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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1•, da Constituição, e eu, Moacyr Dali a, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.071, de 20 de dezembro de 1983, que "prorroga prazos de vigência de Decretosleis que dispõem sobre acréscimos às aliquotas do imposto de importação e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.071, de 20 de dezembro de 1983, que "prorroga prazos de vigência de
Decretos-leis que dispõem sobre acréscimos às alíquotas do imposto de importação e dá outras providências".
Senado Federal, 16 de maio de 1984. - Senador Moacyr DaDa, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei o• 2.073, de 20 de dezembro de 1983, que "altera a legislação do imposto suplementar
de r.enda".
Artigo único. fl aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.073; de 20 de dezembro de 1983, que "altera a legislação do imposto
suplementar de renda".
Senado Federal, 16 de maio de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente.
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que instituiu -o PROAGRO, com vistas a possibilitar

a cobertura de riscos agropecuários nos investimentos não financiados,

!.l-ABERTURA
1.2.2 - Requerimento

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1984, de autoria.
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na Lei n"' 5.969, de 11 de setembro de 1973,

N~' 78, de 1984, do Sr. Senador Marcondes GadeJha, solicitando autorização do Senado para integrar
a comitiva do ·senhor Presidente da Repú-blica e~
sua viagem ao Japão e à República Popular da Chi-

na.

1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR ITAMAR FRANCO- Atiâlise técni~

cada Emenda João Figueiredo. Considerações ares~
peito da sucessão presidencial.

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Problema da dívida externa de países latino-americanos e,
em particular, do Brasil.
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Diretor Administrativo

SENADOR SEVERO GOMES - ASj)Tração- do
povo brasileiro em eleger o próximo Presidente da
República.

SENADOR MILTON CABRAL --Homenagem
de pesar pelo falecimento do Desembargador Silvio
Pélico Porto.
1.2.4- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão_ extraordinária a rea1izar-se
hoje, às 18 horas e 30 rriinutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.5 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 71, de 1984, de autoria
do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que
acrescenta parágrafo ao art. 8"' da Lei n~' 5.107, de 13
de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
1,3- ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 67/18 (n'i'
3.464/77, na Casa de origem), que dispõe sobre o_
Concurso de Livre-Docente e os títulos de Doutor e
Livre-Docente. Rejeitado, após usarem da palavra os
Srs. Hélio Gueiros e Virgilio Távora. Ao Arquivo.
Projeto de Lei da Câmara--n'i'- 69/79 (n9
4.905/78, na Casa de origem), que altera a redação
do caput do art. \'i' da Lei n'i' 6.463, de 9 de novembro _
de 1977, que torna obrigatória a declaração do preço
total nas vendas a prestação, e dã outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 76/79 (n'i'
1.322/79, na Casa de origem), que discíPiina o parcelamento da Taxa Rodoviária Única - alterando a
redação_do__§ 3{> do art. 2'i' do Decreto-lei n'i' 999, de 21
de outubro de 1969, e acrescentando ao mesmo art.
os§§ 4'i' e 5'i', e dá outras providências. Rejeitado. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmarà n'i' 82/79 (n'i'
2.255/76, na Casa de orlgeril), que illtera a redação
do inciso I e do~ 3'i' do art. li da_ Lei n'i'3.807, de26
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de agosto de_ 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica
da Previdência Social. (Tramitando em conjunto com
os Projetas de Lei do Senado n'i's 331 e 349/79.) Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n" 33 If79, de auto~
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que inclui o ma·
rido como dependente da segurada. (Tramitando em
conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n'i' 82/79 e
com o Projeto de Lei do Senado n'i'349j79.) Rejeitado, após usarem da palavra os Srs. Hélio Gueiros e VirgílioTávorã.. AO-Arquivo.
-Projeto de Let"do SenadO n9 349f79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dádíreito ao
marido de segurada à assistência médica. (Tramitan~
do em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n{>
82f79 e com o Projeto de Lei do Senado n'i' 331/79.)
Votação adiada por falta de quorum após usarem da
palavra os Srs. Hélio Gueiros e Virgílio Távora.
Projeto de Lei da C-âmara n'i' i3/8l (n'i'
678/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a exi·
gência de ,certificad_o de conclusão de cursQ de espe·
cializaçào em medicina aplicada à educação física
para o exercício das funções de médico assistente de
educação física e desportos, nos estabelecimentos que
__ especifica. Votaçio ad~da por falta de quoru~.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 82/al (n9
2.768/80, na Casa de origem), que altera o art. 280 da
Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de
Proc~_so Ci~-Ú. Votaçio adiada por falia de quorum.
-

Projeto de Lei da Câmara n'i' 67 f83 (n'i'
939/79~ na Casa_d~ origem), que dispõe sobre aresponsabilidade dos ocupantes de cargos de díreção de
órgãos da Administração Pública Federal direta ou
indireta. Votação adiada por falta de quorum:

servidor público federal civil, militar ou autárquico.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 784/83, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos
arts. 75, c 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de
uma comissão especial mista, composta de ll(onze)
senadores e l t (onze) dePutados, para, no prazo de
120 dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade_ civil, discutir e apresentar
soluções pari a crise econômico-financeira do País.
- VotaÇãO adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 79/79 (rt'i'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parâgra.fo ao art. 59 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela lei n'i' 5.890, de 8 de junho de
t 973. Votação adiada por falta de quorum.
1,4- MAT~RIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA

Requerimento n" 78/84, lido no Expediente da pre~
sente sessão. Votaçio adiada por falta de qnorum,
após parecer da Comissão de Relações Exteri9res.

1.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR GAL VÃO MODESTO- Crescimento do fluxo migratório para o Estado de Rondônia.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da
instituição da representação poHtica para o Distrito
Federal.
SENADOR GASTÃO MULLER - "Carta de
propósitos e Reivindicações", aprovada peta Assodação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Fi~_
nanças dos Municlpios das Capitais., recentemente
reunida em Manaus-AM.

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 51 }78 (n'i'
1.465/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 8'i' da Lei n' 6.251, de 8 de outubro de
1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá
outras providências~_Votaçã.o adiada por falta de quorum.

SENADOR MARCO MACIEL- Requ'isitos que
deverão ser observados para a elevação da produtividade do setor agropecuãrio.

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 54/81 (n9
435/79, na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiários do

SENADOR ALFREDO CAMPOS.- Realização,
nos dias 14 e 15 próximo passado, de eleições no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.
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1.6-DESIGNACÂO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 65• SESSÃO, EM 16 de MAIO DE
1984

- N9 91/84 (n'>' 157/84, na origem), referente à
escolha do Dr. Pajehú Macedo Silva para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Mozart Victor Russomano.

2.1-~BERTURA

2.2- EXPEDIENTE

2.2.2 -.,. Oficio do Sr. !'>'-Secretário da Câmara dos
Deputados

2.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re-

-Solicitando a retificação nos-iutógrafos-feferell~
tes ao Projeto de Lei n'>' 1.656-B, de 1983.

pública
-

2.2.3 - Comun1cação da Pre~idêncla

NY 86/84 (n\0-148/84, na origem), festituTndo au-

tógrafos de projeto de lei sancionado.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nomes indicados para cargo cujo-provimento depende
de sua

pré~ia

aqui'ifScêiTCia:-

--

- N~" 88/84 (n~' 154/84., na origeln), -referente à
escolha do Sr. Landulpho Victoriano B-orges ôa Fonseca, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di-

plomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Repóblica Islâmica do Jrà.
- N~> 89/84 (n'l 155/84, na origem), referente à
escolha do Dr. José Ajuricaba da Costa e Silva para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro Antonio Lamarca.
- N9 90/84 (n'>' 156(84, na origem), reTerente à
escolha do Dr. Paulo César Cataldo para exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Milítar, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Jacy
Guimarães Pinheiro.

Ata da

- Referente ao recebimento da Mensagem n'>'
87/84 (n'>' l49j84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do SCnaou
Federal, para que o Governo do Estado de Minas
Gerais possa realizar operação de crédito.

2.3-0RDEM DO DIA
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2.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'>'
32/84, constante do segundo item da Ordem do Dia.
Aprovada, nos termos do Requerimento n9 79/84. À
Câmara dos DeputadOs

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES.
SOES ANTERIORES
-Do Sr. José Ignácio Ferreira, proferido na sesM
são de 27-4-84.
-Do Sr. Mai'co Maciel, proferido na sessão de
9-5-84.
Do Sr. Josê Uns, proferido na sessão de
15·5-84
-Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de

15-5-84.
-Projeto de Decreto Legislativo n'>' 17, de 1983
(n'>' 20/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do acordo bâsico de Cooperação Técnica entre
o Governo da República federativa do Brasil e o
Governo da República do Equador, celebrado em
Brasília, a 9 de fevereiro de 1982. Aprovado, à Comis-'são de_ Redação.
-Projeto de Lei do Senado n'>' 32, de 1984, de
-~utoria da Comissão Diretora,_que reajusta os atuais
valores de vef]cimentos e proventos dos servidores
ativ_os e ínativos do Senado Federal_, beril_ assim os_
das pensões e c!á outras providências. Aprovado, à
Comissão- de Redação.

64~

4-ATO DO PRESIDENTE
N9 25, de 1984

5-PORTARIA DO SR. DIRETOR..GERAL
N9 18, DE 1984

6- MESA DIRETORA
7 -LiDERES E VICE-LlDERES DE PARTI·
DOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·

Sessão, em 16 de maio de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a, Lomanto Júnior e Almir Pinto
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
. SENTES OS SRS. SENADORES:

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19SecretáriO.
-

t
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
-Gabriel Hermes -Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
- Almir Pinto -José Lins- Virgílio Távora- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha
-Milton Cabral- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante
- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- João CalmonJosé lgnácio Ferreira - Moacy_c_ DaJfa --Nelson CarM
neiro - Roberto Saturnino -Itamar Franco - Murilo
Badaró - Fernando Henrique Cardoso -Severo GoM
mes - Benedito Ferreira - Henrique -Santillo - ÕasM
tão MCíller - Josê Fragelli -_Affo_nso Camargo - ÁIM
varo Días-- Enéas Fariã - Pedro Simon - OctáviO
Cardoso. __

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla)· A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadore. Hã~
vendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos:

Art. 29 N9 art. 5'>' da Lei n9 5.969, de 11 de dezembro
de 1973, renumere-se para§ !9 o seu atual parágrafo úniM
co, acrescentando-se~Ihe o seguinte § 29:

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1984
Introduz modificações na Lei n9 5.969, de 11 de dezembro de 1.973, cjue instituiu o PROAGRO, com
-vistas a __po_~i~illta_r a cobertura de risco agro pe-- cuários nos investimentos não financiados.
O Congresso NaciOnal de_creta:
Art. )'>' h acrescentado ao art. 49 da Lei n'>' 5.969, de
11 de dezembro de 1973, o seguinte parâgrafo únicO·
"Parãgrafo úriicO. Na forina d-o disposto em re.
guiamento e, bem assim, nas normas aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional, o PROAGRO_
poderá cobrir ,também até oitenta por ·cento (80%)
dos prejUízos havidos com o custeio ou inveStimento não financiado por instituição bancária, assumindo o_produtor, neste caso, o encargo de manutenção
do segurQ."

"§ 2'>' A comprovação dos prejuízos, no caso de
cobertura de risco. sem financiamento bancário (paM
rágrafo único do art. 4'>'), será efetuada por técnicos
da EM ATER ou da respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura."
Art. 3'>' Esta Lei entrará em vigor n·a data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as dísposições em contráriO.
Justificação
O-Programa de Garantia da Atividade Agro pecuária,
também chamado PRO AGRO, criado pela Lei n'>' 5:969,
de li de dezembro cie 1973, cobre, todavia, tãO-somente
os riscos de cus_teio e investimento que estejam financiaM
dos por estabelecimentos bancârios.
Assim, ficam inteiramente à margem de qualquer cobertura os prejuízos sofridos por produtores agro pecuários que costumam ..tocar" a sua lavoura ou o seu_re-
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banho (de leite_ou de corte) sem a ajuda de financiamen-
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)intempéries, das pragas, doenças, etc.
Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Perdidos no quadro de perplexidade do impasse polítiO que o_nosso projeto quer, portanto, é estender o alco em qUe o Pals se- encontra, a exígénCía nacional das
cance do PROAG_RQ a tais produtores, desde que__ e\e:s
eleições. "Ôiretas, já'' e as resistências do síStema de poarquem com o custo do segu:o.
der em submeter-se a essa exígência, CjUaSe-vamõ-nos eSDe outm parte, como há necessidade de comprovação
quecendo do outro impasse que nos afunda no lodaçal
dos prejuízos, para efeito de cobertura do seguro-, estada recessão, do desemprego, da inflação, do empobrecimos cuidando de prever que aqueles sejam ateatados por
mento irresponsável, insuportável.
técnicos da _EMATER ou das secretarias estaduais de
Acena-se_ com. uma recuperação de nossa eco no mia,
revelada na melhoria dos índices de produção industrial
agricultura, já que todos têm a função de ofer~er a.ssisdo primeiro quadrimestre, recuperação esta que não chetência técnica ao produtor agropecuário.
ga a convencer, quando observamos que se concentra
Sala das Sess_ões, l6 de maio de 1984.- Nelson Carquase exclusivamente nos setore_s de exportação, estimuneiro.
lados pela redução de seus custos internos, redução esta
decorrente da política de confisco salarial, fato que imLEGISLAÇÀO CITADA
pede a difusão ou irradiação dos seus efeitos benéficos
LEI N• 5.969- DE li DE DEZEMBRO DE 1973
pelo resto da economia que se-dafla, justamente, através
Institui o Programa de Garailtia da Atlvidade
dos salários ou empregos acrescidos, caso resultasse de
Agropecuária e dá outras providências.
um aumento da demanda externa de nossos produtos ou
de uma elevação _de sua produtividade, Sendo um surto
localizado, vinculado ao aviltamento do valor do trabalho brasileiro, transforma-se num mesquinho aumento
Art. 4ço O PROAGRO cobrirá até 80% (oitenta por
- de lucros das empresas desses setores, enquanto o desemcento) do financiamç:nto de custeio e inveSfime-nto conceprêgi{~pêfrlian-ece- esúicioná-rio, os salá.i-iOs- coiltínúam
dido P,Qr instituição financeira.
caindo e, conseqüentemente, as vendas internas descendo em plano inclinaQo.
Art. 5"' A comprovação dos prejuízos será efetuada
Nesse quadro_ desanimador, a ínflaçã~ de ~aio, muito
pela in~tituição financeira, mediante laudo de avaliação
provalmente_,_leva.rá um novo recorde de crescimento,
expedido por entidade de assistência técnica.
em base anual, acima de 233%, enquanto o- Conselho
Parágrafo únic-o-:- Não serão- cobertOS ·pelo Programa
Monet:<\rio, ainda ontem, em desespero, tenta conter a
os prejuízos relativos a_ojjerações contratadas_sem a: obexpansão da base monetária Coih riõVaS!nediaas de ãri"oservância das normas legais e regulamentares concernencho, elevando a taxa de redesconto, cuja- eficácia está
tes ao crédito rural.
-muito mais na continuação da derrubada da economia
interna do que na contenção da inflação propriamente
-dita.
(Às CiiiniÚiies de Constituição e JiJstirO~--de -AgT-iA base monetária explodiu por causa do tamanho da
culrura. de Eeonomia e de Finanças.) dívida interna que corretamente avaliada já ultrapassou
a casa dos 40 trilhões_e vai chegar bem além dos 100 _trjO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,.- O projeto
lhões de cruzeiros, no fim do ano, como tive oportunidalido será publicado e remetido às comissões competende de avisar, aqui mesmo desta tribuo._a.
tes.
Em torno dessa _dívida mirabolante, gira um dos -ma-io:
Sobre_a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
res processos de especulação financeira da história elo
I'~'-Secretário:
mundo. E_ o Governo, para fugir ao ataque frdntã.l do
- ·prõblema dessa dlvida interna, prefere SOCorrer corretOÉ lido o seguinte
res e especuladores em perigo, compnindo maciçamente
REQUERIMENTO No 78, DE 1984
seus titulo.s, injetan9o em cirçulação alguns trilhões a
mais do que devia. Depois, terá que pedir perdão ao
Tendo sido convidado a participar da comitiva que
FMI e assinar uma 6~ Carta de Intenções.
acompanhará o Senhor Presidente da República em sua
Enquanto vão mal as coisas nesse front interno, no
viagerri aõ Japão e à República Popular da Cfiina·,-solicifront externo ainda vão pior. Depois de tanto sacrifício,
to que me seja concedida autorizáção para desempenhar
de tanto desemprego, de tanta compreensão de salários,
essa missão, nos termós dos arts. 36, -f29~ ·da COnsti~
de tanta fome, de tanto desespero humano de tanta ele-_
tuição, e 44 do Regimento_Interno.
vação na mortalidade infantil, -para conseguir aumentar,
Sala das Sessões,_l6 de maio de 1984. -Senador Mar- .
em cerca de 3 bilhões de dólares, o saldo de nossa bacondes Gadelha.
lança comercial, este ano, em três penadas, apenas, de
0,5%, cada uma._ nas taXas 4e jun?S inter_nacionais, os
O SR. PRESIDENTE (M_oacyr_Dalla)- Q requerigrandes bancos do mundo já levara~_:quase ~ metade
mento qu_e vem de ser lido será remetido à Comissão de
desse esforço. Cerca de 1,2 bilhões de dólares já desapaRelações Exteriores, devendo ser apreciado após Ordem
receram pelo r:alo, para usar a expressão com qlie oBrado Dia da presente sessão,_ nos termos regimentais: sil foi ameaçado, meses atrás. E outro tanto_ muito proHá oradores_ insc_r_itos.
vavelmente s_erá levado até o:fi~ dest~-ano, com nOvas
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Eransubidas de juros, deç_retadas. unil~.t~almente, pelo cartel
co.
internacional dos bancos,
E o que fez o Brasil em reação?_ Um protesto. O que
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA ~DIS
quer dizer, em termos de_e_ficácia,_rígQ!oSa~ente nada.
CURSO QUE. ENTREGUE À REV!SÀO DO
Nada porque a hora de palavras, de protesto ou adverORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR'
têhéia, de há inuito, jã passOu. Estamos na hora de gesMENTE.
--tos e atitudes, se quisermoS fazer alguma cOisa em _favor
de nosso povo e de nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a paJustamente, Sr. Presidente e Srs, Senadores, com o
lavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, por cessão
Deputado José Carlos Teixeira, e o Deputado Pra tini de
do nobre Senador Fábio Lucena.
tos bancários mas, nem por isso, imunes aos danos das
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Moraes, sob a Liderança do Senador Nélson Carneiro,
vimos nós, precisamente de fazer um de..<>Ses ge..c:.tos- um
gesto sem precedência na história do nosso interretacionamento de parlamento a parlamento- com os
Estados Unidos da América.
GrãçaS à Visão do Senador Nélson Carneiro, Presidenre-do Parlamento Latino-Americano, graças a sua senSiblidade, tomou S. Ex~ essa iniciativa, a pãrtir de uma
entrevista que tivemos, nós dois, mais o Deputado José
Carlos Teixeira e O Senador Milton Cabral, com o Presidente do Méxlco? Miguel da La Madrid. Desse encontro,
surgiu a idéia de se Õrganizar uma delegaçã-o de parlamentares, de toda a América Latina, para travar um
diálogo com parlamentares dos Estados Unidos da
América; parlamentares e representantes do Poder Executivo, representantes da Imprensa, isto é, levar a nossa
mensagem, a nossa voz, a exposição, a apresentação de
nossos interess~s legítimos perante a opinião pública, o
povo e os representantes do povo daquela Nação. E as~
sim foi feito, em prazo muito breve. Todos se lembram
que a visita do Presidente do México se deu há pouco
mais de um mês.
E tal foi a receptividade da iniciativa do Senador Nelson Carneiro que S. Ex~, como Presidente do Parlamento
Latino-Americano, convocou os Parlamentos de todos
os países da América Latina e, imediatã.mehte, se tompôs uma delegação de nove países: Argentina, Peru,
Equador, Colômbia, Venezuela, México, República Dominicana, Antilhas Holandesas e do- Brasil. Reunimonos_em Caracas, para um çncontro prévio, de acerto de
um ponto de vista comum, de uma linguagem comum,
de um documento comum que expres-sasse os pontos de
vista _e os interesses dos países da América Latina. Desse
encontro prévio, em Caracas, nasceu um documento repr~entatiVO do pensamento desta Delegação do Parlamento Latino Americano, que eu peç-o ao Sr. Presidente
que seja inserido no pronunciamento que faço hoje, pela
imp-ortância das palavras que ali estão expostas, que ali
estão apresentadas de maneira muito suscinta, objetiva,
porém extremamente claras, refletindo, como eu disse, o
sentimento de todos os nossos povos.
.Estivemo~. como eu disse, com os principais Senadores e Deputados americanos, das Comissões de Bancos,
de Finanças e de Politica Monetária de ambas as Casas
do Congresso. Estivemos com três Secretãiios AdjuntoS,
trêS Secretários Assistentes: Secretário para Assuntos
Económicos, o Sr. Me Comarck, o Secretário para
Am~rica Latina, Antony Motley e o Subsecretário do
Tesouro, Sr. Me Namar. Estivemos com o Governador
do Federal Reserve, estivemos com o Presidente do BanCo.Munc;li~_,_ do Banco lnteramericano e com o Gerente
Geral do Fundo Monetário lnter-nacio~al, o -Sr. D~ "Larosiére. Tivemos um encontro com a Imprensa, uma entrevjsta coletiva com a Imprensa americana, bastante
concorrida, com apresentação de todos os integrantes da
. nQ.~~ comissão do Parlamento Latino Americano, reVe- __
tando, por conseguinte, uma presença dos jornais, da im·
_pr-ensa, e da televisão, que deveria se traduzir em matéria
pUblicada nos jornais .daquele país no dia seguinte, influindo, portanto, em sua opinião pública.
Nossa mensagem, a mensagem-que se contém naquele
documento, que se cçmtém nos pro~unciamentos qtii tõdos_nós fiú:mos nas ocasiões, nos encontros que tiVemoS
co_m essas personalidades_, poderia se resumir em cinco
pontos principais.
O primeiro, claramente foi dilO, e dito no documento,
-e dito verbalmente por cada um de nós, que a América
Latina, como um todo, cada um de nossos países, não terá, absolutamente, como pagar a dívida _contraída nas
condições em que ela foi estabelecida, em que foi firmada. Ficou claro que todo esse processo de endividamento
nasceu de um_a falsa avaliação de nossa parte e da parte
dos banqueiros, a um tempo em que as taxas dos juros
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irlternacionais era baixa, era razoãvel e-que se inlairnava
que com aqueles custos financeiros se poderiam endivi-

dar os países, razoavelmente, para contribuir com o seu
processo de desenvolvimento,-com essa injeÇão de capital externo. Entretanto, as condições mudaram abruptamente, e mudaram de forma tal que se asfixiararri as economias de todos esses países endividados e, nas condições prevalecentes hoje o mercado internacional, no
mercado financeiro internacional, é absolutamente impossível fazer face aos compromissos estabelecidos.
~O segundo ponto, muito bem ressaltado, com muita
ênfase também,(; que este problema, o problema da dívida externa dos países da América Latina, do Brasil em
particular,já Cleixou de há muito tempo de ser problema
económico, um problema de mero relacionamento entre
credores e devedores, para acertarem as suas contas.
Transformou-se, pela sua dimensão, pela sua natureza e
pelo estado, de tensão social, pelo estado de espírito das
Nações Latino AmeriCanas eriVolvidas nesse processo,
passou a ser um problema eminentemente político, que
só poderá encontrar a sua solução atravês de uma negociação polftica da qual devam paftlcipar, necessãtiãinente, os países que são sede dos bancos, nossos credOres
dos grandes bancos do sistema financeiro internacionaL
E que nós, Parlamentares Latino Americanos, estávamos ali comCJ·represe-ntantes de nossos respectivos povos, como políticos; falando uma linguagem política
para ser ouvida, escutada, observada por políticos norteamericanos, por representantes do povo norte americano.
O terceiro ponto enfatizado em todos os nossos encontros é que a situação da América Latina, de cada um desses países endividados que estão· a enfrentar sacrifícios
decorrentes da imposição de uma solução ditada pelo
Fundo Monetário, representante dos banqueiro_S que
não interessam aos nossos povos, esta situação se aproxima rapidamente de um ponto insuportável, de um ponto
de sacrifíciO fnSuportãvel, de um ponto de risCo, de ruptura do tecido social de cada um de nossos países, cujo
desfecho, cujo resultado é imprevisível. Em out!as palavras, ficou Claro que a América Latina corre riscos graves de explosões so.ciais
resultados lmprC.visíveis e de
momento imprevisível para sua ocorrência, com:oc:-ostuma acontecer nesses casos. Citamos;-e-estava-lã presente
o seu representante, a Rep6blica DominiCana, que, hã
poucas semanas, tinha sido palco de violência, de uma
explosão social extremamente violenta que resultaram
na morte mesmo de mais de 50 pessoas.. E estávamos todos ali a observar as situações de tensão que se desenrolavam em pa[ses ComO o Peru e que, no Brasil, já despontavam com as suas pdtneiras manifestações, porQue nestes últimos meses tiv.emos váriaS delas. Ainda ontem,
ocorreu mais uma vez. Só não vê quem não quer real:
mente ver que nós estamos nos aproximando de um limiar extremamente perigoso de incontrolâvC:is ac~ntCci·
'mentos resultantes desta tensão social.

ae

1-'iCOU' cfaro também, diria, um quarto ponto muito
ressaltado.. que essa· Solução que r10s está sendo imposta
não nos servç.t: àbsolu1amente, não serve <tO~ interes~es
~acionais dos difer~ntes paí~-es da América Latina não
serve sequer como solução, porque ela se torna cada dia
mais inviável, claramente inviável. A mêdio e a longOprazo é inviável, porque resultará em explosões sociais,
não tenhamos dúvidas. h imprevisível o momento, mas
os sintomas que já estão se mostrando_ nos esclarecem
nos apontam os perigos de uma explosão social. Mas,
mesmo a curto prazo, essa solução se torna inviável, i!xatamente,--precisame~te pelo que vai ocorrendo na elevação do,cOmp,art•ffiento das taxas de juro~ Impõem.-nos
um sacrifício"-terr'ível, que Se traduz em todas essãs malezas que vão crescendo em nossos países e, por uma deci·
são na qual não temos a menor interferência as taxas de
juros são elevadas e a cada meio por cento de percentual,
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nós -braSileiros,- pagamos cerca çie quatrocentos milhões
de dólares, para não dizer mais. E toda a América Latina, em conjunto, tem o seu sacrifício, resultante desse
"bOm comportamento", dessa tentativa de ajustamentos
impostos pela receita do Fundo Monetãrio e que se inviablliza por uma simples decisão unilateral do cartel dos
bancos da qual não podemos fugir, não temos como interferir, não temos nenhuma participação. Então, nessas
condições, de que v~i~odo esse esforço de rolagem de
uma dívida, de obtençãO de saldos cambiais, quando o
que estamos ve~do, cqmo já disse alguém, não é que o
Brasil e os pafses ]atino-americanos estejam rolando as
suas dívidas, mas est~o sendo os nossos países rolados
pelas próprias dívidas; a partir das imposições que nos
_vão sendo ditadas pelos grandes centros financeiros internacionais.
O 59 ponto, muito Jmportante e muito ressaltado, é
que os governos dos países onde estão sediados os bancos credores são co-responsâveis nesse processo, de um
lado porque os seus respectivos bancos centrais não foram capazesde detectar o 8-!J-mento excessivo da oferta
de Cré-dito, que vinha ocorrendo ao fim dos anos 60 e
pelo iníciO dos ãnoS 7rJ. Não apenãs não foram capazes
de detectar, de fiscalizar essas operações e de restringi__las, para recolocá-las dentro dos limites que a própria
prudência das operações bancãrias recomenda, não só
não foram capazes, repito, como até os próprios bancos
cerHrãis eStimularam esse processo
cresCiinento da
dívíáã, Estimúlat-am, · PófqUe perceberâm que este era
um caminh-o pelo qual conse~iriam arrecadar, através
-do -aumento dos serviços dessa dívida, a partir de um
crescimento ·de crêdito que eles próprios expandiram,
sem nenhum sacrifício dos seus consumos iaternos, conseguiriam arrecadar os montantes suficientes para ·cobrir
os déficits da
balança de pagamentos, res!Jitantes do
aumento do preço do petróleo e tudo o mais. Perceberam que este era um caminho e entraram núm processo
de competição in-ternacional para afirmação e fortalecimento de _seus próprios centros financeiros. Londres
queria se afirmar:_, Tóquio queria, se afirmar, Nova Iorque queria se afirinar, Frankfourt a se afirmar; quer di__zer, _9s governos estimularam seus próprios bancos, num
_processo de competição por afirmação e fortalecimento
dos seus centros financeiros. Com isso, deixaram de
exercer aquela responsabilidade de qualquer governo
que seria o de controle sobre esse excesso de oferta de
crédito, que se processava naquele momento.
O -Governo americano, o Governo -norte-americanotem uma responsabilidade ainda muito maior que os de~
__ m_a,is governos; e por quê? Porque eles têm, os Estados
Unidos da América, o privilégio de emitir a moeda de
Curso jnternaciõnal que ê o dólar,e o país que tem o pri·
vilêgio de emitir a moeda de curso internacional tem,
também em contrapartida, que assumir a responsabilida-de pelos efeitos negativos que as suas decisões de politica
monetária exercem sObre os interesses dos demais países.
Queremos dizer o seguinÍe: que uma das principaiS, senão a principal-- e dissemos isso com muita clarezacausa do endividamento brasileiro e latino-americano,
nos últimos cinco anos, não chegou a ser um processo de
desí~ia ou de malversação de recurs-9s por parte dos respectivos governos, embora tenha havido,. em grande
maioria erro de-nossa parte, mas a principal causa foi a
explosão das taxas de juros internacionais.
·
Esses empréstimos quando eram finnados nos fins dos
anos 60 e no inicio dos anos 70, as taxas de juros _ou eram
negativas, ou empatavam com a inflação americana, ou
se situavam em 2% a 3% em termos reais, istO é, acima da
inflação americana. De um momento para outro, em res-ultado de uma política do Governo americano de déficits públicos pari:t exi!{:Utar o seu grande plano armamentista, ~ta que é a verdade, a política armamentista do
GovernO" Reagan, com o conseqUente crescimento dos
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dt:ficits públicos internos e o comportamento monetarista do Federal Reserve, ao impor controles monetários
internos, produziu a elevação das taxas de juros porque
o Governo americano passou a ir ao mercado internacional para obter, sob a forma de empréstimos, a cobertura
de seus déficits. E isso começou a elevar, explosivamente,
as- taxas de juros que chegaram a atingir patamares acima de 20% e que, somados aos spreads, nós chegamos a
pagar taxas de 24% a.a., quando a inflação americana
começou a cair e a se situar em patamares de 6%, 5%-e
4%. Por_conseguinte, a taxa real cresceu enormemente
em-decorrência de uma política do GO\'erno americano.
Uma política unilateral dele, sobre a qual não temos nenhuma influência, como se nós tivéssemos a pagar parte
daquele plano armamentista do Governo Reagan e a pagar pelo aumento das taxas de juros que resultaram dessa política.
Ora, um país que causa tal dano, tal efeito negativo
sobre os demais países, em decorrência de decisões próprias, suas, do seu governo, do seu Congresso, claro que
deve ter também a responsabilidade, tem que participar
na divisão dos custos da solução desses problemas da
divida que foi gerado por essa decisão, principalmente
por essa decisão, como eu disse, da qual nenhum de nós,
ner1hum país latino-americano, nenhum p:~ís endividado
do mundo teve sequer a menor parcela de participação.
O Sr. Milton Cabral -Permite-me V. Ex• um aparte?

0 SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço o aparte de
V. Ex•, com rriuito prazer, nobre Senador Milton Cabral.

O Sr-. Milton Cabral- V. Ex~ tem toda razão; inclusive eu lembraria também aquela política desenVolvida pelos governos ocidentais, quando decidiram atrair os bilhões, as dezenas de bilhões de dólares recebidos pelos
países árabes, resulntado das vendas de petróleo; eles absorveram praticamente o grosso, quase a totalidade das
reservas acumuladas pelos petrodólares, e esse dinheiro
foi repassado, em grande parte, para os países subdesen~
volvidos, favorecendo grandemente a política interna
desses países. Lembraria também a V. Ex• que, hoje, desse total dos débitos do Brasil e dos países da América Latina, creio que, salvo engano meu, cerca de 40% vai por
conta dos juros.
O SR. ROBERTO SATURN!NO -A minha estimativa concordi:t_c9m a de_ V. Ex• Cerca-de 40% decorre,
precisamente, dessa elevação brutal das taxas de juros. E
é evidente que nós temos que cobrar essa responsabilidade do governo, da nação que, através de uma política e
uma decisão unilateral, provoca mais danos sobre os
nossos interesses.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda hâ um sexto ponto que enfatizamos com muita nitidez e com muita
freqUência nesses encontros todos. Trata-se da responsabilidade que os Estados Unidos da América têm como
nação líder do mundo ocidental.
A nação que exerce liderança tem também, em contrapartida, responsabilidades políticas correspondentes à
expr-essão e à força dessa liderança. E, condizentes com
essa responsabilidade, é necessário - e nós cobramos
is(o -- uma atenção da nação americana, do seu povo,
dos seus representantes no Congresso, da sua imprensa,
uma atenção para o que está sucedendo neste_ momen'to,
na América Latina, o que está sucedendo em cada um
desses países em matéria de aumento perigosfssimo das
tensões sociais. Porque, a verdade é que a atenção deles,
como nação líder, sempre foi e tem Sido voltada para o
seus aliados da Europa.
Não é demais lembrar, como relembramos sucessivas
vezes nos nossos encontros, que quando a Europa, no
imediato pós-guerra, esteve em risco exatamente de explosões, de tensões sociais - e vamos dizer aqui muito
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claramente, correu o risco de uma equerdização poHtica
em cada um dos seus governos- os Estados Unidos da
América pr.estaratri um socorro sem precedentes na História do mundo, uma injeção de recursos líquidos a fundo perdido, sem nenhuma condição de pagamento, através do Plano Marshall, de trinta bilhões de dólares, para
quem? Para aqueles que, até às vésperas, eram os países
inimigos que estavam matando soldados americanos: a
Alemanha, a Itália e o Japão receberam ajuda maciça em
dólares de graça, e dezenas de _bilhões de dólares para a
sua reconstrução e para a eliminação ou abrandamento
das tensões sociais resultantes da derrota na guerra.
Recentemente, nos fins de 1981 ou início de 1982,
quando eclodiu a crise- tia Polónia, o própriO Presidente
Reagan, através-de entrevista coletiva, no seu pronunciamento dirigido aos países do Bloco Leste, chegou a· oferecer um novo Plano Marshall para os países do__L~te,
um novo Plano Marshall para a Polônia,
Então, que aliado somos nós da América Latina que
sempre fomos solidários, que mandamos também os
nossos soldados para a guerra para lutar ao lado das
forças democráticas nad_errota do fascismo? Que aliados
somos nós que, sempre solidários ao Ocidente em to_das
as causas, não podemos merecer uma prioridade semelhante, análoga, neste momento em que estamos correndo riscos também de explosão social? Por que quando
chega no momento de se olhar para a América Latina se
olha com a frieza, com o pouco caso, com a -desatenção
com que se tem caracterizado o relacionamento de Governo a Governo entre nossos pafses- esse ·que é o pais
líder do ocidente, do Bloco Ocidental?
Isso é muito importante, porque exatamenete essa falta de visão, essa incapacidade de prever, de se antecipar
aos acontecimentos é que levam depois a problemas
como os que estãO ocorrendo na América Central, e que
são objeto de preocupação das maiores redes dos. Estados Unidos de hoje,
Abre-se um jornal, como o New York Times, liga-se
uma televisão, nos Estados Unidos, e o noticiário sobre a
América Central é simplesmente espantoso, pâginas, e
pâginas minutos e minutos na televisão a descrever o que
se passa na América Central, as discussões internas de
uma intervençã-o, de uma guerra lião declarada que é evi~
dente, e de muito dinheiro ·que estã sendo gasto abertamente e ocultamente para sufocar as rebeliões que estão
ocorrendo por quê? Por uma situação anti-soc(al que se
tornou insuportâvel para aqueles povos, por causa de décadas e décadas de exploração e de um tipo de tratamento que s_e resumia numa cimíssão completa por parte das
autoridades americana_s _como s_e aquilo tudo s_e; tralasse
de um negócio das campanhias americanas com os paíseS
onde ele se instalavam na América Central.
Esse erro a repetir-se na América do Sul, a repetir-se
na América Latina, como um todo, haverâ de trazer oonseqúênciãs da maior gravidade, t lamentavel que políticos, que representantes dQPoder Executivo, e da própria
imprensa americana não estejam anfeVendo e se.ª-nteci:pando com a sensibilidade, que seria de ser esperar, e que
seria exigível como é por parte de um país que tem o privilégio de ter a liderança do Mundo Ocidental.
O Sr. Severo Gomes- V. Ex' permite um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO-- Com muíiO prazer nobre Senador.
O Sr. Severo Gomes- Nobre Roberto Saturni_no, estamos ouvindo com atenção e interesse o discurso de V.
Ex•. Falo tambêm em nome do meu Líder, nobre Senador Humberto Lucena, trazendo a solidariedade do
PMDB às proposições de V. Ex•, a lucidez com que V.
Ex' colocou a questão do nosso endivicl_am.ento, dos
constrangimentos a que somos submetidos, da verdadeira camisa de força que inibe hoje os movimentos dos

braços desta Grande Nação, V. Ex' falou sobre a inviabilidade da situação imposta; no entanto, nobre Sen.!idor
Roberto Saturnino, no Diário do Comércio e Indústria,
de hoje, o nosso Ministro da Fazenda, inquirido a respeito da oportunidade da renegociação da dívida, falava da
importunidade da renegociação, que as coisãs estaVam
iriâo muito bem, mesmos porque Os interesses dos devedores e d_os credores eram, coincidentes_. _Quer dizer, há
essa falta de lucidez para o conflito-profundo de interesses, e hã essa falta de lucidez por parte daquele que hoje
realiza a negociação da dívida externa brasileira. Mas,
há outras declarações que trazem, no sentido contrârio,
alguma alegria: na reunião que _estâ sendo reali;z:ada em
Fortaleza, o Sr, Camillo Calazans.de Magalhães, que é o
Presidente da Associação LatinoKAmericana de instituições Financeiras e Desenvolvimento, declarou; "Os
paíse.<t ricos_ não estão realmente interessados na redução
do endividamento dos países pobres, mantendo-os sob
dependência, impondo regras e condições de subservíêncla". O tamanho da nossa dívida hoje é comandado pelos credores. Eles é que nos dizem qual vai ser o tamanho
depois de amanhã, na medida em que podem elevar as
taxas de juros ao seu bel-prazer. Eles elevarry as taxas de
jyros por quê? Porque hâ um déficit público. E há esse
et\orme déficit público porque eles estão numa enorme
corrida armamentista, Então, eles aumentam as taxas de
juros para pagar a construção de seus submarinos Tddents, mas Somos hós que estamos pagando essa corrida
ãrmamentista para manter esse ciclo de ferro, de pressão
e de dependência, O discurso de V. Ex• traz mais uma
vez- com a clarividência de sempre- _oportuna denúnK
cia aos -rumos ruinosos da nossa política externa.
O SR. ROBER'fO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador Severo Gomes. V. Ex• alude a um fato
que, freqüentemente, ao curso de nossa viagem, de nossa
missão, nos deixava embaraçado: é que ficou claro que
- embora ali estivéssemos a apresentar, a mostrar o
quadro dramático que nossos países estão vivendo- os
nossos Ministros, qu~ freqüentemente visitam os Estados__Unidos, e outros finançeiros, levam a vi~ão exatamente contrâria, aquela de que é passivei pagar a dívida
nesses termO~ -e que o Brasil vai conse_gll_ír pagã-Ia-e queestá tudo; mais ou menos, dando certo, que o ajustamento es"tá começando a prod_uzir os seus efeitos. Isto é!_ os
noSSos ministros t!stãO lev_ando aos Governos e aos- representantes dos países credores a imãgem de que, aqui,
isso vai ser poSsível se resolver dentro das soluções que
eles querem que adotemos, quando todos nós sabemos,
inclusive eles, que isto não serâ possível c~mseguir. O
aparte de V. Ex• é oportuno.
_
Sr. Presidente, isto foi, resumidamente, o que nós dissemos. Chegou o momento da América Latina m_erece a
prio"ridade.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia, Fazendo soar a
can'lpanhia.)- Nobre Senador, lembro que o tempo de
V. Ex~ está esgotando.
O SR. ROBERTO SA_J'URNINO- Não merecendo
a prioridade como deve merecer, estarão eles, norte·
americanos e nações outras, líderes do Ocidente, cavando um poço profundo de ressentimentos e de hostilida- _
des entre os pafses do Norte e do Sul do Hemisfério Ocidental. 1: preciso que eles saibam que pelo menos a nossa
responsabifidade foi cumprida, a nossa missão foi_çumprida. E este recado estou certo de que deixamos muito
claramente.
S_r._Presi9ente, pe~mita-me conceder o aparte ao nobre
Senador Nelson Carneiro, pois é indispensável ouvir S.
Ex•. Falando eu como oradQr inscrito. pediria- que V.
Ex• me concedesse a palavra como líder para que eu pudesse concluir, en1 menos de 20 minutos-; o final da ffiinha_$xposição de hoje.

O Sr-. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra a V. Ext, como Líder de Partido.

concedo a

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ.Como
líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) --Concedo, então, o aparte, com muito prazer, ao
nobre Senador Nelson Carneiro, Líder e inspirador desta
missão de tanta importância.
O Sr. Nelson Carneiro- Agradeço a V. Ex~ pelas refe_rências pessoais feitas ao Presidente do Parlamento
Latino-Americano. Essa é uma reivindicação que o Parlamento vem fazendo em sucessivos pronunciamentos, o
último dos quais figura nos anais da Casa, lido pelo
nobre Senador Milton Cabral. Mas_ o que é preciso salientar,_ como V, Ex• bem acentou, é que_ essa primeira
missão parlamentar aos Estados Unidos, com reflexo em
todos os países credores, foi uma voz diferente. Lá nós
_fÇ>mos a vo:z; política, a palavra do homem público, ao
contrário da palavra dos tecnocratas, Dissemos aquilo
que eles nunca tinham ouvido dizer, e dissemos às vezes tão cruamente que temíamos que fôssemos despedidos
mandados sair da sala. À certa altura tivemos que dizer
que cada vez que se aumentavam os juros na América
4tina havia, numa ilha próxima, um homem feliz cofiando as barbas, porque e_le não precisava gastar dinheiro na subv_ersão; quem fazia subversão na América Latina era o aumento desordenado e unilateral dos j~ros,
DissemOs tanta coisa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
fiquei surpreendido de não ter sido mandado sair da sala
pelos representantes do Departamento de Estado, pelo')
St.!nadores, pelos Deputados e pelos Pre.<>idente.'\ de bancos. Falamos uma linguagem _diferente, uma linguagem
que eles não tinham ouvido, e que, certamente, deve ter
influído nas recentes declarações que têm sido dadas,
desde o Presidente Reagan, até as outras autoridades
monetárias dos Estados Unidos. Todos eles compreenderam que é mais barato- e isso afirmamos sempre-mais barato evitar a subversão do que amanhã conter a
subversão com a vida e o dinheiro dos americanos. Dissemos coíSas tão duras, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que eu até hoje me pergunto como foi possível que essas
palavras fõssem escutad~s_ sem maior revolta. É que todos sentiam a sua responsabilidade, não a responsabilidade integral dos erros, porque muitos erros são nossos,
111ª-La grande parte dos erros são dos pa[ses credores. Fi·
nalmente, queria dizer a Casa que essa_foi a primeira iniciativa_ do Parlamento Latino-Americano dirigindo-se a
um outro país, porque desde a Conferência" de Bruxelas
que nós havíamos aprovado resoluções que hoje_conseguirn.os t_Qrn_ar _realidade. Foi realmente um impulso que
nos deu a entrevista com o Presidente Miguel de La Madrid, _que nos levou a ess3: atitude e que certamente serã
reproduzida sempre que for necessário, pa"ra que o Parlamento Latino-Americano, através das vozes autorizadas
de todos os parlamentos do continente, levem aos países
credores a situação real dos países devedores, que cada
di!! se ~proximam mais do caos, da desordem e da r~vol
ta. V. Ex' traç~u ~disse, com a autoridade que o caracteriza, tudo quanto aconteceu naquela reunião, que deram, V. Ex', -o Deputado Pratini de Morais e o Deputado José Carlos Teixeira, o devido realce, ao lado de emi·
nenles figuraS dos demais países que ali estiveram presentes. Muito obrigado a V. Ex'
O Sr. José Lins ~Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu é que agra4eÇQ, Senador Nelson Carneiro.
Antes de dar o aparte ao Senador José Uns, quero noticiar aos nobres Senadores que conhecem o temperamento, conhecem a postura do Senador Nelson Canteiro, homem moderado que é, e não tiv_er.am a oportunida-
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de de ouvir e ver Nelson Carneiro como Presidente do
Parlamento Latino-americano a dizer essas coisas contundentes, de urna forma profundamente afirmatíva,
porque ele era obrigado mesmo a contrariar o seu próprio temperamento, para reproduzir o pensamento e o
estado de_esptrito de toda a delegação. E disse. Ele era o
primeiro introdutor de todos os encontros, era o homem
que nos representava, que apresentava o problema e que
entregava o documento elaborado em Caracas. Nessas
suas palavras de introdução, sempre refletiu esta postura
de afirmação dos interesses- nacionais de uma forma tão
contundente que a nós, por muitas vezes nos surpreendeu, mas_ que compreendíamos que ali falava o Nelson
Carneiro. Presidente do Parlamento Latino-americatío, e
tinha que expressar o sentimento de todos n6s.
Ouço o Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Roberto Saturnino,
ouvindo V. Ex~. não podemos deixar de reconhecer a extrema judiciosidade do seu Prónunciamento. Realmente,
estamos diante de um quadro extremamente difícil. No
campo interno, apesar de todo o esforço feito pelo Governo, de um lado, para reduzir a moeda em circulação e
os meios de pagamento, e, de outro, a tentativa de socorrer o sistema produtivo que, afinal de contaS, já sofre terrivelmente com os juros altos, põe o Governo diante cfe
uma contradição que, acrescfda da indexação que aí está~
dificu!tcná certamente de modo profundo a queda da inflação. Se tivermos a felicidade de fazer--córil que a jr}:.f1ação caía lentamente, certamente já estaremos bastante
contentes. No campo externo. V. Ex• sabe do esforço
que o País tem feito, até com prejuízo para o sisterita
produtivo interno, felizmente, com sucesso, no ·caso do
resultado da balança comercial. Aí entra a questão do
aumento das taxas de juros, a que V. Ex• se refere, e cada
vez que meio percentual é acreScidO nessaS -faxas, quase
quinhentos milhões de dólares são acrescidos na nossa
dívida. O que eu quero fazer ressaltar, nobre SenadOr
Roberto Saturnino, é que V. Ex' não faz hoje um simples
discurso; V. Ex' faz um relatório, faz uma análíse e, mais
do que isso, V. Ex• pinta o retrato da angústia que hoje
domina toda a América Latina e, por que não dizer, o
mundo subdesenvolvido. Quero elogiar de um modo erifático o esforço da comitiVa -do_ Presidente do Parlamento Latino-americano e da comitiva que ó acóinpanlióti,
sem deixar de ressaltar o papel extraordinário que V. Ex•
teve nessa missão. Aí estão, certamente, encontrOS, comissões, em suma, reuniões de Partidos que tentam resolver essa questão tão abrangente e tão difícil, até ago~
ra, sem resultado. Tenho a impressão que este caminho
polítíco a-que V: Exf sl!-fefeTe- e o esforÇo do Pailamento
Latino-americano é de fundamental importãncía. De
modo que deixo aqui os meus elogios a V. Ex• O discurso
de V. Ex• não merece reparos, ê uma análise perfeifa, V.
Ex• é um homem de bom senso, de equilíbrio, sobretudo
competente.

O SR. ROBERTOSATURNINO- Muito obrigado,
Senador José Lins. Muito agradeço as palavras e o-Que
elas têm de estímulo na apreciação que V. Ex• faz do
meu pronunciamento. Quero dizer o que V. Ex• sente,
certamente, que nesta questão, na questão da defesa dos
interesses nacionais estanios tOdos JUritõs-. Podemos divergir quanto às formas-de ãtCTtàimentõ ôas questões internas, mas quando se coloca o interesse do_ Brasil perante outras nações do mundo estamos sempre juntos ...
O Sr. José Lins- ESsã tem sido seffipre a Posição de
V. Ex•

O SR. ROBERTO SATURNINO- É verdade. E de
V. Ex~ também, assim como foi o comportamento de
toda a delegação, aonde estavam representados os qua~

tro Partidos, o Presidente do PTB, eu do PDT, o Deputado José Carlos Teixeira. do PMDB, e o Deputado Pr'atíni de Moraes, do PDS, e nossa voz erauníssona era
uma concordância absoluta e úffia colocaç~Õ coincid.entC
em todos os pontos de vista, refletindo essa unidade de
p~nsamento e de sentimento que a todos nOs une,
O Sr.

~vero

Gomes- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO com muito prazer.

Ouço V. Ex•

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Roberto Saturnino, no momento do meu aparte eu não tinha em mãos
o número do Diário do Comércio e Indústria, e como
acho as declarações muito importantes e esclarecedoras,
inclusive com relação ao que se chama o esforço do Governo, eu gostaria de ler o texto do Diário; "NÃO HÃ
PRESSA PARA RENEGOCIAR DIVIDA." Sob a alegação ·de que o tempo trabalha a favor dos devedores, o
Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, disse que o Governo não tem pressa em reiniciar a renegociação da
dívida externa com a comunidade financeira internacional. "Por enquanto", salientou. "o Brasil acompanha os
debates sobre a ~plosiva dívid;l dos países em desenvolvimento e vai catalogando as idéias. A estratégia de renegociação deste ano não está montada, porque o Brasil
não está sendo pressionado a isso antes da hora". Observou_ que, quando a oportunidade surgir, ~ moldura da
renegociação vai ser a mesma, isto é, de harmonia entre
as partes envolvidas. De acordo com o Ministro da Fazenda, "é preciSo deixar claro em primeiro lugar que boa
púte da decisão sobre a renegociação está do lado de
lá". Além disso, existem basicamente duas formas de
cuidar da questão: negociar ou confrontar. O Brasil
mantém a primeira forma, mesmo porque, ressalva Ernane Galvêas, há coincidência de interesses com os cre-dores. ''Mas, o importante é que não chegou o momento
de negociar".

. O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço a documentação do aparte de V. Exf que enriquece sobremaneira o meu discurso.
Sr. Presidente, nestes minutos que me restam, gostaria
de falar um mínimo sobre os resultados ou possíveis resUltadõs dessa nossa missão. Não podemos ainda avaliar. Se fôssemos avaliar pelas reações imediatas, isto ê,
por tudo _que ouvimos lá, seríamos obrigados a dizer que
saímos decepcionados e frustrados. Entretanto, temos a
consciênciit de que poderíamos recolher resultados imediatos. Os resuftildos virão a médio e a longo prazo, com
a frutificação das sementes que lá deixamos.
Ouvimos realmente, às vezes, expliCações não convincentes. Os nossos argumentos não eram rebatidos, esta é
a verdade. Na maioria das vezes era explicada na medida
em que os congressistas americanos nos diziam: compreendemos muito bem tudo o que os Srs. estão dizendo.
mas os Srs. hão de compreender, também, que nós temos
os interesses de nossos eleitores, que precisam ser atendidos~ Os meus eleitores são os laranjeiras da Califórnia;
os meus são os trabalhadores de aço da Pensilvânia; os
meus, enfim, são os fazendeiros do Colorado.
Nós estamos num ano eleitoral e se encaminhássemos
uma solução privilegiando os países da América Latina,
seríamos cobrados por nossos eleitores, que estão sob o
guante de uma política monetarista inuito rigorosa.
Então, não rebatiam os nossos argumentos, ma-s procuravam explicar a sua omissão, o seu comportamento,
que-- só seria explicável por essa via. Nós contra~
argumentãvnmos dizendo que era necessário que eles
compreendessem, como congressistas de um Pais que
tem a liderança do Mundo Ocidental, compreendessem
as responsabilidades internacionais do s_eu País, e não se
limitassem a um comportamento que apenas levava em
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conta os seus problemas internos, os problemas dos seus
eleitores, a menos que os Estados Unidos da América
_ quissessem--renunciar ou abdicar dessa ~ondiçào de liden_tnça.
Ouvimos de o~tra parte, do _lado do Poder Ex.ecutivo,
sempre uma transferência do problema para o Congresso. O Executivo realmente está muito interessado, com~
preende as necessidades da América Latina, mas os Srs.
têm que compreender que somos uma democracia e sem
a aprovação do Congresso nada se decide neste País.
Entretanto, quando o Presidente Reagan anunciou e
ofereceu un:z- novo Plano Marshall para o Leste, não me
parece que S. Ex~ tenha consultado o Congresso, oU n"ão
sei que sentimento o teria movido a fazer aquela promessa., que não pode ser leviana em se tratando da palavra
d~_Presidente de um País com as dimensões do~ Estados
Unidos da América. Mas ficamos na incerteza, na perplexidade de vermos de um lado responsabilidades transferidas para o Congresso e, de outro lado, o Executivo a
tomar medidas, e obter a sua aprovação no Congresso,
como é o caso das despesas que estão sendo efetuadas na
guerra não declarada da América Central.
No primeiro dia de nossa viSita, o nosso segundo encontro foi com o Subsecretário Para Assuntos Econômicos, o Sr. Richard Me Connach que descreveu de uma
foirna IiÍlear,- de uma forma absolutamente pura e limpa,
a tendência decrescente das taxas de juros. Dizia: o Congresso já começa a compreender que essa política de déficit está sendo desastrosa, começa a cortar um pouco os
déficits. Por outro lado, o nosso Federal Reserve também está compreendendo que o arrocho monetário está
úm pOuco- eX"agerado. ~ntão, os Srs. fiquem tranqUilos,
não quero dizer que amanhã a taxa de juros vai cair, mas
a tendência é cair. No dia seguinte, a taxa de juros foi
elevada e anunciada pelo Subsecretário do__ Tesouro, o
que nos deix.:a numa posição de conter a custo a indig:nação. Detalhe interessante do nosso diâlogo com o Presidente da Comissão de Bancos, Senador Jack Garn que
ao fim das f!OSsas exp'?sições acabou reconhecendo que
efetivamente os Estados_ Unidos da América sempre tinham prestado muito mais -atenção ã Europa e tinham se
esquecido .um pouco do seu back yard - ele usou a expressão quintal, back yard, inadvertidamente, talvez, por
estar tão acostumado a usar esta expressão Já entre eles,
que usou na nossa frente e nós também, parlamentarmente, contivemos a nossa indignação. Não ê agradáve!
·ouvir isso de um Senador americano, de que eles tinham
prestado pouco atenção ao seu back yard, ao seu quintal,
ao seu pátio. Havia até uma tradução simultânea e a tra·
dutora muito gentilmente traduziu como pâtio, mas, na
verdade, a tradução verdadeira é quintil.
Ouvim-os do gerente geral do Fundo Monetário Internacional, Sr. Jacques de Laroisiere, uma explicação perfeita de que a solução está certfssima, que vai dar certo e
que os resultados jâ estão aparecendo. Ele começou a
sua exposição cartesiana, muito lógica, afirmando que o
Fundo Monetário Internacional não é uma entidade
política, ê umã. entidade eminentemente técni-ca, uma entidade que manuseia bOhões de dólares e que ainda exerce uma influência sobre todo o sistema bancário. Uma·
entidade que manuseia essas somas e que tem esse efeito
catalis_ador, é claro tem poder, e uma entidade que tem
poder é uma entidade política.
Ele _mesmo foi indagado por nós sobre a questão da es~
trutura de votação das decisões do Fundo Monetário Iri-ternacional, porque levantamos o problema, a sugestão
da comissão Brandt a famosa Comissão Willy Brandt,
diâlogo Norte-Sul, que sugeriu uma recomposição da estrutura de decisão das votações do Fundo Monetário Internacional, onde predominam hoje os votos dos pafses
ricos. Os países pobres, no seu conjunto, não são senão
sempre vencidos pelas decisões dos sete ricos que coman~
dam a maioria dos votos do Fundo Monetário, e a Co~

1248

Quinta-feira -n

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

missão Brandt s_ugeriu uma reestruturação dessa composição de votos de modo a dar aos países pobres uma voz

maior, uma participação maior nas decisões do Fundo
Monetário, a fim de que essa política do Fundo pudesse
ser modificada no interesse desses pafses.

Indagados sobre as conclusões a que o Fu_ndo _tinha_
chegado sobre as sugestões da Comissão Bran,dt, o Sr,
Jacques _de Laroisíere disse simplesmente que o assunto
tinha sido cogitado, tinha sido discutid_o em profundidade, mas que os paises líderes tinham resolvido não mudar absolutamente nada naquela estrutura, que é uma estrutura de decisões políticas que afetam oS interesses
políticos, econômicos e sociais de todos os paíseS do
mundo e que, por c-onseguinte, caracteriza d Fundo Monetário, não como numa entidade emirienteniimte técnica, não vamos ser ingênuos, mas como uma entidade
eminentemente política, porque as suas decisões são decisões de caráter"-e de natureza política,

O Sr. Virg.1io Távora- Eminente Se"nador, antes de
terminar permite-me um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Virg.1ioTávora- No exercício interino da Liderança _do PD_S, desejava, em primeirO lugar, exaltar a iniciativa do Parlamento Latino-_americano tão bem dirigido por este homem, que é quase o seu sinónimo, Nelson
Carneiro.

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Muito bim!

O Sr. Virgflio Távora- Estamos aqUi "i1o-P8rlamento,
confundimos muito as duas entidades: ·a humana com a
jUrídica. Em seguidii, a brilhant~ exposição de V. Ex•,
não que concordemos com todos os termos, mas quanto
à apresentação daqueles pontos, de que aqui tomamos
nota, sobre os quais nos debruçaremos; acredito que não
existe partiaO- dentro deste Senado. Existe apenas ã consciência naCional dos representantes dos Estados Unidos
da AmériCa,-- que -disseram ac("Uilo que pensam sobre o
Brasil, que pensam sobre a América-do Sul. E um sim---ples incidente há pouco relatado por V. Ex• mostra como, de um lado, ninguém tem sensibilidade, daqueles
que conosc-o negociam e, do outro lado;--:sãO--grandes
também as difiCuldades daqueles que com eles têm que se
haver.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito .obdgado,
Senador Virgílio Távora,
Sr. Presidente, encerrarei dizendo que cumprimos a
nossa missão, o nosso dever, levamos a nossa mensagem
e deixamos Já o nosso recado. Impossível prever agora as
conseqUências e os resultados. Como disse, não esperamos resultados de curto prazo, mas de médio e de longo
prazo. Era precisO levar alguma coisa à opinião pública
americana, era preciso deixar com os congressistas, __ representantes daquela sociedade, aquelas observações,
aqueles pontos de vista que fefletem a realidade dos nossos pafses. Isso fizemos com eficácia. Reconhecemos. sem
nenhuma falsa modéstia que fizemos- delegação_brasileira, delegação latino~americanª cOmo um todo - fize~
mos com eficácia: Fomos ouvidos, fomos esCutaâoS, -es~
cutamos às vezes essa ou aquela colocação mais inade~
quada, mais iffifnópria, ma-s; nó fundo, o diálogo fõíeVídentemente democráficõ e fecundo, ele pode produzir algum efeito, Vai depender muito da cobertura, da repercussão que a imprensa der a essas cOlocações, que deixamos, inclusive, na colctiva que demos, e em conta tos particulares com jornalistas de expressão, com comentaristas políticos e económicos dos grali.deS jorfm1sa:me~ica-~
nos.

Quero dizer que continuo a acreditar que- só uma
posição mais afirmativa do Brasil, mais aftrn1a"tiva rio
sentido de s~c.:_~dir essa letargia, este desinteresse que há
nos Estados Unidos e nos grandes países ricos do mundo
em r-elação aos nossos interesses. Só uma atitude taxativa
ao estilo de um_~ moratória será capaz de trazer as outras
partes neste connito de interesses a Uma mesa de negociações e ã uma solução que atenda às possibilidadeseu não digo aos interesses- de nossa parte de fazer face
aos nossos compromissos.
Acredito que esta é a linguagem que é ouvida Já. Ve-.
jam V. Ex•s o que falei, as referências_que fiz ao proble-.
ma da América Central como incomoda aos a_mer:icanos
aquela atitude tomada por parte de alguns pafses. Não,
não estou preconizando evidentemente o mesmo para a
América Latina. Não, não estamos preconizando nenhuma revolução armada, nenhuma rebeldia deste tipo, mas
~stamos preconizando, sim, uma atitude m_ais dura, por
que não usar esse termo, mais afirmativa, a·exemPlo, vamos reconhecer, do que está fazerido a Argentina, que se
recusa, que diz: muito bem, eu negocio com o Fundo
Monetário Internacional, eu assino cartas de intenções,
mas não, absolutamente, não concordo em reduzir sa~
!árias, em implementar uma polftica de recessão, enfini.;
adotar qualquer medida que venha causar maior destruição ainda sobre a economia argentina, além daquela
que já foi praticada no passado, sob a inspiração do
Fundo Monetário InternacionaL
Qualquer coisa que partisse do Brasil ou do México,
neste mesmo entido, evidentemente teria 1,1m efeito catalizador ou mobilisador enorme sobre toda a América Latina. E esta é a posição que nós temos que tomar. É la~
mentável que o tempo esteja passando, que estejamos
num final de Governo, um Governo que está em conta~
gem regressiva e que a cada semana que passa perde o
poder, perde a autoridade, pela própria força das cir~
cunstâncias. Tudo isso é lamentável. Esperamos que a
semente que lá lançamos, que o recado que lá deixamos,
que este movimento de unificação das posições da
América Latina que terá continuidade,_comO o próprio
Senador Nelson_ Carneiro se referiu, num próximo encontro a realizar·se em julho, que tudo isso traga um
efeito benéfico na solução desse problema angustiante,
desse prohlem:o~ asfixiante para todos nós, que é o problema da dívida, cujo rompimento é condição essencial, codiçào sine qua non para pensarmos em realizar qualquer
projeto potítico, económico e social para o nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palr.nas. O orador é cumprimentado.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ROBERTO SATURNINO EM SEU DISCURSO:
DECLARACION DEL PARLAMENTO LATINOA·
MERICANO
EN WASHINGTON
La Delegación del Parlamento Latinoamericano, organización en la que participan todos los Congresos y
Asambleas libremente electos de América Latina,llega a
Washington inspirada por un alto propósito de convivencia hemiSférica; y para idvertri que sus ·valores es:enciales se encuentran em grave riesgo.
Las relaciones económicaS entre Estados- Unidos y
Ainérica Latina, que nunca han sido totalmente satisfav
torias ni equilibradas, han llegado ahora a un punto
crítico cuya proyeccón amenaza la estalidad institucional
de nuestros pãfSes.
Es motivo de gran preocupación la crisis económica
iilternacional y su más grave efecto regional: la eXorbitante deuda externa de los países de América Latina. Su
volumen que supera ya los 350 mil miliones _de dólares,
las altas tasas de interés, los recargas y las comisiones
que -la incrementan, asf como las condiciones dei Fondo
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Monetario Internacional para contribuir ai refinanciamiento de dicha deuda. están provo~.:ando en América
Latina situaciones de incertidumbre, de desesperanza y
hasta de vilencia, como la registrada _en !Os últimos días
en la Repúbica Dominicana.
El agravamiento de esta situación llevará a la imposíbilidad colectiva de que los países de América Latina paguen su deuda.
Nuestro r_lanteamiento no es desconocer la deuda nidejar de pagaria, Pera nunca se ha cobrado una deuda
estrangulando ai deudor. Las normas dei Fondo signfican detener e! desarrollo de nuestro países, sembrar lá
desocupación y sumidos en una frustración que es prólogo dei caos.
Estas princípios, reiterados varias veces por e! Parlamento- Latinoamericano y por sus órganos autorizados,
fueron reafirmados solemnemente por la Conferencia
Económica Latinoamericana, reunída em -Quito a c-omienzos dei presente afio e integrada por representantes
de_muy alto nível de los Jefes de Estado y Gobierno de
América Latiml y e! Caribe. Dicha Conferencia adopt6
un conjunto de criteríos básicos en los cuales debe inspi~
rarse-la renegociación de la deuda externa de los países
de la región, criterios que pueden re.<;urmirse de la manera siguiente:_el servido de la deuda no puede comprometer sino una parte moderada de los ingresos de divisas de
los países deudores; los intereses, las comisione.<; y los re- _
cargos deben_,reducirse sustancialmente; los plazos deben
emplíarse en forma _compatible con las posibilidades de
los países deudores: debe asegurarse un flujo neto y creciente de nuevos recursos financieros para garantizar ~j
desarrollo económico debe acompaiiarse con medidas
comerciales que permitan el acceso cresciente de tos pnr
duetos de exportación de América Latina y el Caribe a
los mercados mundiales, para Jocual es medida de urgencia irimediata la eliminación de las prácticas proteccionistas -por parte de los países desarrollados.
La Se_cretaría Permanente dei Sistema Econàmico Latinoamericano- rormuló recientemente u_na propuesta
concreta sobre la renegociación de la deuda externa Iatibãnle-ricaoa en la cual desarrolla los planteamientos bâsicos dei Plan de Acción de Quito. Este planteamiento se
funda en la necesidad de que el proceso de renegociación
distribuya ]a responsabilidad de las soluciones de este
problema entre acreedores y deudores, en forma equitativa. Para tal efecto se_ propone que se destine ai servido
de la deuda un porcentaje moderado dei valor de las exportacione.<> dei pais respectivo, compatible con sus necesidades de desarrollo; que haya unplazo de gracia sufi~
ciente, dura~ te el cual só! o se paguen intereses, que luego
comience la amortización dei capital durante un plazo
también suficiente, que si el porcentaje mencinado de los
ingresos de divisas no alcanza para cuabrir los intereses
pa-ctados, éstos no se paguen ni se acumulen a la deuda
existente, pero que en todo caso se garantice a los acree-.
dores una tasa mínima anual que impida su descalabro;. y
que tanto esta tasa miníma como e! principal de la
acreencia,-sean garantizados por una entidad internado~
na!. Un esquima de esta naturaleza res-põride a tas posibilidades de los deudores y soluciona las incertidumbres
y riesgos de los acreedores.
Considerarmos nuestro deber seií.alar que la legítima
aspiración latinoameiicana en favor de regímenes democráticos estables puede derrumbarse ante el impacto devastador_ que tendría una aplicadón, sin atenuantes_, de
La:iexig_e_n_c_ia_s de la banca y dei Foodo_Monetario lnternaciO~al. Un conjunto de países desarticulados por una
crisis de "esta magnitude, Pondrian ai Continente frente a
lin panorama colmado de pelígros. No se puede mirar
con tranquilidad est? perspectiva.
El Parlam~nto Latinoamericano consídera que los Se~
nadores y Representantes de los Estados Unidos son la
víá inás díre_cia-y plural de diálogo con quienes tenemos-
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mandato popular en América Latina. Esta presencia dei
Parlamento Latinoamericano y su diálogo con el Congreso de los Estados Unidos deben ser el primer paso
para una relación institucional que permita el intercambio sobre temas de interés común.
Ratificamos, en nombre de más de 300 millones de latinoamericanos, que ya resultan inaceptables lOS desiguales términos dei intercamb,io comercial, las altas tasas
de interés fijadas unilateralmente por los Estados Unidos
y las políticas proteccionistas que impiden nuestro desarrollo y hacemos un llamdo a los Senadores y Representantes de los EStados Unidos para que, superando las limitaciones y obstãculos que se derivan de una actitud intransigente y rígida de los acreedores, comprendan que
están em fuegO -no soloamente problemas cuantificables
financieramente, sino un problerria esencial de relación
justa y pacífica: entre la porción desarrollada y la subde.sarrollada de América.
El Parlamento Latinoamericanri, ai examinar la
problemãtica de la crisis, no ha querido encontrar explicaci6n sólo en lo ajeno ni ocultar las falias propias ni las
nuevas y las antiguas insufii::iencias. Estamos ciertos de
que deben hacerse ajustes internos, eminentemente soberanos. Sin embargo, el proceso no puede imponer castos
por encima de los limites de tolerancia social y de los
compromisos mínimos dC satisfacción económica.
La interdependencia de las naciones preside nuestro
tiempo. N~ie es tan fuerte como para disponerlo todo y
nadie es tan débil como para aceptarlo todo. El destino
es la solidaridad.

Washington D.C., 7 de mayo de 1984
Parlamento Latinoamericano

-Senador Nelson Carneiro (Brasil)
Presidente
- Dlputado Humberto Celli (Venezuela)
Vicepresidente
- Dlputado Marco Proaõo Maya (Ecuador)
Vicepresídente
- -Senador Humberto Pelaez (Colombia)
Vicepresidente
- Dlputado André Towmend (Perú)
Secretãrio Ueneral
-Senador Célso H. Delgado Ramfrez
(México}
- Diputado Gll!tavo Tarre
(Venezuela)
- Senador Luis Agustín le6n
(Argentina)
- Dlputado Onofre Bikker
(Antillas Neerlandesas)
- Dlputado Guillermo Larco Cox

(Perú)
- Dlputado Roberto Perslvale
(Perú}
- Dlputado Gilberto Muõiz Caparó

(Perú)
- D1putado L. Amblór1x Draz Estrella
(República Dominic:ana)
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- Senador Roberto Saturnino

(Brasil)
- Dlputado Pratloi de Moraes
(Brasil)
- Dlputado José Carlos Teixeira

(Brasil)
-- Dlputado Patroclnio Gauzález
(México)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Nobre Sena·
dor Roberto Saturnino, a Presidência informa a V. Ex•
que o documento que V. Ex• pediu figurasse nos Anais
serâ publicado como parte integrante do seu pronunciamento, nos termos do art. 233, .1. do Regimenfo lntàno.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito ollrig~do.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- concedo a pa-

lavra ao nobre Senador Severo Gomes, por-delegação da
~iderança do PMDB.

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP. Por delegação da Liderança do PMDB; pronuncia o seguinte discur_so.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados:0 Governo Figueiredo pretende passar à história por
seus feitos no cam-po da redemOcratização do Pais, e todos fazemos votos para que ele consiga essa honra,
avançando ainda mais no rumo da normalização institucional, através de eleição diretas de seu sucessor.
Por que, Sr. Presidente, se o Executivo falhar nesse intento, o que dele restarã para julgamento da posteridade
será a desastrosa gestão econômica, e uma -das mais
incríveis, nefastas e iníquas políticas de esmagamento
dos trabalhadores de que se tem notícia nos Países cfvilizados.
É este o ponto que vamos analisar, primeíramenfe. Nos albores de sua administração, valendo-se da franca mªioria de que então desfrutava no Congresso, _o Governo fez aprovar a Lei nq 6.708, de 30 de outubro de
1979, que dispunha sobre a correção automática dos saláriOs e modificava a polítíca salarial. No ano seguinte,
outra Lei, a de nq 6.880, complementava o modelo que se
propunha a elevar os salãriÕs das camadas mais pobres,
à custa da diminuição dos rendimentos dos trabalhadores situados no topo da pirâmide.
As estatísticas disponíveiS, do Ministério do trabalho,
revelam no entanto que, entre os anos de 1979 e 1981;
por força dessa legislação, os trabalhadore perderam, em
média, t 1,5% de seus salãrios. Em valores reais, a preços
de dezembro de 1981, a renda mêdia caiu de 35.706 cruzeiros para 31.684 cruzeiros a faixa maís atingida foi a
que se situava acima dos 20 salários mínímoS, que :Pei'deu exatamente 24%.
Não Satisfeito com as cruêis agruras que jã impunha
aos assalariados, o Governo baixou, em janeiro de 1983_
- há um ano e dois meses, portanto - o Decreto-lei nq
2.012. -õ -primeirO de uma -Série destinada a piOrar i:tinda
maís--as- condições de vida de nosso povo.
A sistemãtiCã-em vigor fez com "que a massa cfe salãrios
sofreSse nova redução de 21% nos priineirOs doze meses,
e as projeções para 19.85 estimam -aS-:Perdas totais em
35%.

Gostaria, Sr. Presidente, de recordar para os meus
ilustres pares as razões alegadas pelo exeêutivo para gar~
rotear ~':ltra . vez os rendimentos do-s trabalhadores,
negando-lhes a justa resposição dos salários corroídos
pela inflação. Esses_ motivos estão expostos nos c-onsideranda daquele ato.
A primeira justificação do decreto-lei alegava:
•• A necessidade de se assegurar à indústria brasileir.a condiÇões de competitividade que lhe permi-
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tam sustentar esforço de exportação condizente com
os objetivos estabelecidos para o reequilíbrio das
contas externas."
Ora, Sr. Presidente, as exportações de 1983 foram de
21,8 bilhões de dólares, ficando em patamar inferior às
de 1981, quando registramos 23,2 bilhões de dólares. O
saldo comercial que o País obteve no ano passado deveuse substancialmente à redução das importações, não ao
pretendido aumento da capacidade de competição de
nossa indústria.
A inquidade salarial estabelecida em 1979, e agravada
em janeiro de 1983, não resolveu o problema do balanço
externo, como se pretendia.
Mas vamos a outra justificação do decreto-lei:
"A diferença entre a composição da massa salarial
dos contribuintes e dos beneficiários da previdêncía
social vem acarretando sensível descompasso entre
o que é arrecado e o que é pago a título de benefício,
exigindo, desse modo, recursos adicionais do tesouro para a necessária cobertura".
Pois berti, Srs. Senadores, vemos por esse texto que o
arrocho tinha por finalidade salvar a previdência, comprometida em suas receitas. Seria -desnecessário lembrar
a falâcia dessa argumentação, de vez que, ao fim de poucos meses, o Ministro Hélio Beltrão era obrigado a abandonar a pasta. Ao contrário do que apregoava o executivo, a política salarial agravou os problemas da previdência, e até. agora o Ministro Jarbas Passarinho anda à cata
de recursos para Cõbrir os rombo_s abertos no caixa de
seu Ministério.
Urge então concordar, Sr. Presidente, em que os novos sacrifícios impostos aos-trabalhadores não beneficiaram a Previdência Social.
Na verdade, Srs. Senadores, a razão mais importante
não consta dos consideranda do ato de maneira explicita. Ela nos foi trazida de viva voz, durante a tramitação
legislativa dos decretos~ leis, pelo suporte político do Governo: a redução dos salários era imprescindível à luta
contra a inflação.Como parece suficientemente demonstrado, a administração Figueiredo caracterizou-se, desde seu primeiro
ano, pelo deliberado achatamento salarial. E, sem embargo do progressivo estrangulamento financeíro dos
trabalhadores, a inflação continuou subindo de maneira
escandalosa.. O Governo Figueiredo acumulou, entre
1979 e dezembro de 1983, o explosivo recorde de
4.415,6% de inflação.
Tomando como pontos de referências maio de 1979
quando houve o primeiro reajustei do salãrio mínimo da
administração Figueiredo - e novembro de 1983, data
do último reajuste, tivemos uma inflação de 3.376,5%.
Neste rpesmo perfodo, u salãrio mínimo cresceu apenas
2.418%:registrando uma perda real de 28,4%.
Teria alguém a coragem de continuar sustentando-que
a inflação brasileira se deve aos altos salãrios? O argumento que os assessores do Presidente já não se atreviam
a ~locar no papel hoje não encontrará lugar nem mesmO nOs discursos de ofício dos _que, por dever político,
constituem o suporte do Executivo.
As conseqüências dessa estrutura salarial delet~ria estão à vista de_todos._A perda do poder aquisitivo de largas faixas de nossa população ê: o ingrediente bãsico da
recessão: sem compradores, torna-se inevitável o declínio da produção. E a queda da atividade produtiva traz
na sua esteira o desempi'ego e seu cortejo de misérias.
Não resolvemos problema nenhum com a redução dos
salários, como todos estamos fartos de saber, e ainda
criamos outrÕs que antes não existiam. Já estamos cientes da inviabilização da previdência, através das manifestações de fontes autorizadas do próprio governo. Em
breve, o executivo será forçada a admitir também a fa-
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lência do Sistema Financeiro de Habitação, cujos mutuários não mais conseguem·- manter em dia as prestações.
Parece óbvio, Sr. Presidente, que se os salários não subirem ria mesnla proporção dos compromissos anteriormente assumidos pelos trabalhadores, o impasse serã
questão de tempo. E de tempo bastante curto. De acordo

compra, com o conseqüente rebaixamento de seu padrão
de vida; é a recessão, com seu cortejo de miSérias-e de de- semprego-.- Os empresários, por sua vez, vêem com
apreensão o pr"ogressivo desmãnlelamento de nosso par·
que industrial e sentem na carne o garroteamento sempre
maior das atividades produtivas, abandonadas em favor
da especulação financeira. Somos Um povo de sobressaltados e, mais do que isto, um povo sem perspectivas.
Não nos iludamos. Os brasileiros desejam escolher seu
presidente a fim de optar_ por um nome comprometido
com a mudança desse quadro. Qualquer que seja ele,
desde que assegure a alteração das linhas políticas que levaram o Brasil ao estrangulamento económico.
Ora, Srs. Senadores, todos sabemos como chegamos a
esta situação, criada a partir da abertura internacional
de nossa economia, ditada pelo Executivo sem a participação do Congresso. Valendo-se do desequilíbrio dos
Poderes que caracteriza o atual regime, os magos das finanças conduziram o País a este estágio em que até as
condições de sobrevivência de nossos trabalhadores expressas pelO salário, são impostas pelos bã.nqueiros externos. Nunca a dignidade nacional desceu tanto como
agora, quando assistimos a funcionários subalternos de
uma entidade internacional fiscalizando as contas dos
natiyos incompetentes.
Lembramos à Casa esta realidade vergonhosa porque
dela precisamos para balizar a busca de soluções. Se o
Executivo não muda seus rumos por vontade própria,
---cabe ao Parlamento tomar a iniciativa, antes que seja
tarde. Na qualidade de mandatários dos cidadãos, precisamos transformar em disposições legais a vontade na~
cional claramente definida por todos os setores da opinião pública, porque essa é nossa função histórica. E,
nesse trabalho, os entendimentos entre as diversas correntes de opinião aqui representadas não podem perder
de vista os pontos bãsicos que alimentam a insatisfação
popular.
O problema, como se percebe, nada tem a ver com interesses específicos de Partidos políticos ou corri ã.mbições eleitorais. Pouco importa se uma legenda diagnosticou antes as causas reais do descontentamento: as fórmulas salvadoras não podem constituir monopólio de
quem quer que seja. Temos que trabalhar juntos, porque
assim exige o interesse nacional.

co_m_os dados oficiaíS-diS()õilíveis, de novemOrOPassado,
50,2% dos mutuários estavam- atrasados com suas prestações. O pagamento em dia passará a Ser exceção.
Os jornais-de hoje f!OS dão,_c()nta de que a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo apontou uma
queda real de 13,5% na folha de salários no pririlei:i-o "trimestre deste ano, em relação a igual período do ano passado.
Essa queda do poder aquisitivo dos trabalhadores provocou a diminuição de vendas reais em todos os setores,
ficando o recorde negativo com. a ãrea dos _materiais
plásticos, que perdeu 24,9%. No comércio, o -declínio
global foi de 23%.
O mais preocupante, todavia, é que a indústria de alimentação produziu menOS 18,5%. E as vendas de alimentos, no varejo, caiu 16%. O povo jâ não Põáe- c9mer. A
fome é a conselheira da violência e, ela explodiu ontem
numa pequena cidade de São Pauto. A televisão exibiu as
suas centelhas para todo Brasil. Que elas sirvam para iluminar a~ consciências e -o conhecimento.
0

Sr. Presj,dente, Srs. Senadores,
As estctú.uras políticas do Brasil vergam sob o peso
das árficukiades de natureza económica es-ocial. As angústias que nos afligem, neste Parlamento, nada mais são
do que .reflexos instituCionais da crise que asSOla nossa
sociedade, erodindo setts valores e turvando seus horitontcs.
S_e os obstáculos fossem sOmente divergêÕC:ías sob!e
a~untos administrativos, eles - seriam removidos em
questão de horas, dentro do clima de fidalguia que cerca
os debates desta casa. Se bastasse ceder, aqui ou ali, para
obter um entendimento capaz de tranquilizar a Nação,
pstoJ.l cçrto de que todos - do PDS e das Oposições estaríamos prontos a um acordo imediato.
Infelizmente, nosso problemas são mais sérios. Sob
nossos pés se agitam as ondas revoltas da nacionalidade
insatisfeita, e sobre nossa cabeça torvelinham os ventoSda des~spcrança popular. Não conseguiremos aplacar as
fúrias com palavras rituais nem com as fórmulas mágicas
que consagram o apaziguamento dos grupos dirigentes.
Temos que agir, e agir com rapidez, para evitar que-a
tempestade provoque um naufrâgio.
Temos ouvido neste plenário, ao longo dos últimos
meses, conclamações patrióticas- no sentido dC que--rios
unamos na busca de soluções para o País. Todos esses
apelos não saíram do terreno da retórica, talvez porque
nos falte a compreensão das dimensões exalas da crise.
Já ouvimos nitidamente o dainor do pov-o, (em manifestações pacíficas nas ruas e praças) mas ainda não o interpretamos corretamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Os milhões de brasileiros que partidparani do movi·
mento "diretasjâ" econstituerii-relevante amostra da esmagadora maioria que eiüernõu -suavonta:de através das
pesquisas de opinião realizadas por empresas especializadas, querem votar. Eles desejam votar para introduzir
mudanças, e creio que.essa_idêia não esCapa-aomais desavisado dos poHtiCOs~
Cumpre a nós, repféSenfarifes do povo, a identificação
e a remoção das causas de descontentamento que se traduzem nessa exigêncía de mudanças. E de novo me parece evidente, que as rafzes -da insatisfação se prendem ãs
diretrizes econômicã.s seguidas pelo atual Governo.
O que- pfeocripa õ homem comum - o operário e a
classe média - é a contínua redução de seu poder de

Dispamo-nos, desde logo, de todos os preconceitos
fundados em siglas. Se o povo deseja a mudança, a transigência" ou intransigência das facções pofíticas perde a
razão de existir. Nós, seus representantes, só pOdemos
negociar_ a viabilidade, os caminhos para o atendimento
desses desejos. Qualquer proposta qúe fuja a
objetiVO estará destinada ao malogro.
Sr. Presidente, Srs.Senadores,

esse

Dentro desses parâmetros, torna-se inadiável e imperativa a negociação de um novo pacto social que realinhe
os poderes da República, através de uma assembléia
constituinte.
Acredito, também, que precisamos retomar imediatamente o desenvolvimento econômico, e que essa retomada implica ruptura da subordinação do Brasil aos interesses externos, expressos nas imposições do FMI e da
- comuriicade financeira internacional.
A quebra desses laços colo'niais nos permitirá adotar
uma política salarial justa e implantar as reformas fiscais
e tYnanceiraS cftie propiciem melhores condições de florescimentos para nossa indústria, riossa agricultura e
nosso setor de serviços. Temos que nos preocupar com
os problemas da alimentação, habitação, saúde, educação, transporte. Essa a obrigação prioritária do Governo brasileiro, não o pagamento da dívíaa externa forjada pelos juros e pelas manobras comerciais das grandes
potências económicas. Uma dívida que cresceu de acordo com a vontade dos credores.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ConhecemO-s tõ-das ãS reiVindicações resumidas na exi·
gência de "d1retas jã". Ou nos uniinos pai-a álender a
elas ou a História Cobrará nossa responsabilidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma comunicação. (Pausa.)
S. Ex~ não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral,
para uma comunicação.

O SR. MILTON CABRAL (PDS~ PB.~Para uma CO·
municação.) ,....-_Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O jornal A Unlilo, do meu Estado, de 15 de maio último, tem, na sua segunda página, o seguinte títUlo:
"Sílvio Porto morre de enfarte aos 64 anos."
"A Justiça e a política paráibana perderam, onÚ:m à noite, uln dos seus maiores expoentes.

Em

conseqüência de um enfarte do miocárdio, faleceu
no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São
Paulo, o Desembargador Sílvio Pélico Porto.
A _morte de Sílvio Porto consternou os meios
políticos, jurídicos e intelectuais da Paraíba. Todos
que prestaram depoimento, sob impacto da má
notícia, -o fizeram· em clima de desalento e surpresa.
Dentre os que se pronunciaram estão os Presidentes
do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargadores Almir Fonsecã e -Luiz
Bronzeado."
Também deputados estaduais, políticos, irifim;- Sr.
Presidente e Srs. Senadores, a sociedade paraibana ficou
profundamente consternada com o passamento desse
notável paraibano.
Vale a pena, neste momento triste, lembrar as palavras
do Desembargador Almir Fonseca, que qualificou Sílvio
Porto
"como uma das maiores expressões culturais e de
conhecimentos jurídicos que já passaram pelo Tribunal de Justiça.
Lembrou que Sílvio Porto participou, -itivamente, de funções nos Três Poderes do Estado - Execu~
ti vo, Legislativo e J udiciãrio - com inteligência e
seriediae••'
O depoimento do jornalista João Manuel de Carvalho, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
da Paraíba diZ que:
"Sílvio Porto era um dos últimos remanescentes
da geração dos bacharéis do Estado. Homem conhecido_ pela verve, sensibilidade, inteligência e
dono de uma visão crítíca das coisas.
"O Sílvio Porto foi um político de fonnação libe·
ral, viveu na Paraíba a redemocratização de 1945,
tendo participado na época da luta contra a ditm:lura que culminou com a restauração do regime democrático no Brasil. Uma grande figura que fazia
parte da geografia humana da Paraíba e que, por
certo, deverá se constituir numa lacuna difícil de
preencher".
Meus caros c-olegas, realmente a figura de Sílvio Porto
pode ser ainda melhor realçada n-as palavras do Desembargador Emílio Farias. Para ele n~o s6 o Poder Judiciário mas toda a Comunidade perde, com a morto de
Sflvio Porto, uma das figuras brilhantes do cenário soCíal
da Paraíba.
Sílvio era um jurista e pessoa humana' devotada aoS- interesses _da Paraíba e, acima de tu_do, brilhante, qnei' na

~

Cátedra de Professor como na tribuna pela sua

qualida~

de de orador fulgurante que, por vezes;Ticou dc.:monstrado na Assembléia Legislativa e no Judiciário paraibano.
Neste momento, como um dos companheiros de SíJvio
Porto, de longo tempo seu amigo e admirador, associome a todas essas manifestaç;ões e peçO, Sr. Presidente e

Srs. Senadores, que fiquem regístrados nos Anais desta
Casa estes comentários- aqui proferidos e também acrescidos do que diz esta página do Jornal A União, que retrata, com a maior fidelidade, o que foi a personalidade
desse grande paraibano que acaba de falecer.
Era o que desejava dizer, Sr. Presfdente. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFER[O-SR.
MILTON CABRAL EM SEU DISCURSO:
COMO DIRETOR DA UNIÃO,
MUITO TALENTO E ERUDIÇÃO
Sílvio Pélico Porto era o Vice·Presidente da seção pa·
raibana da Ordem _dos Advogados do Brasil. Fez _o primário na sua cidade natal sob a orientaÇão do advogado
e educador Lourival Lacerda. O_ Secundário foi realizado
no Colégio Pio X e no Liceu Paraibano. Filho de Juiz, o

saudoso José Domingues Porto, e com educação primária orientada por advogado. atendeu ao pedido vocacional de suas inclinações- ingreSsou na Faculdade de
Direito do Recife de _onde saiu Bacharel em 1946. Iniciou, então sua vida profissional. Advogou em todos os
recantos da Paraíba, principalmente no Brejo. Mais tar-

de não resistiu aos encantos da política: OsWaldo Trigueiro governava a Paraíba e convidou-o para assessorálo como Oficial-de-. Gabinete. DiZem- as crônicas locais
que atê hoje ninguém o suplantou nessas funções. Sua
admirável verve prendiifiã. ante-sala os_que procuravam
o Governador. Depois dirigi1,1·.-.A UNIÃO" e, como jornalista emprestou ao velho Órgão de imprensa o brilho
do seu talento e de sua erudição. Mais tarde, ao lado de
Edson Regis e Virgin"ius criaria o "Correio das Artes",
tablóide literário que ain-da marca na Paraíba." Impulsionado pelos amigos candidatou-se à Assemblêia Legislativa. Foi Deputado de 1955 a 1969. Líder dos Governos
Pedro Gondim e João Agripino, produziu discu~os inesquecíveis rl.a Casa de Epitãcio Pessoa. No_ M-agistério en~
sinou Direito Civil e Comercial ná ÚFPb e ~uas aulas
ainda hoje são lembradas pelos seus ex-alunos pelo brilhantismo da exposição. "Causeur" invejªvel que Prende
a todos num bate-papo inforrrl.:il e orador cOD.sagrado,
tanto em comícios coino Cm recintos fechada, SílViO Pêlico Porto exerceu a advocacia com segurança, categoria e
sobretudo com dedicação. Foi, serii dúvida ·um -dos grandes profissionais do nosso foro.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Claudionor Roriz- Gaivão Modesto
- Odacir Soares- Alexandre Costa- João CastelOAlberto Silva- Carlos Alberto- Marco Maciel- Jutahy Magalhães - Amaral Peixoto- Alfredo Campos
-Amaral Furlan- Mauro Borges- Benedito Caiie!as
- Roberto Campos - Saldanha Derzi- Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto- Júnior)- A Presidência coilvoca sessão extraordinária a realízaNe hoje,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se~
guintes matérias:
-Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1983; e _
-Projeto de Lei do Senado n\" 32, de 1984.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Sobre a
mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !~'
Secretário.
h lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1984
Acrescenta parágrafo ao artigo 89 da Lei n9 5.107,
de 13 de sete-mbro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Sen<lço.

O Congresso Nacional decretf,L:
ArL 1_9 _ Passa a vigorar, acrescido do seguinte parági'afo, o artígo" 89-Qa Lei n~' .S.IOi, i:ie 13 de setembro de
1966:
'"'Parágrafo único. _;: facultado ao aposentado
pela pi-evidência social que tenha voltado a exercer
atividade sujeita ao regime da Lei Orgânica da Previdência- SOcial, quando, em qualquer hipÓtese, se
afastar do trabalh~, levanta:~ p sa~do de sua conta
vlncuhida."
Art. 2~' Esta Lei entrará em vigor na data- de -sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificaçio

Atualmente as hipóteses de levantamento do sa!c!o da
conta do FGTS são basicamente as previstas nos seguin~
tes dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966:
"Art. 89 O enlpre-gado poderá utilizar a conta
vinculada, nas seguintes condições, conforme se áis- puser em regulamento.
I - no caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, Conl-provada pelo depósito a que se refere o _
artigo 69, Ou por declaração da empresa, ou reconhecida pela justiça do Trabalho, no de rescisão
com· justa causa, pelo emprego, nos termos do art.
488, da C.L. T., e nos casos de cessação de atividades
da empresa, de término do contrato de trabalho de
tempo estipulado, ou de aposentadoria concedida
---pela previdência social, a conta poderá ser livremente movimentada;
II- no caso de recisão, pelo empregado, sem
justa causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá ser utilizada, parcial ou1otalmente, com a
assistêricia do Sindicato da categoria do emPregado,
Ou ni falta deste com a do representante do Minis~
tério dO Trahãlho, nas seguintes situações, devidamente comprovadas:
a) apliCação do capital em atividade comercial,
industrial ou agropecuária, em que se iúija eStabde~
cido individualmente ou em sociedade;
- b) aquisição- de moradia própria nos termos dO
art. 10 desta lei;
'cY ne_c:essidade grave e premente pessoal ou famf.:
lia r;
d) -aciuisl"Ção de equipamento destinado a ativi-dade de natureza autónoma;
e) por motivo de casamento do empregado do
sexo feminino.

111 -durante a vigência do contrato de traba·
lho, a conta somente poderã ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas letras "b" e "c"
do item II deste artigo.''

t omissa, desse modo, a legislação do FGTS, no que
tange aos trabalhadores que aposentados por idade ou
por tempo de serviço_ retornam ao trabalho e_ _posteriormente dele se afastam, ao contrário do que sucede, em si·
tuação idêntica, com a previdência soda!, confa"rme dispõe, nestes termos a Lei n9 6.243, de 24 de setembro de
1975:
"Art. li' O aposentado pela Previdência Social
que voltar a trabalhar em atividade sujeita ao regi-
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me da Lei nl' 3.807. de 26 de agosto de 1960, terá direito, quando dela se afastar, a um pecúlio constituído pela soma das importâncias correspondentes às
suas próprias contribuições, pagas ou descontadas
durante o novo período de trabalho, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 4% ao ano, não
fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes
de sua condição de aposentado."
Nada maiS oportuno -nem justo do que dar igual tratamento eJ:P .relação ao fGTS, claro objetivo da presente
pi-oPosição.
Sala -daS Sessões, _16 _de maio d~_ 1984. - F~rnando
Henrique Cardoso.

(Às Comissões de Constituirão e Justiça e deLegislacão Social.}
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior}- O projeto
lido será publicado e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se à

- ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n' 67, de 1978 (n~' 3.464/77, na Casa -de origem), que dispõe sobre o ConCurso de LivreDOcente e os títUlos de Doutor e Livre-Docente,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 709 o
710, de 198t, das Comissões:
- de Educação e Cultura; e
- de ServiçO Público Ovil.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio GuCiroS,
para encaminhar a votação.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para onca·
mínhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há duas sessões consecutivas requeiro verificação de
quorum para rejeição dessa matéria porque estava na esperança que a ilu_stre Liderança do PDS se convencesse
da necessidade, da oportunidade e da justiça desse projeto de lei.
Esse projetq de lei simplesmente permite que pessoas
que não faz.em o curso normal do magistério superior tenham possibilidade de adquirir seu título de doutor,
atravês de um concurso pública em que terão ocasião de
demonstrar capacidade, preparo e cultura em determinada ciência.
Pelo sistema atual do magistério supirior Sój:iõ"de o-bter o título de doutor quem faz um curso de doutorado,
que dura três anos, necessitando ainda, como pr~
requisito, fazer o curSo de mestrado que dura uns dais
anos. Nessas condições, somente_quem tem disponibilidade bastante de tempo pode obter esse titulo 9-e doutor.
Acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que na grande maioria dOs EstadoS- e das universidades brasileiras
não há cursos de mestrado e de.doutorado; esses cursos
se limitam a 3 ou 4 Estados do Brasil, como sejam, São
Paulo~ Rio de Janeiro, Minas Gerais e,_ talvez, Paraná em
alguns casos. Então, na re;lidade, da minha ~rea, que é o
Norte, o cidadão que disponha de outras atividades na
comunidade, por exemplo, do Amazonas e do Pará, no
meu Estado, ele não pode largar esses seus compromissos outros e se deslocar por cinco, seis anos para vir aqui
fazer um curso de fnestrado e de doutorado no Rio -de
Janeiro ou em São Paulo.
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Esse projeto da Câmara dos Deputados fõi Conc-i:hidO _
com sabedoria, porque ele apenas permite o concurso de
livre docência nas âreas onde as universidades não têm
cursos de mestrado e de doutorado. O cidadão não tem
alternativa, ele não pode 'razer, no seu próprío Estado, o
curso de mestrado e o curso de doutorado; ele teria que
se deslocar da sua cidade, do seu Estado, para isso.
Então, esse projeto abre oportunidade a que essas culturas científicas possam ter acesso na car.ieira do magistério se submetendo, democrãtica e justamente, a um
concurso público. Ele não estã tendo proteção de espêcie
alguma; apenas ele estã tendo a possiblidade de substituir o seu curso normal de doutorado por um concurso
público para livre docência, através da qual conseguirá otítulo de doutor e, com esse título de doutor, ele pode se
submeter, em igualdade de condições, ao cargo titular,
que é hoje como se chama catedrático.
O que se observa, se esse projeto não for aprovado, Sr.
Presidente, é que haverá um desestimulo por parte de
grandes culturas no ensino superior nO Brasil, para per~
manecer na carreira. Eu digo aqui, por- exemplo, o Senador Nelson Carneiro, uma sUmidade nas letras jurídicas
do País, não teria condições de competir com um jovem
saído hoje da univerSidade, um aluno dele passa sua
frente, passa na frente porque ele fica totalmente tolhido,
porque ele, pelos seus afazeres, pelos seus compromissos,
não pode se deslocar para São Paulo, ou seja lã para
onde for para realizar um curso de mestrado e um curso
de doutorado.
Não me consta que Pontes de Miranda, Henry Lopes e
outras grandes sumidades jurídicas- e falo num ramo
em que eu também, incipienterilente, lido - nunca fize..
ram nenhum curso de mestrado e doutorado e nem por
isso deixaram de prestar sua valiosíssima, preciosíssima
colaboração ao ensiri_Q_Superior no Brasil.
Então, Sr, Presidente, Srs. Senadores, vou _desistir de
pedir verificação de votação porque não é minha intenção, absolutamente, obstruir trabalho de espêcie alguma. Apenas gostaria de chamar a atenção da douta Liderança do PDS para a ju.Stica, oportunidade e necessidade desse projeto de lei, exatamente com relação aos
Estados da minha área, do Norte, que não dispõem de
cursos de mestrado nem de doutorado, e que dispõem,
entretanto, em seu corpo docente, de pessoas que têm
plenas condições de se submeter auspiciosam"ente., airosamente, a um concurso -de livre docência para obter o
seu título de doutor, com o qual terão acesso ao nível final de suas carreiras_ que é o de Professor Titular.
Nestas condições, Sr. Presidente, registrando o meu
voto favorável a esse projeto, vou me curvar à decísãó- da
Maioria, lamentando que ela não tenha tido ouvidos
para ouvir o clamor da maioria dos Estados e das universidades brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Continua
em votação.
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Junior)- Con=\p
a palavra ao nobre ~ador Virgília Távora- para encaminhar a votação.
O SR. VIRG!LJO TÃVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)
Rejeitado.

K matér~il. vai ao Arquivo, feita a devida cOmunicação
à Câmara d-os Deputados.

Maio de 1984

A matéria vai ao Arquivo, feita a devidi comuni-cação
à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto rejeitado

É o seguinte o projeto rejeitado.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 67, DE 1978
(N9

3.464~8/77,

na Casa de origem)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA Nt 69, DE 1979
(n9 4.905, de 1978, na Casa de origem)

Dispõe sobre o concurso de livre-docência e os tftu~
los de doutor e livre-docente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As Universidades poderão realizar concur~
sos de livre-docência para áreas culturais não abrangidas, nos respectivos distritos geoeducacionais, por cursos de mestrado e de doutorado.
Art. 2"' Qüinqüenalmente, o Governo Federal fixa~
i'á, em decreto, as áreas culturais de cada distrito geoeducacional em que ficará extinta a realização de concursos
de livre-docência, em virtude da existência de cursos re-conhecidos de mestrado e de doutorado.
Parágrafo único. O dispo-Sitivo da extinção só entrará em vigor um ano após a publicação do decreto referido neste artigo.
Art. J9 Só pOderão inscrever-se em concurso de
livre-docência os diplomados por cursos superiores reconhecidos que satisfaçam~ uma das seguintes condições
na data de inicio dessa inscricã,o.
a) exerçam há mais de dez anos a profissão de nível
superior;
b) tenham obra publicada sobre o assunto da área do
concursO;
c) sejam portadores de diploma ou de certificado de
cursos de especialização ou de aperfeiçoamento com no~
venta horas, no mínimo, de duração;
d) tenham sido aprovados em concurso público para
o exercício de cargou ou emprego referente a seu diploma;
e) exerçam hã mais de três anoso magistério superior.
§ 19 Não poderá ser realizado mais de um concurso
de livre-docência por ano, no mesmo Departamento de
qualquer Universidade.
§ zo;o_ -Ü cOncursó de livre~docência far~se-á sempre em
função da área cultural de um Departamento.
§ 3~' Não poderá increver-se aquele que não possua
diploma de curso superior correspondente à área cultural do Departamento.
Art. _4t;t No exame a que serão submetidos os candidatos, constará prova escrita sobre a histór"ía da ciência
ou da arte referente à área cultural dos concursos insti~
tuídos por esta lei.
Art. 51' O concurso de livre-docência confere ao
ãpfovado a obtenção e o tiso dos títulos de doutor e
livre-docente.
Art. 69 Esta Lei entrará em vigor trinta dias depois
de sua -pubÜcação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da
Câmara nl' 69, de 1979 (n94,905f78, na Casa de origem), que altera a redaçã.o do caput do art. 19 da Lei
nO? 6.463, de 9 de novembro de 1977, que torna abri~
gatóriii a-deC!arãção ao-preço total nas vendas e
prestação, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL~ sob n' 271, de 1981,
da Comissão
- de Economia.
Em votação o projeto.
_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
co-mo se acham. (Pausa.)
Rejeitado.

Altera a redaçio do "caput" do art. 19 da Lei nv
6.463, de 9 de novembro de 1977, que "torna obrigatória a dedaraçio do preço total nu vendas a prestaçio, e dí outras providêndasu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O caput do art. I"' da Lei n'? 6.463, de 9 de novembro de 1_977, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. (9 Nas vendas a prestação de arti_gos de
qualquer natureza, inclusive de veículos automotores, e na respectiva publicidade escrita e falada será
obrigatória a declaração do preço de venda a vista
da mercadoria, além do número e do valor das prestações a serem pagas pelo comprador."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário~

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 76, de 1979 (n'? l.322f79, na Casa óe origem), que disciplina o parcelamento da Taxa Rodoviâría Onica- alterando a redação do§ J9 do art.
29 do Decreto-lei n'? 999, de 2 1 de outubro de 1969 e
acrescentando ao mesmo art. os§§ 49 e 59, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'?s 1.111 e
I. I 12, de 1981, das Comissões:

-de Transportes,
_cas; e
- de Finanças.

Comunicaç~

e Obras Públl·

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)
Rejeitado.
A l_llatéria ·vaí ao Arquivo, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.

t

o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 76, DE 1979
(li'? 1.322/79, na Casa de origem)
Disciplina o parcelamento da Taxa Rodoviária ú~
nica --Alterando a redação do § Jt;t do art. 29 do
Decreto-lei nO? 999, de 21 de outubro de 1969 e acrescentando ao mesmo artigo os § § 49 e :5"', e dá oatras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O § 31' do art. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21
de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 29
...... -~· .•..
§I'
............ .
§ 2•
............................. ..
§ 39_ A-Taxa Rodoviária Única será recolhida
de uma só vez ou mediante parcelamento, a critério
do contribuinte, segundo normas baixadas pelo Poder Executivo."
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Art. 2~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> RevogaJ?·Se as disposições em contrário.

Art. 29 O ait. 2<:~-do Deci."eto-Jei n~> 999, de 21 de outubro de 1969, fiCa acrescido dos seguintes parágrafOs:

"Art. 29
....... ·-~---=-.. ,....· ..•.••. ~ .......... .
........... ·-·""·~='"·~·-·•-··'"§ I•
§ 2•
·····•«.0~·····---·--········'-·-'§ 3•
..... ~--~ . . c . .- . . . . . . . . . . . . . ~--==---§ 49 Em nenhuma hipótese o parcelamento será.
inferior a 3 (três) nem superior a 12 (doze) prestações mensais sucessivas.
§ 5"' I não-recolhimento de qualquer pr~tação
no respectivo prazo torna insubsistente o parcelamento, obrigando o contribuinte, na mesma data,
ao pagamento da parcela vencida e das vincendas,
sem prejufzo de outras exigências legais próprias ã
espécie."
Art. Js> O Poder Executivo baixará, dentro de 90
(noventa) dias, os atas necessários à execução desta lei.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. S~' Revogam~se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -

Item 4:

(Tramita-ndo em conjuntos com os Projetas de
Lei do Senado n9s 331 e 349, de. 1979)
Votação, em turno único, dctProjeto -de lei -da
Câmara n~' 82, de 1979 (n~' 2.255/76, na Casa de ori~
gem), que altera a redação do inciso I e do § 39 do
art. 11 da Lei n~' 3.B07, de 26_ de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.
tendo

PARECERES, sob n•s 1.364 a 1.367, de_ 198I,
das Comissões:
-de Legislaçio Social, 111 pronunciamento: favorável; 2'1 pronunciamento: ratificando' o Pãrecer
anterior;
-de ConstJtulçio e Justiça, declarando que a
matéria foge a sua competêncla regimental;
-de Finanças, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer

como se acham, (Pausa.)
Rejeitado.
Ã matéria vai ao Arquivo, ft!ita a d~i-da comunicaÇãO
à Câmar~ dos Deputados.
~

Altera a redaçio do inciso I e do § 39, do art. 11 da
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que udlspõe
sobre a I.ei Orginlca da Previdência Social".
Congr~so

Nacional decreta:

Art. 19 A Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, pas•Sa a vigorar com as seguintes alterações no inciso I e no§
3~' do art. 11:
·"Art. 11.
....................... ~~·"-~-~···--I - o cônjuge, a companheira, mantida há mais
de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição
menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21
(vinte e um) anos ou inválidas.

.. .. .... .......... ""'· .. '"' ... .. -,
~-

_

-

~

Item S:

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n~' 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do
Senado n• 349, de I979)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 331, de 1979, de autoria do Sen~dor
Nelson Carneiro, que inclui o marido como dependente da segurada, tendo
PARECERES, sob n•s 1363, 1.365, 1.366 e
1.367, de 1981, das Comissões:
--- de Constitulçio e Justiça - l~' pronpnciamen~
to: pela constitucionalidade e juridicidade; 29 pro-nunciamento: ratificando o Parecer anterior;
-de Legislação Social, pela prejudicialidade; e
-de Finanças, pela prejudicialidade.
Em votação o projeto.
Con-cedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O SR. HtLIO CUEIROS ( PMD B - PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, ·srs. Senadores:
Este ê um projeto de lei da autoria do Senador Nelson
Carneiro, inteiramente consentâneo com as modificações que -estão sendo propostas pelo novo C6digo Civif Brasileiro. E não hã por que se fazer distinção entre
-marido e mulher e mulher e marido.
O novo Código Civil, que está sendo aplaudido entUsiasticamente por toda a comunidade brasileira diz que
hoje o homem não pode nem dizer onde seráº- domicílio
do casal, porque a mulher terá, também, opinião domesmo peso, da mesma qualidade. Quer dizer, numa época
em que toda a legislação brasileira faz questão de dizer
que o homem é igual à mulher e a mulher igual ao homem~ vem a nobre Liderança do PDS eQuivaler o homem somente, no caso de segurado, se ele for inválido.
Só se for inválido, caquêtico, paralítico, hemiplégico é
que o homem será igual à mulher e terá direito à pensão
- da Previdência SoCiãf.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O -SR. HtLIO CUEIROS -

Se for possível ...

O Sr. Itantar Franco- Só queria dar um aparte rápido, quem sabe. .. _

o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1979
(n' 2.255/76, na Casa de origem)

O

-O__SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

__ .-.~. '_;

.-.';.;;

§ 3~' lnexistindo cônjuge com direito às prestações, a pessoa designada poderá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com os filhos
deste."

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Lamento
informar ao nobre Senador Itamar Franco que o Regi~
menta não permite apartear em encaminhamento devotação
O Sr. Itamar Fr.Oco - Só ia lembrar que talvez seja
por causa da ambivalência dos candidatos, hoje, que se
pretende. Já que V. Ex• diz que o homem é igual à rpulher e que a mulher é igual ao homem ...
-O SR: PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- V.Q.• te~
rá oportunidade de discutir o projeto.
___ O SR. HUIO GUEIROS- Nobre Senador Itamar
Franco, não digo que o homem é igual à mulher e que a
mulher é igual ao homem. Mas existe um festejado projeto de reforma do Código Civil, dando igualdade absoluta, total, completa entre homem e mulher. E no caso da
Previdência Social ê preciSo notar qui não há nenhum ·
__ .~!'l_en\Q de desp~a__nem coisa nenhuma, porque o segurado_jã contribuiu, a mulher já contribuiu a vida inteira
para a Previdência SOcial e deve- ter o direito, quando
morrer, de deixar a pensão para o cônjuge que, no caso,
seria o marido. Pela legislação atual, como eu disse, a
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não ser que ele seja inválido, ele não tem direito a coisa
alguma.
Acho, Sr. Presidente, que nós temos que acompanhar
·a evoluçâo dos tempos e se, hoje em dia, na nossa legislação civil não há diferença, não hã discriminação entre
sexo masCulino e sexo feminino, não há por qUe permanecer ria legislição da Previdência Social essa distinção
em que, apenas, se concede beneficio se o pobre do marido for totalmente inválido.
-sr. Pres.idente, eu dou o meu voto antecipado em favor:
do billnem. sem ser ma~hista, mas simplesmente para ser
conse!J-tâneo com a realidade dos tempos modernos.
(Muito bem!)

O Sr. VfrgílioTáfora- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- cOricedo ã.
palavra ao nobre Sen~dor Virgílio Távora.
OSR. VIRCILIOTÁVORA- (PDS -CE. Para encaminhar votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A proposição sob análise pretende incluir o marido
entre os dependentes da espessa, segurada, mediante alteração do item I, do art. 11, da Lei n9 3.807,.de 1960
(com a i-edação qUe-lhe foi dada pelo art. 19 da Lei n~'
5.890 de 1973), que passaria a viger com a seguinte forma:
"ArL II.
I......, a_ esposa, o marido, a companheira, mantida
há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer con·
dição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e
as filhas solteiras de qualquer condição menores de
21 (vinte e um) anos ou inválidas."
2. No méritO, embora reconhecendo que a dessime·
tiia do tratamento previdenciârio está a merecer reformulação de base, cumpre ponderar que esta deverá, por
ser mais conveniente, ocorrer de forma global, e não isoladamente. Isto porque não há idênticas condições de
ha,l:lifitação à percepção da aposentadoria por velhice ou
tempo de serviço, e pensão, para todos os segurados,
pois que dependem do sexo e estado civil dos mesmos.
3. A.lêm do mais, a modificação propos_ta acarretaria, certamente, elevado encargo financeiro para a previdência social, sendo imprescindível a criação de nova receita de cobertura, como determina o parágrafo único do
artigo 165 da Constituição FederaL
No caso, havia uma cláusula de invalidez que foi tirada. Então, aumentaram os encargos.
4. Ante o exposto, ressalvados os meritórios propósitos do autor, opina-se pela rejelçio dos projetas 82, 331
e 349. de 1979, que t!amitam em conjunto.
O SR. PRESiDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senidores que o aprovam queiram permanecer
CQJUo se acham. (Pausa):
Rejeitado.
A matêria vai aO Arquivo.

B- o

seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 331, DE 1979
Inclui o marido como dependente da segurada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 O item I do art. li da Lei n~' 3.807, de 1960,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 111 da lei n~'
5.890, de 1973, passa a vigorar com a Seguinte redaçãÕ:"I- a esposa, o marido a companheira, mantida
hã mais de 5 (cinco) anos, os filhos dequalquercon-
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--~--------------------------------------~~~-------------------diç1l:o menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e
as filhas solteiras de qualquer condição menores de
21 (vinte e um) anos ou invâHdas."

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de Slla
publicaÇão.
Art. }'.' Revogam~se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Item 6:

(Trumitando em conjunto _com o Projeto de. Lei
da Câmara nl" 82, de 1979, e com o Projeto de Lei.do
Senado n~> 331, de 1979)

Votação, em primeiro turilo, do Projeto de lei
do Senado n~' 349, de 1979, de autoria do Senador
Nelson Carneíro, que dá direito ao marido deÚgu:
rada à assisténcíi médica,-telldo
PARECERES, sob n's 1.365 a 1.367, de 1981,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciôàiie;
- - --- -- - -

-de Legislação Social, pela prejudiciilidade;
-de finanças, pela prejudicial idade,
Em votação o projeto.
__ _
_
Concedo a palavra ao no&re Senador Héfio "(}ueiros.

consorte. É que as oportunidades hoje são bem amplas e
a mulher tem sabido aproveitar dessas oportunidades, e
há mulheres hoje em perfeitas condições, até em melhor
situação financeiras do que o seu digno e respeitável marido.
Então, na hora em que o marido, que jã não tenha
coildiÇão e-0 status da mulher, adoece ou ele vai ter_recursos próprios para se tratar, ou não vai adiantar Previdência Social para ele. A mulher é contribuinte da Previdência, paga a Previdência pode às vezes ter passado vinte, trinta anos pagando a Previdência, mas, na hora de
indicar o seu digno consorte para recebe"r uma consulta
médica, Sr. Presidente, da Previdência Social, está vetado, pofque ilós contlnuarrios com ranÇo machista de
itn~-~ _:_ a_':os p_assados.
Sr. Presidente, acho que o Senado, apesar de ser considerada uma casa meio lenta, no reconhecimento das conquistas sociais, especialmente das conquistas hoje da mulher, eu penso que chegoU a hora de darmos uma idéia,
uma demonstração dt! que nós tamb6in estaniõS aCompanhando a evolução dos tempos, e vamos e dev.emos votar
favoravelmente a este projeto, que dá o direito ao marido a ter uma assistência médica, quando a mulher dele é
--- -COntribuinte da Previdência SOC-iãi --- - --

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Em vo-

tação.

O SR. H~LIO GUEIROS(PMDB- PA. Paradiscu·
tiro projeto. Sem revisão do orador.)- Sr~ Presidente e
! Srs. Senadores:
Parece que h-Oje é o dia -óa 0i'dein dO"DiãCOnTra os homens. Incrível, e a Mesa é toda masculina. Então; Sr.
Presidente, veja V. Ex• há dois minutos, tiraram do
pobre do marido o direito de receber uma pensão da mulher que passou a vida inteira contiibuindo. Precisam
notar: o detalhe é esse que a nobre Liderança do PDS falou em aumento de despesa. Não tem aumento de despesa, o que tem é a retribuição da contribuiç~o da mulher.
A mulher passou a vida inteira contribuindo. Apenas,
ela não teve a sorte de sobreviver ao marido. Então_, ela
morre antes e o marido tem direito à pensão. Se fosse
vícb-versa, ao contrário, o marido morresse, ninguém
discutiria que a mulher teria direito a essa pensão. Mas,
no caso da lei anterior, e eu estou falando a tltulo de ilustração, porque -é matéria vencida, -é preciso notar- que a
mulher era contribuinte da Previdência Social. Morre,
tem direito a ter um beneficiârio. O beneficiáilo, even-tualmente, foi o marido que,- realmente, nãO- é-muitO-cOmum, porque geralmente quem morre primeiro é o famoso chefe do casal, que o Código Civil -está acabando
com ele.
Agora, aqui, além de não dar, Sr. Presidente, Srs~ Senadores, pensão para o marido, a não ser que ele seja um
aleijado, veja V. ~x•, Sena"do"r-Silfdailha Derzi, nem assistência médica O pobre do marido vai ter direito. Porque o projeto, Sr. Presidente, é cândido, justo e da maior
oportunidade. Diz só assim:
"A assistência médica serâ devida também ao
marido da segurada da Previdência Social, independentemente de estado de invalidez.."
Então, verifica V. Ex• que, se a minha mulher pagar
30, 40 anos o lN PS e eu adoecer e precisar dos favOres. da
Previdência Social, se eu não chegar lá aleijàM,
condições fíSicãs, -nãciVOu-ter -dírCito à ·asSiStênCia rilédíCa da
Previdência Social, quando a niinha inulher pago_u_ a vida
inteira a PrevidênCia Social para ter direito a Um: beneficiário.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra vez, vou
me manifestar favorãvel ao projeto que é justo e está,
como eu digo, rigorosamente de acordo com a evolução
dos tempos.
Hoje em dia, Sr. _Presidente, Srs. Senadores, hã muita
mulher muito melhor paga na vida do que o seu digno

sem

O Sr. Virgílo Távora- Sr. Presidente, peço a palavra
para_ ·encaminhar a votação-.
_O SJI.. PJUSIDENTE (Lomanto_júnlor)- _Concedo
a palavra ao nobre Sr. Senador Virgílio Távora, para encaminhar a votação.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA (PDS- CE. !'ara encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A-proposição ·sob análise tem por objetivo garantir ao
marido da segurada da previdência social, independente_- _
mente da existência de estado de invalidez, o direito à assistência médica prestada pelo INAMPS.
2._Sobre o assunto, vale obst:rvar que, a despeito dos
meritórios propósitos que a inspiram, a iniciativa
afigura-se inviável. Eis que tratãndo do extensão de serviços previdenciãrios sem a criação paralela da competente fonte de custeio total, sua apreciação de forma
mais aprofundada se torna dispensável, por encontrar 6bic~ intransponível nas disposições do parágrafo único
do artfgo 165 Qa Lei Maior, "verbis":l
..Art. 165.
_ Par_ágrafo únco. Nenhuma prestação de serviço
de assistência ou de beneficio compreendidos na
previdência soçial será criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total."
3. Ante o exposto, opina~se pela rejeiçil.o do projeto e
dos que com ele tramitam.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o apro_yam permanceçam sentados. (Pu usa.)
Rejeitado.
O Sr. Alfr~o Cªmpos cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se
proceder à verificação requerida. (Pausa.)
Sendo evidente a falta_de quorum, a PresidênCia, rios
termos regimentais, irá suSpender a sessão por lO minutos e fará acionar as campainhas para convocar·ao pie-

nário os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetc;:s.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 59 minutos a sessão é reabt:rta às 17 horas e 9 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está reabert<l a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder à verifiCação solicitada.
A votação d_o projeto fica adiada para a próxima sessão juntamente com os Projetas de Lei da Câmara n~'s 73
e 83/81; 67 j83; 51 /78; e 54/81; Requerimento n' 784/83;
e Projeto de Lei da Câmara
votação.

n" 79/79, todQs em

fase de

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada
a matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do
Requerimento n" 78, lido no Expediente, no qual o Sr.
Marcondes Gadelha solicita, nos termos dos arts.. 36, §
21', da Constituição e 44, do Regimento Interno, licença
do Sena_do para acompanhar o Senhor Presidente da República em sua viagem ao Japão e à Repúbtica Popular
_d~

CJ;ün<!.

A matéria depende de parecer da ComissãO de Relações Exteriores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora
para proferir o parecer.

O SR- VIR GIL!O TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
pai"eçer. Sem r~isKo do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
senadores:
O erilinente Senador_ Marcondes Gadelha, havendo
sido convidado a participar da comitiva que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua viagem ao
Japão e à República Popular da China, solicita que lhe
seja concedida autorização para desempenhar essa mis~
são, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição, e 44
do Regimento Interno.
É ocioso ressaltar, aqui, a importância desa missão,
dessa viagem presidencial que vai, quanto ao Japão, ser
complemento daquela outra que, em 1976, Geisel fez e
nela estatuiu os primeiros acordos que hoje deverão,
dentro de 15 a 20 dias, serem complementadas.
O nosso parecer é que a presença do nosso ilustre colega, pela sua capacidade e sua inteligência, muito ajudará
o término dessa missão.
O parecer é favoráveL (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer
é favorável.
A votação fica adiada por falta de quorum .
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) dores inscritos.

Há ora-

Concedo a palavra ao nobre Senador Gaivão Modesto, pOJ---c-e-ssã-o--do nobre Senador Jorge Kalume.

O SR- GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: de janeiro a abril deste ano, 41.634 novos migrantes
chegaram a Rondônia, oriundos de todos os pontos do
País, notadamente no Centro-Sul.
Este contingente representa 3 vezes mais O total recebido, em igual período no ano passado e 4 vezes o- mesmo
contingente em 1982.
Corresponde a 44% do total de migrantes de 198395.242e 75% do Universo MigratóriO de 1982-55.889.
Vale aduzir que o período relacionado caracteriza-se
pela intensidade das chuvas que, normalmente, assolam
o Est<Jdo de Rondônia entre os meses de novembro a
abril e que, por esta razão, o número de migrariteS nessa
época é, historicamente, reduzido.
O maior contingente migratório tem sido, verificado
no período de maio a setembro, quando melhores s~o as
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preocupação do governo, independentemente das causas
motivadoras ~a migração - se expulsão ou se atracão,
porque a·tua como agente d_e pressão, imprimindo m1,1~
danças estruturais consideráv.eis- nos paios receptores.
A abertura de novas fronteiras agrícolas na região
norte do país tem possibilitado o direcionamento de re~
presentantivo co~tingente huJDano, transformando, de
modo radical, a fisionomia da amazônia bra_sil~irã., influenciandÕ seus hábitos, cultura e, principalmente, modificando a sua _eConomia, ao tempo em que representam, na prática, um distanciamento nas regiões de origem.
A abertura dessas fronteiras e os investimentos públícos nelas efetuados tem propiCiado a efetíva integração
-da amazõnia, principalmente de sua parte Ocidental ao
(esta do.país, tanto do ponto de vista económiCo, como e
- principalmente do ponto de vista político.
-- - Rondônia chegou a Estado em decorrência das estratégias utilizados pelo governo que,_ ao implementar a execução de programas de desenvolvimento, especialmente de colonização oficial, criou as condições necessárias a
que fosse estabelecido um eixo migratório en"tre- o centrOsul e a amazônia ocidental.
De uma população extremamente rarefeíta e nativa de
pouco--mais de uma centena de milhar de habitantes,
concentrados, principalmente, na capital do Estado_e no
município de Guajará-Mirim, no inicio da_década de setent<t, o Estado possui, atualmente, cerca de 890.000.habitantes, com uma taxa de_crescimento à média de 15%
ao ano.
Este saltO demográfico quebrou a estrutura econômica, social e política vigente, alterando, radicalmente, a fisionomia do Estado, pela incorporação de valores cultuEstá suficientemente compiovado que a intensidii~de, -rais originárias de todos os pontos do País.
direção e catacterísticas dos nuxos migratórios refletem
- Os projetas de colonização implantados ao "longo da
a distribuição social e especialmente desigual das atividaBR-364 (sete ao todo) permitírarri o surgimento de aglodes produtivas, do emprego c da renda nr~cional, quer
merados urbanos, oportunamente transformados em
quando analisada no sentido rural-urbano, rural-rural,
municípios com grande potencial de crescimento se se esurbano-urbano ou, em menor escala, no sentidO urbanotimular a realização efetiva de sua§ vocações econômirural.
- caS, a partir d<J realização e da manutenção de investiA tipicídade do movimento migratório (substancialmentos _que a isso conduza.
mente de estratos carentes da população brasileira), confirmam à exiStência, no p:Üs, de um grande número de
A Economia regional foi substancialmente modificapessoas em situação de subemprego e sub-renda, no
da. agregando-se-lhe novos elementos produtivos. A exmeio rural ou no meio urbano, possivelmente 1/3 do totr.açào miri.eral e vegetal juntou-se a exploração, em larga
tal dos habitantes, significando dizer que a migração esescala, de ativida.des agro pecuárias, riõiadiriú!nte em lotimulada pela expectativa ·de melhor conâíção de-Sobretes rurais de até 100 ha.
vivência dos subempregos ou de baixa renda, opera,
Pode-se afirmar, com certeza, que os êxitos já obtidos
muitas vezes, como mero deslocamento espacial da
em rondônia devem-se à consciência g_e~al (do governo e
pobreza.
do particular) que ali se apresentava uma oportunidade
O migrante-UPiCo, subenl~préiãdO ou de biúX~ -ren~_ã.; ~
di investimento._ cujo retorno_ era evidente pela qualidao desafio principal à ação de quãlqÕcf governo, cujode do solo e pelas condições climáticas favoráveiS, além
compromis-so programático deve ser, sem dúvida algudas significativa~ riquezas jacentes .em seu subsolo.
ma, o de promover os meios indispensáveis à sua inteÍvluitÕ contribuiu para o desenvolvimento regiônal, a
graçãO econõmiCo.:sociál no pólo receptor, criando 9s
sintonia e a continUidadC:~dos prográ-mas elaborados e
estímulos neceSsários à melhoria das suãs condições de
executados, que não abdicaram da determinação de con~
vida, através da ampliaç-do das oportunidades de trabasiderar prioritário a ocupação e o desenvolvimento de
lho, elevação de renda e melhor distribuição espacial das
Rondônia, inclusive para esvaziamento de tensões em
atividades produtivas e de Oportunidades de emprego.
ouJ:ras regiões ~o País,
Via de regra as altcrn8.iivas exploradas para a fixação
Mas, Sr. Presi~ente, Srs. _Senadores, o enfoque princie a absorção do migrante típiCo--remetem-riOs à execuÇão
pal do nosso pronunciamento de hoje é a velocidade
de medidas estratégicas qu-e impliCãm~ ni.irria visão -inteatual do nuxo migratório que está sendo movimentado
grada do espaço nacional-regional e urbano-rural, a parpara Rondônia. Dizia, no início, que de janeiro a abril o
tir da qual a distribuição das atividadis -econômicas e da
Estado recebeu mais de quarenta e um mil migrantes, o
população são simultaneamente consideradas.
triplo do ~ontingente recebido, no mesmo períõdo, no
Essas polítlcas dizem respeito, normalmente, à descenano passado e 75% do total de migrantes do ano de !982.
tralização das ativídades econômicas; expansão das fronú_bstante as oportunidades potenciais existentes no Estateiras agrícolas; fixação da mão-de-obra em. áreaS tradi- do, não existe capacidade de trabalho e, muito menos,
cionais de agricultura; criação de novos empregos e merecursos compativ~is para atender a de~anda de bens e
lhoria das condições de trabalho e de níveis de renda.
serviços reClamados na proporção da velocidade do
Tais políticas, como se verifica, atuam tanto no sentiatual
fluxo.
do de estimular o fluxo migratório, como de inibi-lo,
Esta é a realidade. É óbvio que a crise económiconesse caso, quando se ampliam as ofertas -e as oportunifinanceira que temos atravessado nos últimos anos
dades na própría base.
-feTI_efÍf-se~ia
todo o País, sem rl"enhuma excessão, mo_-_
De qualquer sorte, Sr._ Presidente e Srs. Senadores, o
tivando um escassêamento de recursos pa-ra a continuimigrante de~erá constituir, sempre,-uma permanente
condições de acessos e maiores as oportunidades de inte-gração do migrante na Economia Estadual.
Os dados ora apresentados evidenciam enorme preo~
cupaçào com o que está ocorrendo em Rondônia, a nível
de explosão demográfica,- via rrligrã:ção e com as canse~
qllências daí advindas~ _
A migração, em si,já eXerCe Sobre o pólo receptor uma
significativa pressão, ·da ponto' de vista ecOnô~ico:
social, cuja magnitude aSsume contornos crescentes. Em
linhas gerais o fenômeno m-iSratório, qualquer que sejª i
orientação do seu fluxo, apresenta as seguintes c~nseqüências:
. a)- Pressiona o mercado de trabalho e a estrutura de
salários;
b)- Requer um suprimento adicional enl. matéri<l-di:
fornecimento de ServiçoS- Básicos ·ae:equipamentos Sociais, ã. exemplo de água, energia, transporte, habitãção,
assistência médica, educação, segurança e lazer etc.;
c) - Agrava o desequilíbrio exisúmte entre a produção e o consumo de produtos alimentares básicos;
d) - Agrava os desequilíbrioS regionais e setoriais;
e) - Exerce pressão sobre a terra, quando o fluxo
orienta-se para novos pólos de ocupação, se esses se referem a novas fronteiras agrícolas.
Sob outro enfoque, a migração pode contribuir para o
barateamento de custos de produção, a partir do momento em que a mobilidade da população possa significar um excedente de mão-de-obra de dimensões consldeÍ"âveis, o qúe, evidenlcJm!nte, não ê. o caso de Rondônia.
O contigente migratório que tem aflufdo.a Rondônia
caracteriza-se, principahTlente, Por- ter suas origens nos
estratos mais carentes da população.

e
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dade de programas no ritmo desejavelmente esperado.
E Rondônia não ficou imune à crise. O fluxo de inves·
timento não são os mesmos verificados no período de
1979/82. E, compreensivelmente, não podem ser os mesmos.
Quem desconhecia esta possibilidade, não acompanhava o que o·corria no resto do País, porque era perfeitamente previsfvel que as conseqUências da crise afetariam a todas as regiões do País.
Mas, mesmo no bojo de uma crise nacional sem precedentes, se desenvolveu uma campanha tipo "Rumo Rondônia", ap-resentando o Estado como uma ilha de tranquilidade, num mar turbulento, utilizando-se, para tanto, dos principais veículos da comunicação do País.
Ora, a qualquer leigo não escapa que esta mobilização
teria reflexos imediatos no· aceleramento do fluxo migratório pára o estado, mercê das conhecidas diftculdades
oríginárias do escasseamento de oportunidades nas principais regiões do ?ais.
O fato determinante e atual é que Rondônia não tem
condições de absorver um contigente humano de tal proporção, _cuja velocidade poderá levar o Estado a um colapso dran1ático. Insistir, em tese contrária é contribuir
para o agravamento de um quadro social que poderá levar à miséria, á insegurança e ao desespero, milhares de
brasileiros que, abraçados à uma esperança de dias melhores, vejam-se frustrados diante de uma realidade tolàlmente diferente da ilusória perspectiva noticiada.
Ê fácil co"mpreender porque Rondônia não tem condições de suportar _um fluxo migratório deste porte. A
principal alavanca de sua economia ê o Governo, que
responde por "80% dos empregos gerados, di reta e indiretamente, na região. O Arrefecimento dos investimentos
públicos, decorrente da diminuição dos recursos disponíveis impede e constrange o crescimento do mercado de
trabalho, liberando mão-de-obra que somada aos novos
migrantes passa a constituir um explosivo contigente de
desempregados, com- reflexos díreto no nível de segurança da população, pois o sub-produto imediato do desemprego é_ o aumento da criminalidade.
A inexistência de empreendimentos privados de porte
e em quantidades desejáveis agudiza a questão, na medida em qve· o poder público, sozinho, é incapaz de suporta r uma pressão deste nível.
Bem, qualquer que seja a ótica, a partir da qual se examine a questão, a realidade é: esta que se apresenta. O
fluxo migratór_io acelerado está criando uma situação de
fato, cUjos contOrnos são extremamente indesejáveis.
Urgem soluções, de curto e de longo prazo, que abriguem o migrante dentro de uma estrutura social e econômíca capaz de s_e lhe atender a expectativa de uma longa
jornãda, ao final da qual busca satisfazer sua última esperança- realizar os sonhos de melhores dias para si e seus
filhos_.
O chamamento do migrante, motivando-o a ir à Rondônia em busca daquela que, talvez, possa ser a sua última alternativa, impõe ao Estado uma extrema responsabilidade. Responsabilidade de promover esta alternativa.
Responsabilidade de não oferecer, em troca, frustrações
e desesperanças. Responsabilidade de evitar que essas
desespera-nças e frustrações dêem lugar ao desespero e à
violência; ao crime e à~ ~arginalidade.
E o não atendimento das expectativas do migrante
leva-lo-á, inevitavelmente, a corporificar novos focos de
teilsão social, gerando intranqUilidades de toda a ordem,
situação que cumpre prevenir e evitar.
O que fazer diante de um fluxo migratório da monta
como o ·que se-verifica atualmente no meu Estado?
A nós nos parece, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que a
resposta imediata e urgente é o desenvolvimento.
Só_o desenvolvimento do Estado, principalmente do
setor privado, vai geiar as condições indisj:lensâveis ao
abrigamento desse considerável contingente humano,
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de legisladores e políticos, surgem, no entanto, algumas
proposições que merecem reparo.
Como se sa~e. atualmente quem legisla para Brasflia é
a Comissão do Distrito Federal, instalada no Senado,
examinando as proposições que intefessam a essa comunidade e votando o seu Orçamento.
Inegavelmente, é um legislativo do mais alto gabarito,
configurado na Câmara Alta do Congresso Nacional.
Mas devemos convir em que aquela Comissão não representa, eleitoralmente, uma unidade federativa de mais
de um milhão de habitantes e meio milhão de eleitores,
hoje das- mais politizadas do País, seu terceiro centro intelectual, ao lado do Recife, Belo Horizonte, Salvador e
Porto Alegre, com uma vida artística crescente e, em termos relativ_os, a maior propó"rção de estudantes do País.
Nada mais justo que lhe dar uma representação políti-

dando-lhe emprego e lhe garantindo o acesso ao conjunto de bens e serviços essenciais às suas necessidades.
Neste aspecto, afigura-se-nos fundamental que investimentos privados sejam estimulados a serem realizados
no Estado, aproveitando-se a nossa grande disponibilidade de matérias-primas vegetal e mineral.
A industrialização de alimentos; da cassiterita; do calcâreo; da madeira" dentre outros, parecem-nos empreendimentos viáveis compatíveis com a vocação económica
regionaL E são inequivocamente necessários para fazer
frente à demanda que se _constata na região.
Poder-se-ia cQntraditar-nos dizendo que investimentos
deste porte importam num prazo,pelo menos médío,
para serem implantados e entrarem em funcionamento e
que a pressão_migratóría jã se f<i.z presente, com acentUada intensidade~ O que fazer então?
A açào do_ Po_der público, no que respeita à infraestrutura do_ Estado ainda não está acabada. Inúmeras
obras públicas ainda estão por fazer, como estradas, escolas, prédios públicos, etc.
Portanto, simultaneamente à exec_ução de um programa prioriTâri"o de estímulo e de captação do investidor
privado,o Governo deve manter _o ritmo de suas obt:as-;
manter o nível de _oferta da terra para a continuidade de
programas de colonização oficial, gerando os empregos
que permitirão o relaxamento da pressão ora configura-

da.
Ao mesmo temo dever-se-á cuidar da expansão da
oferta dos serviços de educação, de saúde e_de segurança
pública, adequando-os ao nível demandado pelo aumento da população,atento para o fato de que a oferta, em
níveis satisfatóríos, desses serviços cónst:itue fator de estabilização social, impedindo o surgimento de focos perturbadores da ordem.
Outra alternativa seda o surgimento de novos pólOs ae
atraçào de migrantes, que poderiam ser localizados, por
exemplo, no norte do Mato Grosso ou oeste do Amazonas, os quais redirecíonariam o fluxo, hoje insistentemente concentrado em Rondônia, esvazlando-o e dando
tempo para que se estabeleça uma estratégia que possibilite exec_u_tar programas que permitam o emprego dos
que já estão no Estado.
Porque a persistir o quadro atual: fluxo migratório
acelerado combinado com a estagnação de inves_timentos
públicos c _com a inexistência de atiVidades_econômj.cas
privadas representativas, alimentado por um sentimento
de frustração e de revolta, assistiremos, hoje ou amanb.ã,
a uma explosão social sem precedentes, que a ninguém
interessa, a um custO inim3gtnâvê1.
O problema _é grave e sugere, imediatamente, entendi~
mentes entre representantes do Governo Federal e ~ta-:
dual (Amazonas, Mato Grosso e Rondônia), lideranças
políticas e empresariais, objetivando a definição df:..estra,~
tégias que venham a possibilitar a ocupação daquela parte da Amazônia, de forma ordeira e racional, dentro dos
pressupostos do_desenvolvimento combin_a_do com a paz
e a justiça social.
Antes que tenhamos de remediar o pior!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almi_r Pi_nto}_:- Concedo a palavra ao n-obre Senador Nelson Carn.çir_o_.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem menos oportunidade teve de manifestar-se,
mas, paradoxalmente, foi quem rilais ·se-beneficiou .;;om a
campanha a favor da "Eleições Diretas, Já", foi Brasília.
Seu povo, politicamente mobilizado, lembrou-se de uma
velha reinvindícação, que nasceu com a própria cidade,
ou seja, a conquista da sua autonomia política.
Se riii'lg-uém ignora essa aspiração popular, mad_uramente justificada pelos órgãos de divulgação e centenas

ca.

o

Entretanto, o assunto precisa ser encarado com a devida seriedade jurfdica._
Há quem proponha pura e simplesmente a criação de
uma Câmara Municipal eleita e teríamos esse ór'gão -legislativo ao lado de um Governador nomeado, evidentec
mente examinadas suas proposições por uma Câmara revisora, que -seria o Senado Federal.
Mas não haverá nisso um contra-s_enso, um artificioso
bicameraliSmo, em que um órgão deliberativo municip:Sl
se coloca ao lado de uma das Casas congressriaiS, para
igual missão?
Na verdade, o bicameratismo jã sefaz pfesente, por
imposição de federalismo, no Congresso Nacional, com
uma casa legislativa representando o povo e a outras as
unidades federadas. Não se necessita dele nos Estados,
embora houvesse Senados estaduais sob o regime da
Constituição de 1891.
O melhor modelo, para a autonomia de Brasília, é
aquele do antigo Distdt9 Federal: Câmara_de Vereadores única, representação do povo na Câmara e três Senadores, com todas as unidades Federadas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

SR. GASTÃO MOLLER (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores
Levo ao conhecimento, desta Casa do _Congresso Nacional que a Associação Brasileira de Secretários e Dirigente)O (,ias Finanças dos Municípios das Capitais
(ABRASF), a entidade sem coloração partidária, em sua
reunião de;_ Manaus, no mês de março e a quarta delas,
democraticamente, aprovou a "Carta de Propósitos e
Reivíndlcações".
Nesse documento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, afirma com precisão: "O Congresso-Nacional, ao reassumir
a sua pãi'tiéípação -prevista ein regirhe · democi'ãticO,
torna-se o canalizador natural das aspirações represadas
a tanto tempo no País". Cõrri -isso" qiier dizer a ABRASF
que há uma necessidade urgente de uma reforma constitucional, ou melhor, de uma Assembléia Nacional Constituinte que virã, achO eu, no seu trabalho de elaborar
uma nova Carta Magna para o Brasil, aceitar as justas
reivindicações mais que legítimas dos interesses municipalistas.
Há, também, por parte de referida Associação a preocupação que se inclua, como medidas urgentes, algo que
veilha beneficiã-r os Municípios, quando da aprovação
da Emenda Constitucional, ora em discussão (Emenda
Figueiredo).
Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
várias subemendas à Emenda Constitucional, do Poder
Executivo, já foram apresentadas objetivãndo trazer
maiores condições de sobrevivência aos municípios brasileiros.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ visando ficar nos
Anaís do Senado, a "Carta de Manaus'' gerada sob o pa-
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trocínio da ABRASF (Associação Brasileira de Secretário e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais).
""CARTA DE MANAUS

Os Secretários das Finanças dos Municípios das Capitais, membros da ABRASF - Associação Brasileira de
Secretários e Dirigentes das Finanças dos Muncípios das
Capitais, reuniram-se em Manaus, aos 23 de março de
1984, e, ajJós, analisarem a problemática financeira e tributária dos Municípios, deliberaram, consoante Cirta
de Propósitos e Reivindicaçõ_es, o seguinte:
1. Com relação ao IPTU:
1.1.- Uniformizar a legislação ordinária municipal,
com a· previsãO- de que a base de cálculo_desse imposto
seja_ apurada __ através da edição de Plantas Genéricas de
Valores, em respeito ao piincfpio da legalidade inserto
no texto constitucional e explicitado no art. 97, do Código Tributário Nacional;
1.2. - Celebrar acordos com as Fazendas Estaduais,
que possibilitem às Fazendas Municipais tom-a:r imediato
cOnhecimé'nto das transmissões imobiliárias ocorridas
em seus territórios e do quantum recolhido a título de
ITBI em razão dessas transmissões, viabilizando, assim,
ao mesmo tempo, a atualização do Cadastro Imobiliário
Fiscal e o controle da receita desse imposto que constitucionalmente pertence aos Municípios;
L3_-=- Pleitear, junto ao governo federal, a inclusão
do IPTU pago no exercício como abatimento da Renda
Bruta das pessoas físicas sujeitas ao Imposto sobre a
Renda;
1.4.- Reivindicar a reformulação do art. 97, do
CTN, de modo a descaracterizar expressamente a atualização do valor venal dos imóveis sujeitos ao IPTU como
majoração de imposto.
2. Com relação ao ISS:
2.1.- Renovar a reivindicação de reformulação da_legislação complementar que disciplina esse imposto, atra~
vés:
a) da ampliação do seu campo de incidência, Com a
inClusão de serviços ainda não tributados, com a simples
definição de "serviços" ou, ainda, com a tributação dos
serviçOs Puros e taxativictade nos casos de possíveis conflitos com o ICM e IPI;
b) da revogação da isenção concedida para os serviços
de construção civil e engenharia consultiva prestados ao
Poder Público e inclusão dos materiais na base de cálculo do imposto incidente sobre esses serviços, como ocorre nos demais casos;
c) de nova conceituação do sujeito piisslVo desse imposto, passando a sujeição passiva a recair sobre a pessoa_física oujU.Tídica que preste os serviços tributáveis e
nãoSObre a empresa ou profissional autônomo;
d) da substituiçãO da expressão "preço do serviço"
pelo "valor do serviço", na base de cálculo desse imposto;
e) da pennissão para calcular ad valorem o imposto
devido pelos que prestam serviços sobre a forma de trabalho pessoal e pelas sociedades de profissionaiS;
f) da ftxação, como regra geral, de que o imposto deve
ser pago no local onde o serviço é efetivamente prestado.
2.2.- Pleitear que a ABRASF seja ouvida quanto à
unifonnização da aHquotas do ISS nas regiões metropolitanas, hoje objeto de estudos pelo CNDU.
3. Com

rela~o

à ContribuiçiO de Melhoria:

3.1_- Propugnar pela revogação do Decreto-lei n"'
195/67 e pela reformulação das disposições contidas no
CTN, relativas a esse tributo, de modo a adequá-las ao
novo conceitQ constitucional.
4. Com relação à Imunidade Condicionada das Insti*
tuições de Educação e de Assistência Social:
4.1. -propugnar peta ampliação dos requisitos para
reconhecimento dessa imunidade, ho}e insertos no art.
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14, do CTN, de modo a evitar que verdadeiras empresas
--rotuladas como "'instuição" --sejam destinatárias
desse beneficio constitucional, com sensíveis reflexos ne-

gativos na receita tributária municipal.
5. Com relação ao Programa Nac:Jonal de Desburocratização- relativa às pequenas e médias empresas:

5.1.- Manifestar seu apoio a esse programa mas
posicionar-se coiltra á concet>são, pela União, de ise_nção
de impostos municipais para tais contribuintes, proPOndo que a diminuição da carga fiscal se faça através da
isenção de impostos federais ou estaduais.
6. Com relação a FlnanciãmCntos e Transferências:

6.1.- Manifestar seu apoio aos Secretários de Fazenda dos Estados em reivindicaçáo formalizada em sua liltima reunião, no sentido de;
a) permitir a efetivação de Opi:rações de crêdito junto
ao BNH e BNDES, para prosseguimento de programas
sociais;
b) obter autorização_ para rolagem da dívida externa
(4131 ou 63);
c) liberar dos limites-da Resolução 831 do BACEN as

operações para programas sociais- e antecipação de receita·
'd) revogar a Resolução 891 que esvaziou a Emenda
Passos Pôrto.
6.2.- Reivindicar, junto ao Ministério da Fazenda,
seja publicado um boletim mensal relativo à arreç;i,dação_
dos tributos que servem de base para as tranferênCias aos
Municípios, fornecendo, inclusive, os critérios para essa
distribuição;
6.3.- Encaminhar cópia da reivindicação referída no
subitem 6.2. à SAREM, COMFAZ e ao Congresso Nacional

tivas, impede a retomada do crescimento econômico e
frustra os ~i"orços para com~r a inflação.
__Precisamos; poís, concentrar o melhor dos esforços
nacionais na busca de bom desempenho agropecuárío.
Em recentes discursos que aqui fiz abordei, de forma geral, a agricultura brasileira, centrando a anãlise, sobretudo, no crêdito rural, uma das molas capazes de impulsiOnar o crescimento do setor.
A iétfiada dos subsídios ao~ financimentos agropecuários, como podia prever-se, não contribuiu para melhorar o desempenho da agropecuária. Mas deve-se considerar também que o homem do campo tem sabido enfrentar as dificuldades adicionais representadas pelo encarecimento dos recursos de que necessita para plantar e
colher. Valendo-se de conjunturas favoráveis que permitiram a obtenção de preços mais compensadores para alguns produtos, bem como de melhor org~nização que os
tornou aptos a aproveitar as oportunidades surgidas, os
agricultores conseguiram, em alguma medida,
capitalizar-se, e não fosse a emergência de fatores climáticos adversos em várias das principais regiões produtoras, certamente teríamos conta to com novos recordes de
safra nos dois últimos anos agrícolas.

O relativo êxito obtido pelo setor, apesar dos obstácu- los na área do crédito - que não apenas se torna mais
caro como também costuma escassear, e quase sempre
sofre atrasos que prejudicam o trabalho no campo vem confirmar a tese de que não é boa política utilizar o
crédito rural como principal e quase único instrumento
de intervenção na área agrícola.. O lavrador precisa de
crédito, porém necessita também de informações exatas
e fi!mpestivas sob-re a conjuntura interna e externa do seter, de forma a melhor aproveitar as oportunidades de
comercialização da produção e aciuisição de insumos; assim como também não pode prescindir de política de
preços capaz de reverter a tendência, patente nas últimas
7. Com relação à criação de um sistema de intercâmbio
décadas, de deteriorização dos preços relativos da agrode informações administrativo - tributárias:
pecuária. São igualmente vitais para o setor rural a
7.1.- Criar um sístemã de -últercãinbiÕ de- infor_ atenção para a situação fundiária, a provislJo de rede de
mações entre Municípios das Capitais~--especificaffienie- - annazéJls suficiente, a implantação e conservação de
quanto a temas administrativo-tributários.
rodovias~ tronco e vícinais, a oferta de energia elétrica ao
meio rural, a disseminação dos beneficies da irrigaÇão.
8. Com relação à outorga constitucional de competênAtenção especial merece, também, a pesquisa agiopecias privativas aos Municípios:
cuáría. No atual estágio da agricultura brasileira, e numa
conjuntUra caracterizada por elevado custo de combustí~
8.1. - Reivindicar a outorga constitucional de comveis;--que inviabiliza ou torna extrem~ente oneroso o
petência privativa aos Municípios para instituir outros
Irã.risPOrte de bens a grandes distâm:ias, o indispensável
impostos que gravam a propriedade imóvel, exceto a
crescimento
da oferta de_ produtos de origem agrope·
propriedade rural, em especial:
cuária depende em grande medida do aumento da pro~
a) Imposto sobre a Transmissão ·de Bens Imóveis,
dutividade.
hoje de competência estadual;
Acresce o fato de que o Brasil torna-se, a cada ano,
b) Imposto sobre a Renda produzida por Imóveis,
gravando os rendimentos oriundos da locação de imól'!a~o mais e mais urbanizada. Nas útimas décadas as
veis e o lucro imobiliârio, hoje inclUídos no campo de inmigrações de sentido rural-urbano carrearam imensos
cidências do Imposto sobre Renda, de competência fedecontigentes humanqs para as cidades, que hoje abrigam
ral.
cerca d_e 70% doS, habitantes do E.ais. Pela primeira vez
8.2.- Reivindicar a outorga co~stitucional d,e comem nossa histó,ria, o censo de 1980 revelou que em todas
petência privativa aos Municípios para. ii'lstltu-ir um 1m..
as regiões brasileiras a população urbana passou a ser
posto sobre a propriedade de veículos automotores, hoje
maior que a rural.
mascarado como taxação a famigerada TRU de compe_E -nada parece indicar ilma eventual reversão dessa
tência ..-exclusiva" da Uniâo.H
tendência. Ao contrário, é de esperar-se que a urbaniEra o que tinha a dizer. (Muito bem/)
zação brasileira só faça acentuar-se, com o que a agricultura ver-se-á a braços com duplo problema: terá cada vez
O SR. PRESIDENTE (Ainúr Pinto) -Concedo a pamenos trabalhadores à sua disposição, e deverá alimenlavra ao nobre Senador MarCO~ Marciel.
- tar e abastecer de matérias-primas um contigente progressivamente riiaior de citadinos.
O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o
Com efeito, estima-se que na virada do século tão sose~inte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senãdores:
mente 20% dos habitantes do Brasil viverão no campo. E
Nunca, como agora, dependeu a Nação de boas safras
mais:
se obtivermos êxito em elevar de forma significatiagrícolas, seja para produzir alimentos, a custOs 3cesSIva o nível de renda das populações hoje à míngua de reveis e quantidade suficíeilte para o abastecimento intercursos, tal resultará obviamente em aumento extraordino, seja para gerar excedentes exportáveis- e ninguêm.
nário da demanda por alimentos, roupas, energia - a
'ignora a gravidade de que se reveste hoje o desequilíbrio
pútir da biomil.ssa- e outros bens que podem ser -oferedas contas externas, que condiciona as atividades produo
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cidos pelo setor rural, quando não se originam exclusivamente dele. Se não formos capazes de produzir, no campo, esses_ bens, teremos fracassado naquilo que 6 dever
primordíal de uma nação: propiciar existência digna a
seus cidadãos.
Tudo isso aponta para a necessidade de conferir à pesquisa agropecuãria prioridade que a tornará capaz de
responder ao grande desafio que se lhe antepõe o desen~
vo1vimento nacional. Inclusive nas áreas onde é viável
alargar a fronteira agrícola, localizadas sobretudo na
Amazónia e nos cerrados do Centro-Oeste, é mister con~
tar com conhecimentos adequados, de forma a explorálas racionalmente, sem prejuízos ao_ meio ambiente patrímônio nacional que nos cabe defender.

A prioridade deve centraNe, pois, na elevação da produtividade, e isso será ·possível desde que atentemos para
uma série de requisitos, entre os quais se destacam:
(a) a indispensável evolução da mecanização agrícola,
de maneira a compensar a progressiva perda de braços
pela Jàvoura e isSo somente se conseguirá, em condições
que c~nsultem os_iriieresses nacionais, se a estrutura in~
dU:Strial Que produz máquinas agrícolas for capaz de
adaptá-las às peculiaridades do País, de oferecê-las a custos compatíveis com as possibilidades do agricultor braM
sileiro, de conferir-lhes desempenho c.apaz de poupar
combustível, ou torná-las aptas a utilizar combustíveis
renováveis e ProdUzidos internamente; além disso, a mecanização agrícola brasileira há de conduzir-se de maneira a alcançar também os pequen·os e médios agropeculil:iistas, sem Perpetuar a tendência histórica _de alijar do
mercado os lavradores mais modestos, impedidos, pelos
altos custos ~ sofisticação d() usO, de ãProveüar~se dã.s
vaOtãgenS da mecanização;
(b) a oferta cresceOie, e em adequado grau de qualidade, de sementes melhoradas- se a semente, no dizer de
Eliseu Alves, Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,,, "contém a mensagem da prodUção". Oferecê~ias com bom pOtencial genético e livre
di doenças,--propiciará alta produtividade, capaz de
compensar as despesas com fertilizantes, mão-de-obra,
defensivos e máquinas;
(C) A exparlsão do uso de fertilizantes e outros insumos básicos poriffiidade de área e, inversamente, sua diminuição por unidade de produto; adubação eficaz é
aQUelã que perinite ganhos significatiVos de piõdutiVidade por área e por pessoa ocupa-da, de maneira a reduzir a
área necessária à produção e, por via de conseqUência,
economizar na utilização de máquinas e outros equiPamentos; liinda segundo o presidente da Embrapa. "o
conceito fundamental, e que interessa ao produtor, é o
de quanto gasta para obter uma unidade de produto, e
muito menos o que gasta por unidade de área"; cabe
aqui ressaltar também a importância de voltarem-se as
atenções para a utilização de fertilizantes e defensivos
biológicos que não agridam o ambiente, não dependam
de importação e sejam accessíveis à grande maioria dos
produtores;
(d) a expansão das áreas de agricultura irrigada, pois
somente !:!_ i~rigação pode colocar sob controle do agricultor esse fator básico de produção que é a ãgua, atravês dã qual ci,-rlseiguirá melhores resultados; além disso,
em vastas porções do território nacional, a irrigação é
condição essencial da -Produção agropecuâria, como
--ocorre no Noi-deste periodicamente assolado pelas secas;
em outras, como os cerrados, permite que se obtenha
mais de uma safra anual, bastando referir; para atestãr
sua importâricia' rlessá pârte dó território nacionãi, qUe
se o Brasil houvesse conseguido irrigar algo"-em torná de
três milhões de hectares em seu vasto Centro-Oeste seria
hoje, certamente, auto-suficiente em trigo. produto que
vem consumido bilhões de dólares em preciosas divisas.
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Sr. Presidente, S rs. Seriadores;
A par da batalha da produtividade, certamente amais

decisíV.il. q-Ue a·-ecOO.Omia rural brasileira CumPre travar
em nosso tempo, há outros desafios a enfrentar no setor
primãfio nacional.
·

-ne-

Um dos mais ímpoftantes desses desafios reside nã.
cessidade de intensificar a pesquisa pai'a Produção de
energia a partir da biomassa vegetal, com o fim de superar a onipresente ameaça de colapso energético"--:iiúe a
falta de garantia efetiva de suPrimento de petfóleO, alêm

do problema em que se constituem os elevados custos
dessa fonte energética, em cuja estabilidade ninguém
pode apostar. Por isso o petróleo continua sendo o insumo que mais expõe a economia nacional aos riscoS de escassez e flutuações da oferta, a par de onerar enormemente a balaDJ;a comercial - é ainda, apesar das conquistas da produção e substituição internas, o maíor
item -indivídual de nossa pauta de importações.
A contribuição já ·oferecida pelo âlcool proveniente da
cana-de-açúcar demonstra que é viável substituir cada
vez maiores parcelas dos combustíveis derivados do petróleo por outros originados da biomassa vegetal. Os êxitos alcançados na utilização desse combustível em lugar
da gasolina podem e devem estender-se ao diesel, hoje o
· --·
que mais exige importações de petróleo.
Além disso, não há por que não dedicar esforço muito
maior que o atualmente em curso à substituição de combustíveis importados ao nível da propriedade rural, através, por exemplo, da disseminação de microdestilarias
por todo o País, que produzam álcool a partir não apenas da cana mas também da mandioca, do sorgo sacarina e outras plantas. 1: igualmente importante desenvolver outras fontes alternativas, considerando que não
apenas os grandes empreendimentos são c;ipazes de contribuir para resolver o difícil problema energético.
Cabe aqui um alerta: é preciso cuidai-- para que, no afã
de solucionar essa· questão, não se venha a contribuir
para o agravamento de problema muito maís SériO. (J_ual
seja o baixissiffio 11ível de nutrição da 8nli1de -massa da
população brasileira. Se continuarmos, como vem ocõrrendo, a transformar em imensos canaviais parcelas crescentes das melhores terras que o Pafs possui - e, não
por coincidência, também aquelas _situadas mais perto
dos grandes centros de consumo-, chegaremos em breve ao cruel paradoxo de produzir combustível suficiente
para mover os automóveis dos ricos enquanto não sO-mos capazes de oferecer alimentação condizente com as
necessidades dos pobres.
Há que cuidar, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
repartir adequadamente as ãreas agrícolas, para reservar
as melhores terras, do ponto de vista_de fertilidade como
de localização, para a destinação prioritária de prodUzir
alimentos- o que, deve-se reconhecer, é perfeitamente
factível em país que dispõe de vastas áreas agricultáveis e
enorme variedade de plantas a exportar.
A questão do zoneamento, aliás, é vital também por
outras razões. É preciso niciõriali.zar a produção destinada a abastecer mercados locais, sobretudo através de culturas como as do arroz, feijão, milho, mãD.dioca, de produtos energéticos e da pecúaria de grande, médio e pequeno porte. Evitar-se-á, aSSim, que os produtos colhidos tenham de percorrer grandes distâncias, seja para o
mercado interno, seja para exportação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sem pretender esgotar, nos limites deste pronunciamento_,_ assunto tão vasto, a exiiir sempre maiores rene.
xões e debates, creio ter sido bastante enfático ao procurar demonstrar a imprescindibilidade do apoio decidido
à agropecuária e, em especial, à pesquisa voltada pafa o
meio rural.
Sabemos, e ninguém poderá negá-lo, que muito evoluímos neste particular: a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, criada com a firia!idade de CfeSenvOiver
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esse s"egme'nto em todo o território nacional, agindo em
s.eus próprios centros e unidades de pesquisa disseminados por todo o -Pãís e atravéS de unidades estaduais e da
iniciativa privada, conta com ãcervo considerável de conhecímentoS que já vem impulsionando conquistas importantes para a agropecuâria nacional. Seu patrimônio
científico e tecitológico é hoje valioso, _ê câbe ã Nação
preservá-lo e ampliá-lo, pois nenhuma agricultura será
capaz de evoluir, e atender às necessidades de seu povo,
se não contar com pesquisadores e técnicos capazes de
aumentar esse acervo e disSêminà-lo por todo o território.
E observe-se que, neste como em outros setores, a pes~
qUisa cientifica e tecnológiCa: é vital para o desenvolvimento de uma nação, sobretudo uma nação em desenvolvimento, que necessita colocar entre suas prioridades
a redução da dependência externa. De outra forma resta~
râ a mercê de fatores que não controla para adquirir conhecimentos de processos técnicos, eqUipamentos e·
teriais indisPensáveis ·ao crescimento econômico e bemestar social - o que, diga-se, significarâ custos cada vez
mais elevados para adquirir esses bens no exterior e,
mais grave ainda, permanecer extremamente vulnerável,
condicionando suas possibilidades de desenvolviment_o a
interesses externos.
Trata-se, em síntese, de obter autonomia para decidir
sobre direção e sentido do processo nacional de desenvolvimento.
Cabe aqui abservar que muito deve a Nação brasileira
à competência e dedicação do ilustre presidente da
Embrapa, Eliseu Alves, sob cuja orientação a equipe de
técnicOS aa Eínpresa vem co-nquistando os êxitos quereferi. Pou~as entidades públicas ou privadas podem ostentar em seu acervo sucessos tão importantes, e obtidos
em tão pouco tempo, como a Embrapa sob sua direção,
sendo mister propiciar meios para que o processo iniciado com tenacidade e perseverança não venha a
interromper-se.

O SR.. A~FREDO CAMPOS (PMDB - MG. PronunCia o seguinte disCurso.)- sr: Presidente,
·senadores:
Ocupo a tribuna da Casa para registrar, com o maior
pr:izer, a ordem, o respeito e o entusiasmo com que se
realizaram as eleições no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de"-Mii-tas GeraiS, nos dias 14 e 15 de maio em
curso.
Dos 1, I 05 eleitores habilitados; compareceram 988,
numa freqUência, portanto, de 90%.
Concorreram três chapas, encabeçadas respectivamen~
tC pelos jornali_stas Lélio Fabiano dos Santos, com 367
votos, Manoel Marcos Guimarães, com 445 votos, e Tito
Guimarães Filho, c_om 160 votos. Como nenhuma delas
aJcançou a maioria absoluta exigida pelos estatutos da
entidade, novo pleito será realizado nos dias 21 e 22 de
maio corrente.
Ao parabeniza.r os jornalistas mineiros por ·mais umã
brilhante lição de civismo, na busca de uma agilização
cl~ssista baseada nos direitos e nos deveres de cada um,
na melhoria das condições de vida da classe, na busca de
um mercado estãvel de trabalho e- de uma informaÇão
correta e independente, faço-o com o orgulho e a estima
de quem admira e acredita na imprensa de sua terra.
o· que ficou mais uma vez provado na campanha sin·
dica_l dos__ jornalistas mineiros foi o comprOmissO irre-versível que Minas Gerais tem com a liberdade.
Quando nós vemos no programa de cada uma das cha·
pas, entre muitas e várias reivindicações, que a ênfase
maior de todas elas ê o direito de bem informar, temos a
certeza e o orgulho de saber que s.e elegendo quem se eleger, ã -grande vitoriosa será a imprensa mineira porque
todas as chapas estão reafirmando o seu inarredável
compromisso com a verdade. (Muito bem!)

ma-

Apelo, pois, às autoridades económicas para que, sob
nenh_um pretexto. permitam que seja dilapid~do esse pa~
triinônio, que tanto custou à Nação construir, rep~esen~
tado sobretudo pelas equipes de cientistas e tecnólogos
qUe a EMBRAPA conseguiu formar em seus onze anos
de vida. E. necessário, para isso, que sejam garantidos ao
setor suficientes recursOs para que possa manter e expandir esse património.
Papel também destacado cabe às atividades de dlfusão
dos c_onhecimentos gerados pela investigaç~o cieritlfica e
teciJ.ológica 3o universO dos agriCultores brasileiros. De
modo especial deve ser proporcionado o acesso dos pequenos e médios lavradores, sobretudo àqueles localiza~
dos nas áreas mais pobres do País - como o Nordeste
- a esse patrimôriio, pois são exatamente eles que mais
carecem de apoio paia enfrentar, usando técnicas apropriadas, o ambiente adverso.
Só assim será possível, em todo o País, aumentar a
produtividade do setor rural, de forma a prevenir as
grandes expansões da demanda de alimentos que, todos
esperamos, o Brasil conhecerã em futuro pr6ximo, em
conseqUência da elevação do poder aquisitivo da população; assim, e somente assim conseguiremos cortar o n6
górdio em que se transformou nosso problema energético.
Nenhuma nação s.erã suficiente forte se não contar
com uma agropecuária igualmente poderosa, capaz de
abastecer o mercado interno e gerar excedentes exportáveis. S_e pretendemos construir o Brasil dO futuro; que estou certo emergirá da crise que ora enfrentamos, ·e se desejamos que este Brasil siga processo de verdadeiro desenvolvimento, temos que conce_der prioridade concreta,
e não apenas retórica, ã nossa agricultura. (Muito bem!)
O SR. PRESiDENTE (Almir Pinto)·.:_ Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

srs.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Sr. Senador
Roberto Campos encaminhou à Mesa, requerimento de
ín"fóiinações Cjue, nos termos regimentais, será e:taminado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não hã mais
Ofadores inscritos.
Nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente
sessão designando para a sessão extraordinãria d:is 18
horas eJO minutos, anteriormente convocada, a seguinte.

ORDEM DO DIA
-'-lDiscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 17, de 1983 (n~' 20/83; na-Câmara dos DêPutados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, Sob N's- 152 ai 54, de
1984, das Comissões: ·
- de Relaçt}es Exteriores;
- de Educaçio e Cultura; e
- de Ecpnonúa_!_

-lDiscussão, em turno dnico, do Projeto_de Lei do Senado n9 32, de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que
reajusta f'S atuais valores de vencimentos e proventos
dos servidores ati vos e inativos do Senado Federal, bem
assim os tlas pensões e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"s 172 e 173, de 1984, das Comissões:
De Consdtuiçio· e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiçidade; e
- d~ Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)___:_ Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às.l7 horas e 30 minutos.)

""""ª
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Ata da 65' Sessão, em 16 de maio de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA

,-

----

Presidência do Sr. Almir Pinto

/ À S / 8 HORAS E 3ÓMINUTOS, ACHAM-SE PRE/

SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares - Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo- AibCito
Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José LinsVirgí1iÇI Távora - Carlos Alberto - Martins Filho Humberto Lucena -- Marcondes Gadelha - Milton
Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Luiz Ça_- _
valcante - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo-

manto Júnior- João Calmon -José lgnácio Ferreira
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
- Roberto Satumino -Itamar Franco - Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernando
Henrique Cardoso- Severo úomes- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito
Canelas - Gastão M1111er - Roberto Campos -José
Fragelli -Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Âlvaro Dias - Enéas Faria - Cirlos ChiarelÜ - Pedro
Simon - Octávio Cardoso.

O SR. PRFSIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretãrio Vai proceder à leitura do Expediente.

t;: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei Wlclonado:
N9 86/84 (n'i' 148/84, na origem), de 16 de maio do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei n'i' 1/84-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$ 7.130.000.000.000,00 (sete trilhões, cento e trinta bilhões de cruzeiros), e dá outras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.188, de 16 de
maio de 1984.)
MENSAGENS
Do Seobor Presidente da República submetendo à dellberaçiio da Senado a escolha de nomes Indicados para cargos cujo proYimento depende de sna prévia aquiescência:

(d9

MENSAGEM N• 88, DE 1984
154/84, na orJgem)

Excelentíssimos Seiihores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item UI, da Constituição, tenho a honra de submeterá aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Landulpho Victoriano Borges da Fonseca, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer

a função de Embaixador do Brasil junto à Repóblica Islâmica do Irã, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto
n-9 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Ministro Landulpho Victoriano Borges
da Fonseca, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministêrio das Relações Exteriores.
Brasília, 16 de maio de 1984. -Joio Figueiredo.
LANDULPHO VICTORIANO BORGES DA FONSECA
.
..
.
Lisboa/Portugal (brasileiro de acordo_ com o artigo 129,
inciso II, da Constituição de 1946), 9 de a6ril de 1932.
Filho de Landu1pho A. Bo_rges da Fonseca e Açucena de
Sá Coutinho Borges da Fonseca._
Curso d~_ Preparação à Carreira Diploinátic3, IRBr.Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Terceiro Secretário, 22 de janeiro de 1959. Segurldo Secretário, merecimento, 24 de outubro de I96l. Primeiro
Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966: Conselheiro, merecimento, Merecimento, J9 de janeiro de
1973.. Ministro de Segunda Classe, merecimento, 7 de
maio de 1978.
Auxiliar do Chefe do Departamento Económico e Consular, 1960. Oficial do Gabinete do Ministro de Estado,
1960. Aux;iliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assun- tos Econóã.micos 1966/67. Auxiliar do Secretãrio-Geral- Adjunto para Assuntos Americanos, 1967 f68. Chefe da
Divisão de Imigração, 1977. Chefe da Divisão do Patrimônío, 197'&/79.
Madrid, Terceiro Secretário, 1961. Madrid, Segundo Secretário, 1961/63. Buenos Aires, Segundo Secretário,
1964/66. Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1967/71.
Bruxelas, Chefe, substituto, do Setor de Promoção Comercial, 1969/71. Bruxelas, Chefe, interino, do Setor de
Promoção Comercial, 1970/71. Bruxelas, encarregado
de Assuntos relativos à CEE, 1970/73. Lima, Primeiro
Secretário, _i 971/72. Lima Chefe do SetÕr de Promoção
Comercial~ 1971/73, Montevidéu, Conselheiro, 197tJJ77.
Roma, Ministro-Conselheiro, 1979J84. Roma, Encarregado de Negócios, 1979 el980.
XXXI Sessão da Comissão de Produtos de Base e XXXI
Sessão do Conselho da ONU para a FAO, 1959
(membro). Encarregado do Escritório Regional da Espanha, Serviço Brasileiro Seleção de Imigrantes na Europa,
Madrid, 1962/63. Negociação relativas ao II Contrato
Trimestral, Acordo do Trigo, Brasil-Argentina, Rio de
Janeiro, 1964 (represententes do MRE). I Reunião da
CEBAC, Buenos Aires, 1966 (membro}. Missão Periódica de Coordenação sobre Política Econômicade Âmbito
Multilateral, Genebra, Londres, Bruxelas, Bonn, Roma,
Paris, 1967 (membro). Segunda Reunião do Conselho de
Ministros, ALALC. Assunção, 1967 (membro). IV Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1968 (membro). Reuniões do Conselho de Cooperação Aduaneira, Bruxelas,
1969/71 (observador). I e II Sessões da IV Conferência
Espacial Européia, Bruxelas, 1970 (observador). PartiCipação do Brasil no Salão de Alimentação e Equipamento
Doméstico, 1970 (coordenador). Reunião de Cunsulta
Aeronáutica Ifrasii-Peru, Lima, 1972 (delegado). Reunião de Transportes marítimos Bl'asil-Peru, Lima 1973

(delegado) Ne_go_ciações Complementares do Protocolo
de Expansão Comercial do Tratado de Amizade, Cooper-ação e Comércío entre o Brasil e o Uruguai, Montevideu, 1975 (delegado). LXXV Sessão do Conselho da
F AO, Roma, 1979 (chefe da delegação). Consulta Técnica sobre Cooperação Econômica entre Pafzes em Desenvolvimento em Matéria de Agricultura e AlimentaçãoFAO, Roma, 1979 (chefe da delegação). COnferência
Mundial sobfe Reforma Agrária- FAO, Roma, 1979
-(delegado).
Ordein -ae Rio Branco, Grallde Oficial, Brasil. Ordem do
Mérito Militar, Comendador, Brasil.
O Ministro Landulpho Victoriano Borges da Fonseca
se encontra nesta data no exercfcio de suas funções de
-Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil em Roma.
Secretaria de Estado das Relações ExterioreS-, 10 de
maio de 1984.- Lúcio Pires Amorim, Chefe da Dhisio
do Pessoll.
(À Comissão de Relaçao Exteriores.)

MENSAGEM N• 89, DE 1984
("' 155/84, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Feder ai:

Nos termos dos artigos 42, item III, e 141, § I 'i', letra
..a", da Constituição, tenho a honra de submeter a consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor
José Ajuricaba da Costa _e Silva, para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro AntoniO Lamarca.
Os méritos do Doutor José Ajuricaba da Costa e Silva,
que me induziram a eSColhê-lo para o desempenho desse
elevado cargo, constam do anexo. ••curriculum Vitae".
Brasí1ia, 16 de maio de 1984. -Joio Figueiredo.

"CURRlCULUM V/TAE"
SINOPSE
1- Dados Pessoais
I - Fonnaçio Intelectual e Profissional
a) Cursos e Estágios Concluídos ou Realizados
b) Participação em Congressos, Seminários, Academias, etc.
III -Títulos
a) Titulação Acadêmica
b) Administração Universitária
e) Produção Intelectual
IV - Atiridade Profissional
V - Outros Títulos
I - Dados Pessoais
Nome; José Ajuricaba da Costa e Silva
Estado CiVil: Casado
PrOfissões: Professor Universitário e Magistrado do Trabalho
Endereço: Rua Des. Martins Pereira, 204 - Recife PE
Data de Nascimento: I de junho de 1926
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II- Formaçio Intelectual e Profissional
A) Cursos e Esutgios

I. Primârio e Ginasial ( 1932 a 1941) - ColêgiQ "Tobíis
Barreto" e Salesiano N. S. Auxiliadora, ambos em Aracaju -

Sergipe

2. Contador (1942 a 1944) -Escola Técnica de Comércio de Sergipe (ex-ExcOia de Co[nêrcio Conselh.eirOOr-.
tando), em Aracaju - SE
3. Colegial (1943 a 1944)- Colégio EstaduafdeSergipe, em Aracaju - SE
4. Bacharel em DireitO (1948 a 1952)- Faculdade de
DireitO- dã Universidade Federal de Pernambuco, em
Recife- PE
5. Curso de Doutorado (1961 a 1962)- Faculdade de
Direito da- -UniVersidade Federal de Pernariibuco, -em
Recife- PE
6. Estágio de Especialização (set. 69 a mar. 70)- Columbia University School of Law, New York City, -New
York, U.S.A.
7. Curso de Especialização (31/5 a 9(7 /71-lnternational & Comparafive--Law Center, South Wêsiern Legal Foudation, Dallas, Texas, V .S.A.
B) Participação em Congressos, Semln,rios, Academbs
etc.

I, "Curso de Direito Civil", ministrado pelo professor
da Universidade de Pádua, Itália, Alberto Trabucchi, e
promovido pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de
Direito da U.F.PE., de 17 a 25 de setembro de 1959.
2.- "I Encontro RegiOnal de Estudos sobre o FGTS",
promovido pelo BNH, em colaboração com o- Tribunal
Regional do Trabalho da 8• Região, em Belém, Pará, de
ti a 14 de agosto de l97Q. na- QU.ã.Jidade de Relator da
tese "Irreversibilidade da Opção Judicial".
3. "2"' SemináriO sobre aspectos jurídicos do FGTS",
promovido pelo BNH, em colaboração com o Tribunal
Regional do Trabalho da 6• Região, em Recife, Pernambuco, de 28 a 30 de abril de 1972, na qualidade de Relator dates<! "Reclamação de Trabalhador Avulso, ou Entidade que o agrupa, RelatiVa ao FGTS'.'.
4. ''I Seminário sobre ensino jurídico, promovido pelo
Instituto dos Advogados Brasileiros, no Rio de Janeiro,
de 5 a 10 de agosto de 1967, como Participante, tendo
feito uma "Indicação".
5. Congresso do Institutu Latino-Americano de Direito
do Trabalho e Previdência Social", realizado em São
Paulo, de 26 a 29 de setembro de 1976, como Participante.
6~ ''III Seminârio sobre aspectos juridicos do FGTS",
promovido pelo Tribunal Regional do Trabalh_o da 9' (
Região e o BNH em Curitiba, de 30/6 a I de julho de
1977, na qualidade de Jurista Convidado para debater a
tese "Incidência do percentual do FGTS sobre o valor
pago ao empregado a título de complementação _do
Auxílio Doença".
7 .. "Simpósio sobre Estabilidade e Fundo de Garantia'',
promovido pelo Instituto de Direito Social, realizado_ em
São Paulo, de 30 a 31 de maio de 1978, como Participante.
8._ ··r Encontro Nacíonal de Magistrados da Justiça do
Trabalho, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, a 11 de agosto de 1978.
9. "Seminário Latino-Americano do Direito do Trabalho, patrocinado pelo tribunal Regional do Trabalho da
7' Região, promovido pela Academia Ibero-Americana
de Direito do Trabalho e da Previdência Social (Madrid)
e Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e
Previdência Social (Buenos Aires), realizado em Fortaleza, em Agosto de 1978, como Participanie.
10. "VI Congresso Brasileiro de Magistrados", promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e As-

sociação dos Magistrados do Estado de Goiás, iealizado
em Goiânia, de 6 a -9· de dezembro de f978; cOmo Participante.
11. "XI Jornada Ibero-Americana de DireitO Aeronáutico; Espacial e da Aviação Comerciii[",-prcimovido
pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, da
FU.ndáção Valeparaibanã. de Ensino, fealizada em
São José dos Campos, S.P., de 2 a 6 de setembro de
1979, como Participante.
12. "Simpósio sobre o Anteprojeto da Consolidação
das Leis do Trabalho", promovido pela Universidade Católica de Pernambuco, no período de 5 a 8
de novembro de 1979, na qualid3:de de Conferencista,- tendo desenvolvido o tema, "Os Recursos no
Anteprojeto da CLT de 1979".
13. "II Congresso Latino-Americano do Direito do
Trabalho", promovido pelo Instituto LatinoAmericano de Derecho Dei Trabajo y de La Seguridad Social, Pontificia Universidade Católica de
_ Campinas e_ Faculdade de Direito e Diretório Acãdêmico XVI de abril, realizado em Campinas, de 11
-a 16 de agosto de 1980, como Participante:
14. "I Seminário sobre o Sindicalismo no BrasW', promovido pela Universidade Católica de -Pernambuco, em Recife, de 9 a 13 de fevereiro de 1981, como
Participante.15. "Congresso Jurídico Coniemorativo ôo 4Q9 Aniversário de Instalação da Justiça do Trabalho Brasileira", promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, realizado em Brasília, em t de maio de 1981,
como Participante.
16. "III Congresso Latiilo Americano de- D"ii'elio do
Trabalho", promovido pela Universidade Federal
da Paraíba e Instituto Latino-Americano de Derecho Dei Trabajo y L_a Seguridad Social, re8.1izado
em João Pessoa, PB, de 14 a 19 de setembro de
-1981, como Participã.nte.
17. "V Encontro de Juízes do Tribunal Regional do
Trabalho da 9~ Região", promovido pelo Tribunal
Regional do Trabalho e Associação dos Magistrados Trabalhistas da 9' Região, realizado em Curitiba, de 26 a 28 de maío de 1982, colno Participante.
18. "I Seminário sobre Direito.Coletivo do Trabalho",
promovido pelo Instituto Pernambucano de Direito e Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6f Região- AMATRA VI, realizado em
Recife, PE, de li a 15 de outubro de 1982, na quali"
dade de Dcbatedor.
19. Participação nO SemináriQ "Labof and the Ameri·can Society", nos Estados Unidos, de 7-2-83 a 5-383, a -COO.vite do governo daquele País, como representante do Brasil.
III - Trtnlos
A) Tltnlaçio Acadêmica
l. Diploma de Contador, conferido pela Escola Técnica de Comércio de Sergipe, em 1944.
2. - Diploma de Bacharel em Direito, conferido pela Faculdade de Direito~ da U.F.PE., em Dezembro de
1952.
3. Certificado de ConclusãO do Cuiso de DciU.tõrado,
da Faculdade de Direito da U.F.PE., concluído em
t 962. sem defesa de tese.
B) Adminlstraçio Universitária
I. Designado Subchefe do Departamento de_ Teoria
Geral do Direito e Direito Privado, da FaCuldade de
Direito- da U.F.PE., pela Portaria n"' 204, de 1-4-77,
do Reitor da U.F.PE., tendo exercido a chefia, em
substituição, no período de 15-9 a -8-11-77.
C) Produçio Intelectual
I. "Trade acceptance". A Duplicata do Coméfcio
Norte-Americano", in. "Revista Acadêmica", da Faculdade de Direito da U.F.PE., Ano 68, f9-67, págs.
249-64.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

"The Brasilian Judicial System", em colaboração
cOm o Prof. Hendrik Zwaresnteyn, da Michigan State University, f~J; "Amerícan Business Law Journal",
Vol. 5, n"' 3, Winter 1967, págs. 301-18.
"The Trade Acceptance ofthe Brazilian Commercial
Law", ht "American Business Law Journal", Vol4,
n9 1,Springn 1966, pãgs. 31-38.
"Sociedade Irre2;uiãr ou de Fato e Socíedade C:m
Conta de Participação-- tentativa de uma comparação", ln "Idéias, reviStas do corpo -discente da Faculdade de Direito da V .F'.PE., n9 14, 1969, págs. 3·
II.
''Irreversibilidade da Opção Judicial", ln Anais do
"I Encontro Regional de Estudos SObre o FGTS."
ed. do BNH. 1971, pãgs. 249-261.
"Descabímento do Recurso Ex-Officlo nas Questões
Trabalhistas de Alçada", in "Revista LTr", Ju.
nho/1972 págs. 448-450.
..As Questões de A-lçada na Justiça do Trabalho", ia
.. Revísta do"TRT da 8~ Região", Ano V, n"' 9, 1972,
págs. 45-Sl.
"Reclamação de Trabalhador Avulso, ou dê Entidades que o Agrupa, Relativa ao FGTS", ii),"Revista
do TRT da 8' Região, Belém-Pará, Ano IV, n"' 10,
t973, pãgs. ll9-135.
"Aspectos Atuais do Processo do Trabalho'\ ia
"Revista ôo TRT da 6• Região", Recife- PE, Ano
VI, n' 16. 1974, pãgs. 33-53.
"inchieste di Dirito Coniparato-Enquête Campal-ative Sur les Sociétés par Actions- Brésil", organiza: do p~lo Prof. Mario Rotondi, em colaboração
-com-os Profs. Rodolfo Araújo, Joaquim Cofreia de
Carvalho Júnior, Octálio de Oliveira Lobo e Outros, pub. do Instituto di Diritto COffiparato,
Milào-Itãlia, 1974, páginas 436-444 e 453-456.
"Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil", ln "Boletim da Cidade do Recife", n"' 2, de Dezembro, de
1977, pãgs. 85-96.
"O Empregador Marítimo", lq. "Vox Juris Trabalhista", Vol. 99, Março 1980, págs. 13-22.
"Os Recursos no Anteprojeto da CLT de 1979",1n
'VoX- Juris TrabalhiSta", Vol. 109, Janeiro; -I9!Ü,
págs. 3-14.
"O Díréito de Associação de Trabalhador Urbano,
na Doutrina Social da Igreja",i1;1. "VoxJuris Trabalhista", n9 111, Março, de 1981, págs. 3-10.
"Condicionamentos da Legislação Trabalhista no
Brasil", ln LTR, Outubrojl982, Ano 46, pãgs.
1.177-1.180.
"Condicionamentos da Legislação Trabalhista no
Brasil", in LTR, OutubroJI982, Ano 46, pãgs.
ll77-ll80.
"Contrato de Trabalho do Atleta de Futebol", lo
Revista do TRT da 6' Região, Ano XI, JulhoDezembro/82, n"' 24, págs. 15-28.
..A Organização Internacional do Trabalho", la
Revista LTR, Ano 47, 1983, págs.
4

14.

15.

_16.

16.

17.

IV - Atlvldade profiS:!Ilonal

1. Revisor da Imprensa Oficial de Sergipe, nomeado por concurso, pela Portaria n"' 478/45,
de 15-3-45, do Diretor-Geral do Departamento
de Servíço Público do Estado de Sergipe, no
período de 15-3 a 13-8-45.
2. Escriturário dÕ Instituto do Açúcar e do Álcool, nomeado por concurso, pela Portaria n"' 837, de 13-845, sendo exonerado, a pedido, pela Portaria n"' 195,
de 13-8-52, ambas do Presidente daquele Instituto~
3. Escríturârio da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco, nomeado por concurso,
pOr Ato de 5-4-54, do Presidente do TRE de Pernambuco, sendo exonerado, a pedido, por Ato de
17-2-61, da mesma autoridade, a contar de 5-2-61.
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Advogado militante, junto ao fOro do Recife rio
período de-junho de 1953 a]aneii-o de 1961, illsáição

n'? 1279, cancelada, a pedido, em 1961.
Diretor do Departamento de Reeducação e Assltência Soi:ial, cargo em comissão, do a-iitigo serviÇo-Social contra o Mocambo, nomeado pela Portaria n"'
29, de 3-2-59,- e exonerado, a pedido, pd-a Portaria n"'
133, de 30-6-60, ambas ao -Presid"étlte diiQLieiã AUtarquia.
6. Juiz do Trabalho Presidente da Junta de conciliação
e Julgamento, nomeado após aprovação em concurso de provas e títulos, pelo Decreto sem número, de
27-1-61, de 6-2-61 a 26-1-71.
7. Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Re--

5.

gião, em razão de promo-ção, por merecimento, pelO

Decreto sem número, de 13-1-71, do Presidente da
República, tendo tomado posse a 27-l-71 e em cujo
exercício ainda se encontra.
8. Professor Assistente da Cadeira de Direito Comercial, da Faculdade de Direito da Universidde Federal de Pernambuco, sem remuneração, nomeado
pela Portaria nt 21, de 22-8-61, do Diretor da referida Faculdade, com aprovação do Conselho Técnico
Administrativo.
9. Professor Adjunto de Direito Comercial V - Direito Marítimo e Direito Aeronáutico, do Grupo Magistério M-400, do Quadro Permanente da U.F.PE.,
a partir de 2-7-79, confonne Portaria de Pessoal n'335, de 21-6-79, publicada no Diário Oficial da
União de 2-7-79.
10. Professor de Direito do Trabalho e Direito Judiciário do Trabalho, do_ Departamento de Ciências
Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco, no período de 1969 a 1977.
ll. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
Sexta Região, no biênio --31-3-81 a 30-3-83.
V- Outros Titu!011

I.

Sócio Efetivo "do InstitutO de Direito Social, com
sede em São Paulo.
2. Sócio Efetivo da Associação Brasileira de Direito
Marítimo, com s'ede no Rio de Janeir_o.
3. Membro Titular do Instituto lberoamericano de Derecho Aeronáutico Y de la Aviacion Comercial, coin
sede em Madrid, Espanà, desde 28 de Maio- de 1980.
4. Membro Titular do "Instituto latinoamerica.no de
Deiecho dcl Trabajo y ele la Seguridad Saciar•, coltl
sede ·em San Miguel de Tucumán, Argentina, desde
28 de Outubro de 1982. _
-"
5. Grande Oficütl da 'Ordem do Mérito Güararapes, do
Estado de Pernambuco, desde 19 de abril de 1982.
6. Comendador da Ordem do Mérito Judiciârio do
Trabalho, com sede em Brasília, DF, desde 1I de
agosto de 1981.7. Sócio Efetivo da "Alummi Association of the Academy of Am.eris;:an and Internatíonal Law", desde
1971 e seu Vice~PresJderite no período dejulho/71 a
julhoj72.
8. Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho; eleito em assembléia geral realizada a 19-12..
83, para a Cadeira 119.
Recife, fevereiro de 1984
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

MENSAGEM N• 90, DE 1984
(Nt 156/84, na origem)
Nos termos dos artigos 42, item III, e 128 da Consti\Uição, tenho a honra de submeter à consideração do
Egrégio Senado Fede..ql o nome do Doutor Paulo C'esar
Cataldo para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria
do MiniStro Jacy Guimarães Pinheiro.

Os ·méritos do Doutor Paulo César Cataldo, que me
íridu:lira-ffi a escolhê-lo para -o- desempenho dess·e elevado
cargo, constam do anexo_ "Curriculum Vitae".
Brasflia, 16 de maio de 1984. - Joi~ Flgu~rec!o.

CURRICUL.UM VITAE
Paulo César Cataldo
Nascimento: 11 de maio de 1932, na Cidade do Rio Cie
Janeiro.
Filíação: César Augusto Cataldo e"Ibrantina GomeS Cataldo.
Estado Civil: casado (desde 1956, com Delnida Martinez
Cata_ldo).
- Profissão: Advogado e Funéionário Público Federãl.
Identidade: Carteira n<;> 3.179, da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção do Distrito Federal.
Nom~

Histórico Escolar:
- Curso Primário concluído na Escola Municipal "Barão de Macaúbas", na Cidade do Rio de Janeiro, em
1942.

- Curso Ginasial concluído no Colégio Militar do Rio
de .Janeiro, em 1948.
- Curso Científico concluído no Colégio Felisberto de
Menezes, na Cidade do Rio de Janeiro, em 1953.
- Curso Supeiior de Ciências Jurídicas e Sodais .con~luído na Faculdade Nacional de Direito, da então Universidade do Brasil, em 1959 (Turma. "Clóvis Bevilácqua").
Cargos de ProY1mento Efeth"o na Administraçio Federal:
- Fiscal de Aeroporto, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica-- 1952 a 26 de maio de 1964.
-Assistente Jurídico, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica - 27 de maio de 1964 a 17 de outubro de 1966.
--~AS-sistente Jurídico, do Q.P.- Parte Permanente do
Departamento Administrativo dO Servíço Púbfico
(DASP)- de 17 de outubro de 1966 a 3Ó de junho de
1983, quando se aposentou no mesmo cargo, por tempo
de serviço.
Cargos em Comissio e Funções de Confiança:
-Secretário-Geral Substituto da Comissão Fiscalizadora da Aplicação de Tarífas do Transporte Aéreo
(M.Aer.)- 1960.
- Chefe da Seção de Aeronaves, da Divisão de Operações da DAC (M.Aer.)- 1961 a agosto de 1963.
__:_Consultor Jurídico do Ministério da Saúde- 14-111963 a 5-1-1966.
- Diretor da Divisão do Regime Jurídico do Pessoal
(DRJP) do Departamento Administrativo do -Serviço
Público (DASP)- 6-1-1966 a 1-5-1969.
-Assessor (e Substituto eventual) do Diretor-Geral do
DASP- 2-5-1969 a 30-3-1970.
- Chefe do Gabinete do DASP (e Substituto eventual
do Diretor~Geral)- 31-3-1970 a 20-3-1974.
-Assessor do Diretor-Geral do DASP(designado espeCialmente para assistência jurídica à Chefia do Gabinete
_Civil da Presidência da República) --21-3-1974 a 20-101975.

-Assessor do Consultor-Geral da República- 21-101975 a 31).6-1976.
-Assessor Jurídico do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República- 1~"-7-1976 a 7-4-1981.
- Consultor-Geral da República -desde 8 de abril de
!981.

Outras designações e atividades:
I -Na Admlnlstraçio Federal:
-Representante da União no Conselho Deliberativo da
Fundação Hospitalar do Distrito Federal- 1966/1967.
- Coordenador da Comissão Elaboradora dos Projetas
de Adaptação do Regimento e do Quadro do DASP"!970.
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-Responsável pel_o TópiCQ "Noções Básicas de Direito .. em curso da Coordenação de Atividades de AperfeiçOamento, do DASP- 1971.
- Membro da Banca Examinadora no Concurso
Público para provimento de cargos de "Assessor Técnico" do Senado Federal - 1973.
- Membro da Banca Examinadora no Concurso
Público para provimento de cargos de .. Procurador" do
INCRA -

1973.

-Membro da Banca E~aQ"linadora no Concurso
Público realizado pelo DASP para provimento de cargose empregos de "Assistente Jurídico" e. "Procurador" na
Administração Federal - 1975.
- Membro da Banca Examinadora no Concurso
Público para provimento de cargos de. "Sanitarista"
(Provas de Direito) do Ministério da Saóde- 1979.
-Membro da Comissão Examinadora para provimento <!-e cargos da Carreira do Ministério Público Militar --1980.
- Membro de Bancas Examinadoras e Examinador
Jinico em dive"rsos Concursos Públicos e Provas de SeJeçào realizadas pel9 DASP e por autarquias federais
para provimento de cargos e empregos do Serviço Jurídico da União - desde 1969.

2 ~ Particulares:
-Advogado, com inscrição originária na Seção do
Estado da Guanabara na OAB, em 1960, sob n~' 10.085 e,
atualmente, com inscriçã.o principal n~' 3.547 na Seção do
Distrito Federal da OAB.
-Membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação JYietropolitana de Futebol- desde 1969.
Trabalhos Publicados:

-:-"Pareceres do Cconsultor~Geral da República" abril de 1981_ a outubro de 1982 (voL 92) - DIN. BrasíHa, 1983. _
- .. Pareceres do Consultor-Geral da República" novembro de 1982 a dezembro de 1983 (vol. 93)- (no
prelo).
-"Taxa de Contibuição de Melhoria - Natureza
Jurídica" (io ''Revista de Direito Público"- Vai. 61JanjMar 82- pâgs. 81/89).
-Pareceres emitidos como Diretor da Divisão do Re-gime Jurídico do DASP, no período de 6-1-1966 a l~'-S1969, publicados no Diário Oficial da União e nos volu- rrie.s "Formulações'' (1 a 100 a 101 a 200)... "Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Federãl
Direta e Artárquica - Entendimentos Predominantes"
- DAS-i>- Centro de Documentação e Informãtica1972- D!N. - 1973 -Senado Federal -Centro Grâ·
fico.
Títulos e Condecorações:
Do Brasil:

-Oficial da Ordem de Rio Branco (Decreto de
6/4/77).

-Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar (promovido, por Decreto de 4/8/81).
- Qran<!_e Oficial da Ordem do Mérito Naval (pro- movido, por Decreto -te 6/11/81).
-Grande Oficial da -Ordem do Mérito Aeronáutico
(promovido, por Decreto de 20/9/83).
- Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Brasília (premo~
Vido, por Decreto de 20/4/81).
- Grã-Cnii da -Ordem do Mérito JudiciãriÕ do Tra~
balho (promovido, em 11/8/81).
-Medalha do Mérito Santos Dumont (Portaria de
28/6/73).
~Medalha

21/5/75L

do Mérito Tamandaré (Portaria de
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- Medalha do Mérito Mauã, no grau de Cri.iZ de
Mauá (Portada de 6/4/78).
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Companhia Antãrtica Paulista
Preterias de Arroio do Meio e- Triunfo, no Rio Grande
do Sul.

Da França:

•

Justiça do Trabalho:
- Officíer de L'Ordre National du M'érite, de la Republique Française {Décret de 20/11/78)-.
Do Pertl:
-Oficial de la Orden dei Sol dei Perú (15/10/79).
Da Argentina:

-Comendador- de la Orden de Mayo (Decreto de
20/I0/80).
(À Comissão de Constituição e JUstiça.)

(n'~

MENSAGEM N• 91, DE 1984
157/84, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos dos artigos 42, item III, e 141, § 1"', letra
..a", da constituição, tenho a honra de submeter à consi-

deração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor
Pajehú Macedo Silva para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Mozút Victor. Russomano.
Os méritos do Doutor Pajehó Macedo Silva, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado
cargo, constam do anexQ_ ..Curriculum Vitae".
Brasília, 16 de maio de 19-84. - João Figueiredo.
CURRICULUM VlTAE
Nome: Pajehú Macedo Silva; Juiz do Trabalho Presidente 2• Junta de Conciliação e Julgamento do Tribun~li Regional do Trabalho dã 4• Região.
Nascimento: 30-6-21.
Naturalidade: Bajê- RS.
Filiação: Atila Gonçalves da Silva e Francisca Macedo
Silva.
Estado Civil: Solteiro; Oficial da Reserva - Ãrma de
Cavalaria.
Situação EleitOral: titulo Eleitral l ~ Zona; Inscrição n'~'
341; CircunScrição: Rio br3nde do SUI;-Muiildpio: Porto Alegre.
Cursos:

Curso prepl!ratório Ginásio N.S. Auxiliadora, B~jé, RS.
Curso Pré-Jurídico, Ginásio Julio de Castilho, Porto
Alegre, RS.
Curso Vestibular -e Bachai-.etado, respectivamente em
1940 e 1944, Faculdade de Direito da Universidadse d.Õ
Rio Grande do SuL

Em 1'1-6-59 - nomeado Juiz-Presidente da Junta de
Conciliação e Julgamento de Caxias do -Sul.
Em 29-12~59- removido para Justiça de São Leopoldo.
Em l'~'-10-65- removido para Junta Conciliação e Jus-.
liça de Porto Alegre.
Em 13~11~69- promovido por merecimento para o cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho 4'
Região.
Em 30-7-71- eleito Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 4_b 9 R~ião.
Em 24-11-71- eleito Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho, 4• Região, completando o mandato do Juiz
Carlos Alberto Barata Silva.
Em 1973- foi reeleito para o per.íOdo de 1973 a 1975.
No ano de 1975 foi reeleito para o período de 1975 a
1977.
Em julho de 1977 voltou a fazer parte da 1' Turma do
Tribunal Regional do Trabalho como Juiz.
Em 1981, recebeu a medalha comemorativa do 4()'1 aniverSário da Justiça do Trabalho.
Em 1977, foi convocado temporariamente para o Tribunal Superior do Trabalho.
Em seu retorno-ao Tribunal Regional do Trabalho fez
parte da Comissãso Regimental de Divulgação, sendo
seu Presidente.
Em 1972, foi agraciado pelo Tribunal Superior do Trabalho com a Comenda do MéritÕ Judiciário do Trabalho.
Em 1977, recebeu em Brasília, a Ordem do Mérito da
Aeronáutica.
Atualmente é Juiz-Presidente da 2' Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 4• Região.
Brasília, 16 de maio de 1984.

Pi~to)-

O Expediente

Iid_o vai à publicaç-ão. (Pausa.)
O Sr. ·\9-Secretário vai proceder à leitura de -oficio do
Sr. 19-Secdretário da Câinara dos Deputados.

t

lido o seguinte

Brasflia, 16 de má'io de 1984
N• 310
Retifica autógrafos do Projeto
de Lei n9 1.656-B, de 1983.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Henrique Santillo
Digníssimo Primeiro-secnitário do Senado Federiu.

Advocacia:
Fórum de Porto Alegre e São Paulo.
Fundação Ze Renner

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência
tomará as providências solicitaQas.

Auditoria Justiça Militar do Estado dO RiO -Gfande do
Sul.
Consultaria Jurídica do Ministério do Trabalho.
Pretoria na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e
Justiça do Trabalho.
Serviço Puôlico:
Chefe do Gabinete do Governo do Território Fedt:faf de
Ponta Grossa, Mato Grosso.

~A Presidência recebeu a Mensagem n9 87, de 1984 (n'
149/84, na origem), de 16 do- corrCnte, pela qual o Senhor Presidente d·a República, nos termos do disposto
no art. 42, item VI, da COnstituição, e de acordo com o
item III do artigo 29 da Resolução n'1 62/75, modificada
pela de n9 93/76, ambas do Senado Federal, solicita autorização para que o Governo do Estado de Minas Gerais possa realizar operação de crédito., para os fins que
especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le~
gislativo n'~' 17, de 1983 (Ov 20/83, na Câmara doS Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do. Equador, cele_brada em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !52 a 154, de
1984, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
-de Educaçio e Cultura; e
- de Economia.
Em discussão o projeto, r,::m turno único. (Pausa.)
Não haVendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~
rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentc~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

bo

segui~te projeto aprovado

(À Comissão de Constltuição_e-Justiça.)

0 SR. PRESIDENTE (Aimir

Senhor Secretário,
Tenho a honra de solicitar de Vossa Excelência a seguinte retificação no~-autógrafos referentes ao Projeto de
Lei n'~' 1.656-B, de 1983, que.. "altera dispositivos do
Decreto-lei n'~' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código de Processo Penal, e dã outras providências".
Onde se lê:
"Art. 78.
. .•. .- ..••.. r••···••··~•·--··••••·•••
§ 29 ... favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior por uma ou mais"
Leia-se:
"Art. 78.
. ......•...••...... ··-· ..• ·- -···· •.
§ 29 ... favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior por uma ou mais das seguintes
condições:" -Fernando Lyra, Primeiro-Secretário.

Concursos Pu'bHcos:
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PROJETO DE DECRJ!:TO LEGISLATIVO
N• 17, DE 1983

(N• 20(83, na Cimorados Deputados)
Aprova o texto do Ac:ordo Básico de Cooperaçio
Técnica entre o Goverao da Repu'bllca Federativa do
BrasJI e o Governo da República do Equador, celebrado em BrasOia, a 9 de fevereiro de 1982.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. I Y Fica aprovado o texto do Acordo Básico de
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de ·1982.
A-rt, 211__ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

~"-CoõperãÇãólécnlca

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Item "2:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon~ 32, de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que
reájusta os atuais valores de vencimentos ~ proventos
dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, bem
assim os das pensões e dã outras J»'OVidências, tendo
PARECERES, sob n'~' 172 e 173, de 1984, das Comissões:
--De constitu.l_çjio e Justiça, pela constitucionalidade
e juricidade; c
-de Flaa:nças, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti~lo, deçlaro-a encerrada.
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Em votil.ção.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentá~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à CoiílissãO-âe--Redàção.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Esgotada a

matériã constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação ·final de proposição aprovada
na Ordem do Dia e que, se não houver objeção do Plenário, serâ lida pelo Sr. 1'-Secretãrio. (Pausa.)
~ lida a seguinte

PARECER N• 200, DE 1984
Da Comissio de Redaçio

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 3Z,
de 1984
Relator: Senador Jorge Klilullle
A Comissão apresenta a redação final do ProJeto de
Lei do Senado n'i' 32, de 1984, que reajusta os atuais valo-

res de vencimentos e proventos dos servidores atívos e
inaHVos do Senado Federal, bem assim os das pensões e
dá outras providências.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1984. - Passos
Pôrto, Presidente Jorg~ Kalume, Relator - José Uns.
ANEXO AO PARECER N• 200, DE 1984
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n\' 32,
de 1984, que reajusta os atuafs valores de vencimentos
e proventos dos servidores advos e inatlvos do Senado
Federal, bem como os das pensões e dá outras provi~

-voS elnativos do Senado Federal, bem assim os d·aS pen·
Sões e àá outras providencias.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1984.- Jorge KaluM

me.
O SR. PRESIDENTE_(Almir Pinto) - Apro-va"cfo 0
requerime-nto, Passa-se à aprecia~o da redaçã_o final do
Projeto de Lei do Senado n\"' 32, de 1984.
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que: a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
- Aprovadã..
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais ha~
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanllã a seguinte

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\"' 349, de 1979, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que dá direito ao marido de segurada à assistência médica, tendo
PARECERES, sob n's 1.365 a !.367, de 1981, das Co·
missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
- de Leglslaçio Social, pela prejudicialidade;
- d~ Finanças, pela prejudicialidade.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 73, de 1981 (n\' 678/79, na Casa deorigeln.), que dispõe sobre a exigênCia de certificado de conclusão de curso de especialização em medicina aplicada à educação
física para o exercfch-das funções -de médico asSiStenté
de educação física e desportos, nos estabeieCillientos QUe
especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 329 a 332, de 1983, das Comis·
sões:
-de Constituição e Justiça, favorável, com -Emenda
-que apresenta, de n\' 1-CCJ; ~- de Educação e Cultura, de Saúde e de Legfslação Social, pelo arquivamento.

3
Votação, em turno único-, do Projeto de Lei da Câmara n\"' 82, de 1981 (nq 2.768/80, na Casa- de origem), que
altera o art. 280 da Lei n~' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
-:.... Código de Processo Civil, tendo
PARECERES, sob nll 26, de 1982, da Comissão
-de Constitulçilo e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
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outubro de 1975, que institUi riCiiinas·-gerais sobre desportos e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n's 638 e 639, de
1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
----d~ FlnanÇãs.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt> 54, de 1981 (n\"' 435/79, na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor público federal civil, militar ou
autár<íuico, tendo
PARECERES FAVORAVE!S, sob n•s 179 e 180, de
1983;-das Coffiissões:
-de Legislaçilo Social; e
~de- Serviço Público Civil.

ORDEM DO DIA

dênciu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (9 Os atuais-Valores de vencimentos e_proven~
tos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal,
bem como os das pensões, resultantes da aplicação da
Lei n\"' 7.125, de 26 de setembro de 1983, são reajustados
em 65% (sessenta e cinco por cento), a partir de I\' deja~
neiro de 1984.
Parágrafo único: Sc:rã_o.descontados do reajustamen~
to· ora estabelecido quaisquer antecipaç-ões 1-etribiitivas
efetuadas com base na majoração_ autorizada pelo
Decreto~lei n\"' 2.079, de 28 de dezembro de 1983.
Art. 29 Fica elevado para Cr$ 2.400,00 (dois mil
quatrocentos cruzeiros) mensais, por dependente, o va~
lor do salário-família.
Art. 39 A administraçã_o do Senado Federal elaborarã as tabelas com os valores reajustados na forma da Lei.
Art. 49 Nos câlculos decorrentes da aplicação desta
Lei serão desprezadas as fraçôes de cruzeiros.
Art. 59 _As despesas com a exercução desta Lei correrão_ à conta do Orçamento Geral da União Para o
exercício de 1984.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aim~ Pinto)- A redaçào fi.
nal lida vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
'l9*Secretãrio.
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt> 58, de 1981 (n9 1.595/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n\"' 904, de 1983, da Comissão:
CõnstituiÇio e Jusdça, fãvorãvel, com Emendas
que apresenta de n\'s I a 4-CCJ.

--de

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm3ra n\'47, de 1983 (n"' 5.615/81, na Casa de origem), introduzindo alteração na Lei n\"'6,649, de 16 de maio de 1979,
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob n\"' 806, de 1983, da Comissão:
-de ConStitulçio e -JUstiça, favorável, ctini votO vencido do Seilador Helvfdio Nunes.

Votação, em turno único, do Requerimento o\' 784, de

1983; de autoria do Se~dor HenriqueSantillo,-solicitan- do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento lnterno, a criação de uma comissão especial mista, composta de I 1 (onze) senadores e 11 (onze) deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboraÇão das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômico~financeira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

10

REQUERIMENTO N• 79, DE 1984

VotaçãO, em turno único, do projeto de Lei da Câmara n11 67, de 1983 (n11939/79, na Casa de origem), que dispõesobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de
direção de órgãos da Administração Pública Federal direta ou indireta, tendo
PARECERES, sob n•s 1.000 e I:dOJ, de 1983, das Co·
missões:
-de Codstitulção e Justiça, favorável; e
-de Serviço Público ClvJI, contrário.

Nos termos d_o art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discusão e vo-tação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n~
32., de 1984, de autoria da ComiSSão Diretora, que rea-.
justa o.s atuais valores de vencimento dos. servidores ati-

5

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n\"' 79, de 1979 (nll
1.511/75, na Casa de origem), quO 8cresceniã parágrafo
ao art. 59 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe s-obre á Lei Orgânica da Previdência Social, alterada
pela Lei nq 5.890, de 8 de junho de 1973, tCndo
PARECERES; -sob n9 692 e 693, de 1982, das Comis16Ões:
-de Leglslaçio Soclãt, favorâvel, nos termos de Substitutivo que apresenta; e
-de Coristltulçio e Justiça, pela injuridicidade do Projeto e do substitutivo da ComisSão de Legislação Social,
com voto venciso, em separado, do Senador Franco
Montoro.

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmará-il.9 51, de 1978 (n9 1.465/75, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 6.251, de 8 de

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) Estã encerrada a
sessão.
(Levanta-se a_ sessao às 18 horas e 40 mlnutos.)

~ lido e aprovado o seguinte

4
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE IGNÃCJO FERREIRA NA SESSÃO DE 27-484 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORÃ-

DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN-

dessas crises que estão sendo criadas em ou~ros campos,
vamos buscar a solução política para,- através dela, soluciona,nnos outras crises do amplo quadro de perplexidade nacionais, aí então nos deparamos com a tentativa de

TE.
uma crise artificíal também no campo político.
0 SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA (PMDB _ "ES.
Sempre dissemos que nos períodos tristemente memoPronuncia 0 seguinte discurso.)_ Sr. Presidente, nobres
ráviHs da manifestação de intolerância dOs radicais, com
Srs. Senadores:
--bombas, neste País, a ausência de medidas repressivas do
Devo começar meu pronunciamento desta tarde, fa- Governo contra O radicalismo intolerante fÕi fatal para a
zendo coro com os senhores que me antecederam, na tricredibilidade do Governo. A crise de autoridãde que
hoje aflige e atordoa tanto o Governo, resulta, num cresbuna da Oposição, sobretudo verberando, repudiando
cem a maior veemência, 0 comportamento do executor
cendo, do fato de se ter o poder constituído deixado coodas medidas de emergência no Distrito Federal, Geri.eial- - - trastar pela intolerância dos radicais, sem tomar contra
Newton Cruz, nesta tarde.
estes qualquer providência repressiva no sentido de
Sr~_Presidente, é extremamente chocante 0 que ocoridentificá-los e puni-los. No momento em que o poder se
reu na tarde de hoje: a Polícia reprimiu, entre _r 3 e _1 4 hovê contrastado por forças que fazem face a ele, e o Poder
ras, manifestação de estudantes da UnB, na L-2 Norte.
não as vence, não as subjuga, só há duas hipóteses possíveis: ou o poder se terâ acumpliciado com estas forças e
A Policia invadiu o Centro diE'nsiiiO-da Asa Norte com
as terá abrigado em seu regaço- o que é triste e odiosa
bombas de gás lacrimogênío, dando tiros para o ar,
prendeu estudantes, prendeu jornalistas _ parece-me
hipótese que não podemos aceitar- ou o poder foi vencido por tais forças, na medida mesmo da sua impunidaque ainda estão todos detidos_ e 16 menores estão hospitalizados no Hospital Presidente Médici.
de e desenvoltura. O poder constituído neste País não
Como bem disse, há pouCo, o nobre Senador Pedro Sipoderia deixar de combater, sem tréguas, a subversão do
radicalismo de direita neste País. Dependíti desse combamon, este_é um comportamento que busca prosseguir na
~. dependia da punição dos autores daqueles atentados
artificialização de um estado de crise. Aliás, crise que
nunca houve, crise que não fcii detectada, sequer, pelo
à sorrelfa que ceifaram vida neste -País; a respeitabilidade
Presidente do Congresso Nacional, que estranhou prodo Governo e a confiança que ela deve ensejar, como
condição básica para o cumprimento de seus mis~eres.
fundamente a adoção das medidas de emergênct·a abso'
Mas o GOverno foi sempre o vencido. E o dedo do radicalismo e da intolerância está começando de novo a
lutamente indesejadas peJo Poder Legislativo.
_ evidenciar-se nas crises artificialmente existentes, fabriCrise rnexistente, simples liberação de águas represadas, ao longo de tanto tempo de autoritarismo, neste
cadas em pontos diversos do território naciori8.1, para
País. As represas qUe marUinham retidas essas águas foinstabilizar 0 quadro político,
ram ligeiramente abertas e a Nação brasileira toda, que
Hoje 0 sacrifício de direito da cidadania é feito em
durante todos esses anos de pressão autoritária foi redunome da ordem pública e da paz social. Persiste esse sacrificio de direitos básicos da cidadania, persiste um
zida a pouco mais que nada, sem c-ondição de reiViri.dicação e participação - a Nação brasileira- apes.lr de
comportamento de abuso do poder praticado por autoridades que, exatamente, devem infundir respeito a partir
tudo isso, na primeífã -Campanha qUe a mobiliZOu, com
do reSpeito à lei. Quando o_ sacriti:cío de direitOs e garanas dimensões da campanha das eleições diretas neste
País, veio toda para as praças, para as ruas, exigindo um
tias individuais passa a ser uma constante e se justifica
em nome da ordem pública e da paz social, Sr. Presidendireito básico da cidadania, que é 0 de escolher 0 seu
Presidente da República.
te, nós -com~eçamos a rd1etir sobre as palãvras- de Rui qUe
A sociedade civil veio para as ruas, pacificamente; serii
proclamava em seu .. Estado de Sftio":
qualquer evidência de rebeldias anãrquicas, sem qual"Quando, para salvar um país regido por instituições
livres, se requer o sacrifício freqUente dos princípios carquer intuito de provocação, sem qualquer arrastamento
de autoridade de qualquer nível, sem confrontos insensadiais que asseguram direitos humanos, então não vale a
pena salvar esse país."
tos e estéreis, e engrossam seus contingentes como um
grande rio a receber cada vez mais densos e caudalosos
Alguma coisa estâ errada neste País.
afluentes. Aí o Governo se deu conta de que precisava
Quandosebuscacontera reivindicaçãopopular,essas
decretar medidas de segurança para ..protegern C_on_mObilizações pacíficas, sem distúrl;>ios na rua, quando se
gresso Nacional. Vejam só: defender 0 parlamento e parbusca sufocar reclamos legítimos do povo por via do arrepio de direitos e garantias individuais, nós nos pergunlamentares -contra a ação pacifica da sociedade brasitamos a quem interessa isso. E se, em função dessa ação
leira. E. o que se vê na menSagem que informa ao Congresso a decretação das medidas de emergência contra a
repressiva, não surgirão criseS verdadeiras, convulsões
ação do povo: "Essa ação visa a intimidar e coagir parlaverdadeiras, bloqueando por um novo e largo período o
caminho para a superação desses impasses sem sacrificio
mentares, tornando impossível o livre exercfcio do Poder
Legislativo".
de direitos e liberd~dCs fundamentais.
Ora:, se era para profeger os-parlamentares quando aa
Nas Medidas de Emergência, e no Estado de Emervotação da Emenda Dante de Oliveira, então tais medigência estão praticamente reproduzidas disposições do
arbítrio que haviam sido ex.tirpadas do nosso Direito
das excepcionais já se tornam elas desnecessárias. Por
Público com a revogação dos atas institucionais. As Meque. então, dâ o Governo continuidade a esse comportamenta de repressão a uma crise que nem mesmo cansedidas de Emergência permitem uma ação de tal maneira
ampla à autoridade que as executa, que nós não vemos
gue demonstrar ter C)l;istido antes, e aos desdobramentos
paralelo na legislação de muitos outros países civiJizadela, que definitivamente não estão eXistindo hoje? Parece, como muito bem disse o no_bre Senador Pedro Simon,
dos.
que hã um propósitO de criação de um clinta artificial de
No Estado de Sitio, ainda o Presidente da República
convulsão no País.
submete o ato ao Congresso Nacional; depois disso ele
Os rumo.s da politica Cconômica deste País sempre nos
justífica esse ato e, inclusive, no Estado de Emerg!ncia,
despertaram reflexões sobre a possibilidade de se estar
ele oferece uma jUstificação em cínco dias ao Congresso
artificializando propositadamente uma situação caótica
Nacional. Nas Medidas de Emergência, não. Ele tempono campo econômicõ-. Parecia~nos impossível que auto~
deres que aparentemente lhe permitem estender-se pelo
ridades federais contínuassem fazendo ouvidos moucos a
Infinito
do arbítrio; vai onde quer, movimenta-se Como
todas as manifestações.de.advertência das figuras riiaiS
quer e o Congresso Nacional, aparentemente, não tem
lúcidas da sociedade civil brasileira que se têm pronuncondições de exercer um controle do poder político desse
ciado, apontando os desacertos da ação do Governo Fecomportamento.
deral. E quando, pressentindo o artificialismo de muitas
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Mas há um equívoco aí, isso é só aparente. Na realidade, essas medidas praticadas, quando do Estado de
Emergência, elas - desde que arrepiem direitos indivi·
duais, desde que afetem direitos subjetivos públicos dos
Cidadãos - podem e devem ser submetidas ao controle
político do Legislativo e ao controle jurisdicional do Poder Judiciário:
No caso do controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, estâ aí, claríssimo, o § 41> do art. 153, que não permite a exclusão de qualquer direito arranhado, da apreciação-ao Poder Judiciário. E no caso do controle polrtico pelo Poder Legislativo, estão aí as disposições claras
da Constituição Federal que permitem a responsabilização, inclusive, do Senhor Presidente da Repóblica por
prática de crime de responsabilidade, previsto no artigo
82 da Constituição Federal, com julgamento pelo Senado Federal, com processo instaurado a partir do recebimento da acusação pela Câmara Federal. E em que circunstânclas?-QUando a ação do Senhor Presidente da
República compromete o exercício dos direitos politicas
individuais e sociais. E antes disso, quando atenta ele
contra a Constituição Federal, especialmente comprometendo o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, e dos Poderes Constitucionais dos Estados.
Na realidade, há 2 aspectos, portanto, que devem ser
considerados: o primeiro, diz respeito ao prejuízo, ao livre exercício do Poder Legislativo, embora se afirme, no
ato das Medid"a.s de Erriergência o objetivo, exatamente
oposto, de salvaguardar o Poder Legislativo.
Mas o Poder Legislativo tem uma representação pre-viSia na ConStitUição. A Mesa do Senado, que é a mesma
Mesa do Congresso Nacional, não pediu providência alguma ao Executivo. Como então o Executivo vem salvaguardar este P~der que nã<? pediu salvaguardas? E o outro aspecto a que nós nos referimos: o crime de responsabilidade, previsto no artigo 82 da Constituição Federal,
pela prática de atos contra o livre exercício dos direitos
políticos, individuais e sociais. Quer dizer, o crime de
responsabilidade está aí, podendo a Câmara Federal aferir d~ existência dele ou não! e devendo, na hipótese de
recebimento de uma acusação desta ordem o Senado Federal proceder ao julgamento, com base no dispositivo
contido no artigo 83 da Constituição Federal.
O Sr. Octaivlo Cardoso- Pennite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS€ IGNÁCIO FERREIRA aparte a V. Ex'

Co"ccdo o

O Sr. Octávio Cardoso- Eu estranho que V. Ex• te*
nha afirmado que em país algum civilizado do mundo ...
O SR._JOS€ IGNÁCIQ FERREIRA - Muito poucos. Falei muito Poucos: A França é um deles.
O Sr. Ocül'io Cardoso- O fato é que devemos considerar ·que as medidas de emergência foram introduzidasna ConstituiÇão,-numa graduação, justamente, para evitar medidas mais graves, como o estado de emergência
ou o estado de sítio. Então elas são limitadas quanto aos
seus efeitos, quanto ao seu território e quanto ao tempo.
Veja bem, nobre colega, eu não quero dizer que elas tenham sido pedidas para o Legislativo e nem quero dizer
que elas o tenham, de alguma forma, engrandecido.
Acho- que temos de admitir que o Executivo deveria ter
algum tipo de informação e certamente julgou - nós podemos dizer até que julgou mal- que elas fossem necessárias. Felizmente não o foram. Felizmente o Legíslativo
decidiu com t-oda a sua independência, com toda a sua
soberania. Agora, s~ elas não foram utilizadas, não podemos julgá-Ias inútc!is. Seria o caso, então, de lamentarmos ter Corpo de Bom~eiros, quando ele_, poucas vezes,
é chamado para incêndiÕs. Então eu acho que elas foram
adotadas até preventivamente, e no' grau mínimo. Agora,
concordei, e V. Ex" é testemunha disso, em que se elas,
realmente, foram instituídas para garantir a independên-
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cia, a liberdade do Poder Legislativo, e c_onsiderando que

ele deliberou em matéria de alta relevância com toda a
sua liberdade e soberania, se isso for uma condição realmente para que se chegue a entendimentos e negociações
com a Oposição, que e1as devam ser revogadas,_ nisso eu
estou inteiramente de acordo com V. Ex~

O SR- JOSE: IGNÁCiq FERREIRA- Muito obri:
gado a V. Ex' Mas é realmente condição para negociação, mas, veja V. Ex', não é a partir daí que nós raciocinamos. Nós raciocinamos é que elas se tornaram desnecessárias. Se elas eram necessárias para salvaguardar o
Poder Legislativo contra a caudal humana que compare-

ceu aqui, então, agora, não têm mais sentido, a não ser o
da continuidade do desdobramento da produção artifi~
cial de uma crise, que só pode interessar à intolerâilcia;
ao radicalismo inconsequente no País. Quef dizer,- neste
momento, elas são desnecessârias por dois motivos: primeiro, porque nunca foram necessârias antes, elas não se
justificam em nada. Pergunto eu a V. Ex• o porquê, então, da continuidade das medidas de emergência. Por
que o Presidente da República disse no decreto que el~s
devem viger por sessenta dias? Na ocasião em que a
emenda do governo vier a ser votada pelo Congresso, então, deveremos ter entã.o uma nova medida de emergência, Por guê? Seguramente será votada após o dia 19 de"
junho. Então, os sessenta dias já se terão escoaçlo, e nós
veremos ser editadas novas medidas de emergência-trazi-das no bojo de um puro subjetivismo da autoridade, sem
base de justificação ConVIncente ni realidade. E isso é intolerável, inaceitável, porque o Estado não tem, como
objetivo, atender a subjetivismo de autoridade alguma.
O Estado tem em vista o bem comum. As medidas que o
Estado edita são sempre, teoricamente pelo menos, destinadas ao bem comum. Não faz nenhum sentido a produção em série de_ medidas de exceção, simples01ente
porque o subjetivismoife determinada autoridade ãssim
o determinou, de maneira que, nobre Senador, entendo
que V. Ex" acaba de me ajudar colocando a questão da
desnecessidade, do descabimento dessas medidas. Realmente, elas não são mais necessárias, sobretudo porque
nunca o foram.
O Sr. Mauro Borges- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA nobre Senador Mauro Bor8es.

Pois não,

O Sr. Mauro Borges- Em aditamento ao que V. Ex•
está dizendo, que tem a iotal conCOfdância de nossa parte, e eu creio da maioria dos brasileiros, além da desnecessidade da maneira violenta, imprudente, que vem sendo executada, _ainda há aspectos que foram pouco debatidos aqui, como, por exemplo, a convocação da Polícia
Militar do Estado de Goiás. O General executor das medidas de emergência tem toda uma Brigada de Infantaria, com cinco a sete batalhões, ainda assim, requisitou,nos termos do Decreto-lei 2.010 de janeiro do ano passado, art. 3~> letra e, a polfcia Militar do Estado de Goiás,
como se fosse uma guerra e que ele precisasse de mais
efetivos além dos existentes. Na_ve_!:_d~qe_, a PM __çie Oo_iâs
é unl instrUmeD.to absolutamente necessário à Sf:guf:ãnça,
à manutenção da ordem pública, enfim é o elemento de
ação que tem o Governo para QuestÕes correiites do diaa-dia, e ele está privado do uso operacional dessa Polícia
Militai:, porque ela está à disposição do General ~xecu~_
to r das medidas de emergência. O Estado só faz adminiStrar a PM, prover as suas necessidades_ físicas, etc.~ -inas
não tem o controle operacional. E eu pergunto: hâ razão
para que se mantenha isso? É um absurdo! ~ uma verdadeira agressão à autonomia do Estado. Ê uma prática
que da forma que está regulada em lei ela não podia ser
feita, porque a convocação só se faz com a irrupção de
graves perturbações da ordem, ou -a iminência delas. Absolutamente não houve isso. Os nossos comícios foram
pacíficos; as passeatas e tudo mais. Não há nenhuma razão que justifique essa medida de extrema exceção; a

convocação da Polícia Militar. E ainda persiste. Faz-me
pensar que isso seja mais um exercício muito comum nos
meios mílitares, dos_joios de guerra, uma manobra, um
treinamento para desfederalizaçào, porque não tem absolutamente justificativa, ê um caso fmpar. Eu não sei,
talvez há muitos anos que não ocorra um caso dessa natureza. Não se justifica, de forma nenhllnla; a retirada do
instrumento de ação do Governo de Goiás para mant~r- a
sua ordem pública, a sua vida de todo dia e entregá-la ao
comando das medidas de emergência, sem que haja realmente uma indicação precisa para isso. Muito obrigado.
O SR. JOSE: IGNÁCIQ FERREIRA - Muito obrigado a V. Ex~. Senador Mauro Borges. V. Ex• aditou enriquecendo, para satisfação minha, o meu pronunciamento.

O Sr. Octávio Cãi-dOso __:_Permite V. Ex' Um aparte?
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caçãO conyicente e não as revoga apesar de todas as evidências de seu descobrimento?

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA- No Judiciário
não h-á sentença sem fundamentação, não há voto de magiSfiâdo algum, sem fundamentação. Também não hã
ato administrativo algum que dispense ausência de fundamentação.
Este não é um País de antes de 1889; este não é um
País anterior à Proclamação de nossa República. Este
País vive dias de uma República que quer se impor como
tal. A tal Cosa Nostra a que se refere tanto o Estado de S.
Paulo é exatamente uma conseqiiência dessa patologia
de entendimento generalizado entre nossas autoridades
que pensam que são donas do Poder e não devem satisfações s.obre o seu exercício.

O SR. IGNÁCIO FERREIRA- Com muito prazer.
O Sr. Octávio Cardoso - Permite
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• falou que nós não podemos _estar à mercê do Subjetivi_smo do Goveino. V.
Ex• há de convir que as medidas d~ precaução, de _preveriÇãcl, têm muito de 'subjetlvismo: ê uma formulação
mental, é um ju-ízo que a autorid-ade formula. Eu imagino, por exemplo,- qUe õ Governador de São Paulo, ilustre
ex-Senador que muito honrou a este Parlamento, não tenha tido no seu objetivismo armar e manter uma polícia
para ferir, prender e matar. Entretanto, está aqui: .. Polícia fere 6 e prende 15 em saques de São Paulo". Longe de
mim defender o saque; longe de mim dizer, daqui desta
distânciã e sem estar muriido, de elementos, dizer que a
políci;:t agiu mã.l. Eu quero dizer que foi o subjetivismo,
- que foi o juízo, que fo-i o Opinãfnento do Se_cretãrio de
Segurança que cOlocou policiais na rua e na hora dosaque, na hora da pert!lbação, ali estavam eles, Agora, só
se nós vamos distingiiir que quando o Governo Federai
age, é violência, quando o Governo do Estado age está
usando do exercício do poder. Acho que não. Eu não fa~
ria a injúria ~e supor que V._ Ex• formulasse esse juízosei que V. Ex~ ~ão o faria. O que eu quero dize:r é que, às
vezes, o gov:erno tem ln formações e formula juízos que
nós não temos - nem o juízo nem a informação.
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA - Sabe V. Ex•
nobre Senador Octávio Cardoso, e V.Ex~ mesmo acaba
de apontar aí em São Paulo, são fatos concretos. O que
está respaldando as emergências são abstrações e subjetivismo. Na verdade, na República, a coisa pública determina que o subjetivismo seja exorcizado, seja aátstado, a
República exige que qualquer comportamento de governante seja devidamente motivado. Certamente qualquer
ato objetivo material pressupõe um anterior subjetivismo, uma formulação subje"tiva. Mas o que não se permite na república ê exatamente que o subjetivismo deixe_de
ser explicitado quando gera ações objetivas públicas do
governante. Impõe-Se à autoridade que diga explicitam_ent~. que justifique claramente todos os a tos que compõem o seu comportamento público. Na mensagem do
senhor Presidente da República que comunicou ao Con~
gresso Nacional as- medidas, de emergência, Sua EXCilência disse que tomou tais medidas, porque entendia
que o Congresso estava ameaçado._ Ora, a partir do fato
de que a Mesa Diretora do Senado, que preside o Congresso Nacional, não pediu nada a Sua Excelência,jápOr
si só estariam caindo por terra as alegações fluídicas contidas na mensagem presidencial. Mas ainda que elas tivessem fundamento, por isso _!!lesmo, cessada a cauSa desejada, deve-riam já ter sido revogadas as medidas decretadas.
O Sr. José Lins --V. Ex~ permite?
O SR- JOSE: IGNÁCIO FERREIRA - E por que
não revogaram? Porque continua o subjetivismo das 'ªutoridUdes federais~
Com que direito o Senhor Presidente da República decreta e faz exeCutar Medidas de Emergência sem justifi-
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V. Ex• um aparte?

0 SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA nobre Senador.

Pois não,

O Sr. Octávio Cardoso- Eu gostaria que estabelecêssemos alguns parâmetros para que não possa parecer
gue, _de um lado, V. Ex• defende a liberdade e, de outro,
esteja um colega seu que defende o arbítrio. Nisso, estamos de pleno acordo: nem V. Ex• o defende, nem tampouco eu o estou defendendo. O que quero dizer é que é
difícil extirpar do homem a condição subjetiva, porque o_
juizo, a formuhiÇão do juízo é uma coisa subjetiva. Não
quero dizer que o Governo imaginou, pela sua alta sensibilidade, que devesse decretar essas medidas. Eu concluo, _eu raciocino em torno de que o Governo tinha informações e fatos que, embora não torne públicos, ele os
tem.

O SR.JOSE: IGNÁCIO FERREIRA tornar, Exelência.

Mas tem que

O Sr. Octávio Cardoso - Um momentinho. Então, é
nesse sentido que eu admito o subjetivismo, que é perfeitamente protegido no Di:-eito. Se V. Ex• está discutindo
com alguém e alguêm leva a mão embaixo do casaco, V.
Ex• está numa posição subjetiva de legítima defesa. V.·
Ex• pode agir; é a legítima defesa putativa; é um juízo
que V. Ex• formula. V-. Ex• eStá em estado de legítima defes~, porque imaginou que iria ser atingido. Se o Governo Federal tinha indicações de que ocorreriam determinados eventos que perturbassem o livre exercício do
Congresso Nacional, que tolhesem de alguma forma a liberdade de expressão dos membros do parlamento nacíonaf, enteádeu que ass}_?l deveria agir. Agora, longe de
m-im ãdmitír que o Governo, pela simples razão de que a
medida esteja inscrita na Constituição, deva a-todo momento utiU_zá-la e, em decretando, não deva levantá-la
tão logo cessem as causas que o fizeram decretar.
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA- Muito bem!
V. Ex~ colocou exatamente como eu penso. Ele deve,
exatarrlente, revoÊ:ar. Não o fez, causando espécie a todos nós.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Uns.
O 'Sr: JOSé-BUS-- V. EX• -Cumpre o dever de trazer à
opini~o da Oposição a respeito dessas medidas tomadas
pelo Governo. Mas há de compreender que não é preciso
deixar que os fatos acÕnteçam para bem preveni-los. V.
Ex• sabe que as polícias são organizadas antes que os distúrbi~s aconteçam; as Forças Armadas são instituídas
antes que as guerras nos amea.cem. Ora, nobre Senador,
é muito melhor prevenir do que remediar. Dizem que o
brasileiro só fecha as portas depois de roubado. Esse é
um mau costume. Por outro lado, é notório que havia
realmente um movimento organizado, visando ocupar
praticamente Brasília e o Congresso Nacional. As cara-
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vanas estavam já se movimentando. Já imaginou V.--Ex•
o Congresso votar ri um clima dessa natureza? Certameri-_
te, V. Ex• estava aqui no dia em que votamos ·o Decretolei n9 2.1»5, -quan-dO não- tendo sido adotada nenhuma
medida para prevenir ci que aconteceu, os parlamentares
receberam, lá de cima, das galerias - e aqui cito apenas

fatos- pedaços de cadeiras urína

em sacos de plástico,

cuspe e nem sei mais o qUê. Estivemos a ponto, nobre Senador José Ignácio- Ferreira, de passar por dificuldades
intransponíveis. O Correio Braziliense publicou uma reportagem do que poderia ter acontecido, ou do que estava preparado para acontecer naquele dia. Desse modo,
defender a imprevidência não me parece justo. A única
coisa que V. Ex• pode dizer é que, cessada a causa, devam também as medidas serem levantadas. Mas há V,
Ex' de convir que alguma coisa a mais, após o dia da votação, poderia ter acontecido. Os Próprios fatOSque·aín·da hoje se verificam, na ãr·ea estudantil, confirmam isso.
Não são os estudantes; são pessoas interessadas em se
aproveitar da juventude, da mocidade, que, alíáS, mci'ece
todo o nosso desvelo e o nosso cuidado: As autoridades
ficam numa dificuldade muito grande; se permitem essas
afrontas, desmoraJizam-se; se cuidam de coibe-las, recebe a crítica mais severa que se pode imaginar.~ realmente dificil! O que e preciso é que nós, Parlamentares, tenhamos o devido equilíbrio para julgar as coisas do
modo mais racíonal e isento. o- cjue nóS ·nãóCjiieteiiiOSsão· distúrbios; o que nós rião queremos é ·suhversàO:Tsso
eu sei que V. Ex• não acataria. isso, também, o que o
Governo não quer. O goveftio priveniu:"se·o·cõn&I-eSsO
não pedíU essas mi::didas, no mínimõ-6enefidou-se riluífõ
delas. Eu nao·sd,-riObre Senador, o que· poderia ter acoritecido V. Ex• pode até duvidar do que estou dizendo,
pode contestar, porque felizmente o pior foi evitado, mas
eu não sei o que poderia ter acoiltecidà, se não tivesse
havido nenhuma jjrecatiçãõ; rien-fiUn1-a C3.Utefapara coibir, com antecedência, os abusos que poderiam acontecer. Sem dúvida é melhor prevenir do que remediar.

:e

O SR- JOSE lGNÁCIO FERREIRA - Muito obrigado a V. Ex•
Eu também acho que o Poder de polícia tem que sei'
exercitado pela autoridade. Acho, também, que o nosso
trabalho na Op.Osição é um trabalho tão· construfiVo
quanto o trabalho do Govern-O, por<rU.e; coin -Seriedade,
com responsabilídade, nós formamos a controvérsia. E
exatamente a partir dessa controvérsia, do conflito fecundo entre a Oposição· e o Governo, no Parlamento,
que surgem as faíscas~ surgem as luzes para a produção
do direito novo, para a construção de uma ordem política, social, administrativa, nova.
Entendemos, como Oposicionistas, que· não havia r3.zões objetivas para· a· adOÇão des5as medidaS ex:cepcio~ ·
nais~ V. Ex' entende que havia. Pois bem. O Governo Federal, se essas razões existiram, deveria tornar pública a
motivação do seu comportamento, esclarecer as razões
que o orientaram na adoção dessas medidas. E mais qUe
isso - ante a realidade .do hoje, o Governo Federal, já
deveria tê-las revogado. Porque as "assustadoras" caravanas que vinham, não vieram ou já voltaram: Se o povo
ameaçava a ordem pública e a paz social já não mais
ameaça. A menos que o SNI tenha noticia de fatos novos, como sempre irrevelados, sigilosos. Mas V. Ex' sabe
que o SNI, Serviço N.itçional áe lnfOrmações, é uma repartição como outra qualquer, deve satisfações também
à sociedade e não pode colocar-se a serviço do sobressalto, da intranqUilidade normal. Po'rtanto as apurações feitas por aquela repartiÇão pública têm que vir à tona com
clareza, quando servem como fundamento para comportamentos preventivos ou repressivos do GOverno.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex'
O SR- JOSE !GNÁC!O FERREIRA Senador José Lins.

Com prazer,

O Sr. José Uns- Nobre Senador, V. Ex• tem toda raiãõ ·qu"arldo diz que o SNI é uma repartição como outra
qualquer. Nem o Governo é mau, nem a Oposição ê mâ,
evidentemente. As repartições são, porém, instrumentos
de apoio, de auxílio à administração do poder público
qlfe·visa o bem comum. Mas nem potisso V, Ex' pode
dizer que essas repartições não são responsáveis e <fi:ú!
não cumprem o seu dever.
O SR. JOSE lGNÁC!O FERREIRA - Longe de
mim dizer isso. Não posso dizer isso. Eu quero que elas
cumpram o seu dever.
O. Sr. José Lins - Dizer que, hoje, as medidas de
emergências já deviam ter sido suspensas, é adiantar-se
demais. Hoje mesmo, O Estado de S. Paulo, diz que já
foram em parte suspensas, as censuras à imprensa. Essas
caíram totalmente. Então, veja V. Ex• que as autoridades
lêrn aS suas respOnsabilidades e agem de acordo com as
necessidades, muitas vezes nos protegendo, embora incompreen:didas e mal interpretadas.
O SR. JOSl!: !GNÁC!O FERREIRA- Não deixo de
compreender o comportamento das autoridades quando
elas justificam os seus atas. Se o SNI apurou aquilo que é
reservado, é secreto, não pode ser mais secreto no momento em que o Presidente da República, com base nessas in.form_açõ.es., tomã uma atifude que vai atingir direta
ou indiretamente a.milhões de brasileiros.
- O.Sr. José Lins- A menSagem do Presidente. é clara.
-Apenas· não alarmou, como não deveria realmente alarmar.
O SR. JOSE !GNÁC!O FERREIRA- O que quero,
Excelência, é que não haja nada de oculto quando aquilo
que está sendo mantido sob resen:as determina um ato
público, sobretudo em área excepcional como é a dessas
Medidas de Emergência. E também que não se prouduzam crises artificiais. O General Newton Cruz manda invadir a universidade com bombas de gás lacrimogêneo,
com tiros para o ar. Amanhã, invade a casa de qualquer
um porqu-e está havendo uma reunião que se considera
subversiva. E se diz a serviço da ordem pública e da paz
social. ..
O Sr. JoséLins- Isso não é· verdade. V. Ex~ vai ouvir
uma explicação dada pela Liderança dentro em pouco.
Não é absolutamente verdade.
O SR. JOSl!: !GNÁC!O FERREIRA mação, que chegou e. que fio dita~..

Mas a infor-

O Sr. José Lins- Essas é que são deturpadas ...
O SR- JOSE IGNÁC!O FERREIRA - ... inclusive
pelo Líder do meu Partido, no qual acredito, fOi exalamente nesses termos, de que há dezesseis menores feridos, que estão no Hospital Presidente Médici, e que houve "a invasão da Universidade, coilliiros para cinia e cOm
bombas de gás lacrimogéneo. Essa foi a infcif"inação que
tive.
O Sr. Mário Maia -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSE IGNÁC!O FERREIRA aparte a V. Ex'

Concedo o

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador, a dialética do
Governo não tem sustentação nos fatos. Primeiro, o C:Stãdo de emergência as medidas de emergência são excelescências do AI-5, que foram incrustadas autoritária e
ditatorialmente dentro da Constituição, e· não deveriam
estar lá. Basta o estado de sítio. Para uma nação civilzada, as medidas previstas no estado de sítio jã São suficientes para que a autorid<iâe execute, em sua plenitude,
a sua ação. Portanto, ao nosso pensamento democrático,
-acho que elas estão sobrando dentro da e·menda consti-
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tucional sob a qual nós vivemos. Assim, essas medidas
deveriam estar fora jã há muito tempo, desde quando se
disse qUe estaVa se voltanto à normalidade democrática,
desde quando se propôs a abertura neste País. E os fatos
estão a provar. Não precisavam ser baixadas essas medidas de emergência, nem em Brasília nem nas cidades próximas,- porque as próprias medidas tomadas pela Mesa
do Congresso Nacional foram suficientes para manter a
ordem dentro das dependências do Congresso Nacional.
As providências que a Mesa Diretora do Congresso Nacional tomou, estabelecendo o número de pessoas que
deveriam entrar, expedindo senhas para os Parlamentares distribuírem· ãos seus convidados, foram suficientes
para dar a disciplina que verificamos aqui dentro do
Congresso Nacional. Não houve balbúrdia, as galerias
do Plenário da Câmara Federal estavam cheias, todas as
cadeiras ocupadas e mais pessoas lá em cima em pé.
O SR- JOSE lGNÁC!O FERREIRA -

Muito bem!

O Sr. Mário Maia- E, em qualquer momento, as galerias se manifestaram de maneira ostensiva, muito pelo
contrário, foram elogiadas pelo Presidente do Congresso
Nacional. Para que, então, as medidas de emergência?
Para impedir que as crianças e os nossos jovens, os nossos filhos, viessem, alegremente, formar com seus corpos, no gntmado pm espetãculo cívico? Vamos reprovar
isso? Formaram .com seus corpos o nome ..díretas já",
cantando hinos e canções.
O SR. JOSE !GNÁC!O FERREIRA -

Muito bem!

O Sr. Mário Mala - Só quem vive apavorado, só
quem não teve o gosto de assumir a..autoridade através
do voto livre, díreto e secreto, é que tem medo das multidões nas ruas, cantando canções cívícas e o hino nacio·
nal, com os braços erguidos. Quem tem um pouquinho
de amor à democracia e não tem medo do povo, não precisa de medidas de exceçào, de medidas de emergência e
de truculento.s executores, e já disse aqui e até está exaustivo, cuja sanidade mental é posta em dúvida.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O sR- JOSE IGN ÁC!O FERREIRA prazer.

Com muito

O Sr. OctáViõ ·Cardoso - Concàrdo com o nobre SenadOf Mário Mãia que certas medidas de violência são,
absolutamente, injustificáveis. Eu não compreendo, por
exemplo, a Polícia do Governador Tancredo Neves ter
prendido anteontem, em Belo Horizonte, o próprio VicePresidente do PMDB, não entendo por que a Polícia do
Sr. Franco Montara tem que ferir, prender e matar. Eu
também não entendo isso, não é fácil entender. Exercer o
poder e manter {1 ordem, sem cometer violência, realmente é difícil, mas é o que deve acontecer. O exercício
do poder deve ser afastado da violência, nisto nós estamos de acordo.
- O Sr. Mário Maia- Sou contra qualquer tipo de violência, parta ela de onde partir.
O SR- JOSE !GNÁC!O FERRElRA - Nós sabiamos, nobre Senador Octávio Cardoso, que encontraríamos ·a Polícia no estado em que a encontramos, depois
de 20 anos de deformações, por decorrência do período
autoritário. Nós sabíamos disso, e nos palanques, por
várias vezes, dissemos que a nossa Polícia, ainda que fosse no curso dos 4 anos do nosso período administrativo
nos diversos EStados em que a oposição estivesse no Poder, haveria de mudar. Porque acima do policial está a
lei que obriga a todos, inclusive ao policia!. Q que nào
podemos evitar é que aqui ou ali ocorram atos que reve-lem abuso do poder. Com uma marcante diferença, entretanto: a impunidade não é regra nos Estados sob governos de oposição.
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Agora, o que ocorre, no caso específico--das Medidas
de Emergência, é qUe -s~gUiido nos chega ao conQecimen-

to, o Governo Federal: -para comandar a execução dessas
medidas, preferiu mesmo o General Newton Cruz, por-que ele já estava desgastado, e não seria prudente expor
um outro oficial a idêntiCo desgaste.
__ , _
E há. situações, Sr. Pi-esidente, Srs. Senador~, em que
ocorre como nos aviões: quando .ã temperatura a pressão estão normais, as máscaias não caem; no morilenio,
porém, em que há uma súbita despressurização, as máscaras caem automaticamente. Certas pessoas só apl-'esen.:
tam a sua verdadeira identidade, em situações anormais,
que permitam o exercício -do arbítdO; permitam um comportamento abusivo e o ferimento a direitos e garantias
individuais. Em condiÇões normais de temperatura e
pressão, as máscaras estão no rosto; mas caem automati~
camente, quando há uma súbita desi)ressurização reve~
!ando a verdadeira face de determinadas figuras.
Sr. Presidente, vamos prosseguir, analisando, já agora,
não mais as Medidas de Emergência, mas o projeto do
Governo destinado a emendar a Constituição Federal.
Se a aprovação desse projeto for o preço qcre si tiVÚ que
pagar para a aprovação das eleições diretas, neste Pais,
ainda que jã, eu fico em dúvida se devemos pagá-lo.
Logo de saída, Sr. Presidente, o projeto de_ emenda do
Governo Federai propõe ao Congresso Nacional a supressão do preâmbulo da Emenda Constitucional n~> I, e
da referência final aos que o subscreveram.

e

\

l

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas) (Fazendo soara
campainha) -I?. para comunicar a V. Ex' que aindá dispõe de 5 minutos.
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA - Muito obrigado a V. Ex' Vou tennJnar, vou usar os 5 minutoS_
O Governo Federal, na proposta de Emenda Con~tiiu
cional que enviou ao Congresso Nacional, propõe que
sejam suprimidos o preâmbulo e os nomes dos subscritores O.o preâmbulo da Constituição de 1969. E, -Portanto,
suprimido o preâmbulo, com todos aqueles consideranda
que o preâmbulo alinha, passa a ficar interessanti.Ssimo,
da seguinte forma.
__ _
"0 Congresso NaciánaJ, -invOcáiido a proteção de
Deus, decreta e Promulga a seguirite Constituição daRepública". Quer dizer, numa Constituição oUtOrgada, Cmfiada pela garganta do País em 1969, com um preâmbulo
que lhe identifica a procedênCia e com os nomes dos seus
subscritores, claríssimos, definindo a autoria, pretendese apagar tudo.
__
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o preâmbulo afirma a natureza da Constituição, a origem dela e os propósitos do legislador constituinte. Iiá Constituições, por
exemplo, teocráticas que -dizem assim: "Em nome de
Deus ... " Há outros que são Constituições de Estados
"'sob a proteção de Deus, e em nome do povo".
No caso, aqui, Sr. Presidente, o que se quer é que, suprimido o preâmbulo existente, o Congresso Nacíonal figura. como fundo promulgando a ConstituiÇão outorgada que temos. Pela primeira vez eu vejo um atO de rewlnche do Governo Federal, contra ele mesmo. Quer dizer: ê
um revanchismo a favor. Qu~. por outro lado, revela que
se quer retirar o sofâ da sala para dizer que não houve o
adultério. Ou o que é piOr: vai diZer que foi"-pratiCado
por nós. Porque nós é que vamos figurar como tendo
promulgado essa ConsdtiilÇã.O. Isso é intolerável, e ~-o
primeiro ponto desse projeto. Há inúmeros outros, mas
esse ê definitivamente intolerável.

O SR. JOSt JGNÁCIO FERREIRA - Massó o fato
de ter havido a proposta do Governo é um insulto ao
Congresso Nacional.
O ~r. José Lins- Mais do gue isso, V. Ex~ tem o diM
reito de usar das Prerrogativas do Congresso que tem a
autoridade _de um órgão constituinte. Pode mudar a
Constituiçâ_~. e propor as mudanças q~e julgar convenientes.

O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA - São 24. Mas,
o Executivo não vai pedir descUlpas ao Congresso Na~
cioil~l- por ter feito is~o.

- O Sr. José Lins- Não há questão de desculpas. Não
me parece que seja esse o caso. O fato e-o segUinte, nobre
Senador: essa emenda veio com o propósito de atrair o
diálogo, que pode ser tão amplo quanto V. Ex' o desejar.
O SR. JOSt IGNÃOO FERREIRA gado a V. Ex~
O Sr. José Fragelli -

Muito obri-

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOSt IGNÃCJO FERREIRA - V. Ex• tem o
aparte, nobre Senador José Fragelli.

O Sr. José Fragelli- Eu vou dar um aparte a V. Ex~.
repetindo o que eu já disse, aqui. V. Ex• é um purista do
Djreito Constitucional e eu não sou.

- -o SR.JOSE:lGNÁCIO FERREIRA- Não apoiado!
E não sou purista.
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!idade jurídica. Há inúmeras disposições que f'!stão inquietando vários segmentos da sociedade civil, e, em
oportunidades futuras, nós teremos as condições de tempo necessárias para nos pronunciarmos sobre elas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MARCO MAC!EL NA SESSÃO DE 9-5-84 E
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. MARCO MACIEL- (PDS - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~~sem a Federação não existe a democracia real" - a
frase n~o ê minha, Senhor Presidente. Foi extraída da
Justificativa a projeto de Ieí que ínstituía no Brasil. no século passado, antes mesmo da República, a Federação, e
seu autor é -o pernambuCano Joiquim Nabuco.
Não se pode cogitar de verdadeiro regime democrático
onde não viceja ampla participação que pressupõe, entre
o-utras conquistas, a autonomia local, no contexto de
descent_raliz_ação- das ações governamentais.
Por tais motivos ê que se impôs à Nação a necessidade
de fazer, geminado à República, o sistema rederativo, e
ambos se converteram em princípios iireformáVeiS de
nossas'Cartlls cotistitÜcionaís.
Os· prop6si"tOS- descentralizadores - dos quais o federalismo é espécie - inseridos, geralmente, nos textos
constitucionais, foram sucessivamente inviabilizados por
recrudescimento do poder central. geralmente associado
a períodos autoritários de governo ..

O Sr. José Líns- V. Ex' teriarazão_se essa emenda tivesse vindo imposta, para não sofrer qualquer mcidifiM
cação, mas essa emenda veio com o sinete da abertura e
do diálogQ. _V. Ex' está livre de propor a retirada dessa
_parte, dess_~ preâmbulo.

O SR- JOSE: JGNÁCIO FERREIRA- Sr. Pres;dente, nós teríamos muitas outras referêncüis a faZer ãCerCa
do texto da emenda do Governo à Constituição de 1969.
Mas é profundamente lamentável-que llós nos vejamos
diante de um projeto_dessa natureza, que tem sido aí decantado, por muitos, como sendo um projeto de maior
elasticidade, cõrri maior eiastêdo do que-o Projeto Dante
de Oliveira; mas não tem sido dito com clareza suficient~
qui eSse- elástériÓ ê em'prejuizos d~s- prOpósitoS áé todÕsnós, de aperfeiçoamento da Ordem jurídica vigente; então é profundamente lamentável um projeto do Governo
que se aprovado como veio, ou com poucas emendas que
suprimam ou al_tereffi -radicalmente certas disposições,
representará um enorme retrocesso em face_da nossa rea·

Convêm lembrar que o Brasil oscilou, desde os albores
de sua emanCipação política, entre centralização e des~
centrãHza~ão. A priffieira ConStitU!.Çã.o - de 1824 típica de Estado caracteristicamente unitário e recebeu
os primeiros impulsos descentralizadores com o Ato
Adicional (1834), que transformou os Conselhos Gerais
di Província em verdadeiras Assembléias Legislativas. É
verdade, que novo surto centralizador ocorre com achamada Lei <l_e lnterprttação do AtQ_Adicional, cm 1841.
Com a República - especialmente a partir de sua primeira_ Const_i_tuiçào {1891) houve uma diástole federativa
que prosperou até o golpe de 1937, ocasião em que a
concentração de poderes em mãos da União fez desaparecer, praticamente, a autonomia dos Estados, o que levou, inclusive, a que se queimassem ·suas bandeiras e seus
símbolos proibindo-se o seu uso. A des_centralizaçào não
ta"J"âou, vindo a Constituinte de 1946, e prolongou~se por
cerca de 20 anos, ou seja, até a Revolução de 1964, cujo
espírito, embora de caracteristicas modernizantes erealizadóras~onduziu~nos, porém, a outro e esp~amos último - período de sístole.
Creio ter nlzões para afirmar que estamos agota ihi~
dando perene e definitrvo estãgio de vida democrática e
concomitante experiência -federativa.
Convêm, portanto, se insista na oportunidade de
fortalecer~se a nossa prática federativa no instante em
que rios- aprestamos para assinalar a primeira centúria de
seu es(abelecimento--e, o que ê mais significativo,- na·ocasião erri que se pretende: restaurar, em toda sua plenitude,
o direito de cidadania do povo brasileiro pela universalização da eleição direta.
Uma verdadeira Federação nós só a teremos quando
for superada a insólita antinomia, no Governo< da
União, entre as realidades de um Poder Executivo unitário e um Parlamento federativo. ~evidente que uma
Federação que se restringe a considerar o equilíbrio en~
tre o poder central e o poder local, é, sob o aspecto conceituai, deficiente, posto que puramente institucional,
não se alçando, assim, a uma dimensão democrática integral.
Esse <::Oilceito torna-se, certamente, maís sólido e c_on~
sistente, quando toma em consideração, também, o

ve~o com o Sinete .aa aoertura e
do diálogQ. _V. Ex' está livre de propor a retirada dessa

que se aprovado como veio, ou com poucas emendas que
suprimam ou al_tereffi -radicalmente certas disposições,

tegral.
Esse conceito torna-se. certamente_

O Sr:- José Lins- Permite-me V. Ex'

O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA- Tem V. Ex• o
aparte, nobre Senador José Lins.

""'"""v, "'""' =.:.o. ..:am:;uua

O Sr. José Fragelli - V~ Ex~ ê. De §arte que eu atê
rrõpus o seguinte: deixamos o preâmbulo, apesar do seu
valor doutrinário e teórico, no Direito Constitucional, e
adotemos o texto da Constituição de 1946. Porque, adotando o texto da Constituíção de I 946, amanhã nós poderemos aca~a~ Com o preâmbulo, e tirando o preâmbulo e deixando o texto nós não acabamos nem com uma
coisa. nem outra.

O SR. JOSt JGNÁCIO FERREIRA convir o seguinte.

V. Ex• há de

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O tempo de
V._ l;:x' já está esgotado.

O SR. J-OSt IGNÁCIO FERREIRA - Vou terminar, Sr. Presidente, V, Ex~ há de convir que o tex.to da
Constituição de !946 já não tem a adequação necessária
à realidade do Brasif de hoje. Mas eu atê admito que ê
av-ªnçado em relação ao que está a viger nos tempos de
hoje. Então, é incrível, diríamos em passo à frente, voltarYdo quarenta anos atrás. ChegamOs a um ponto tal,
neSte País, que a Constituição de I 946 chega a ser um
avâhço com todas as suas inadequaçàes para revestir,
com ?S ~~us institutos de Dire_ito. as realidadeS de hoje.
O Sr. José Fragelli- Esta aí é uma Carta outorgada.

m~í<:

.::ólirln,.. ""n~
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equilíbrio entre os entes federativos. E a passagem doestático e formal para o dinâmico e concreto.
Não basta, Sr. Pre5ideiite, Srs Senadores, que se descentralize o poder ~ntre a União e os Estados; é necessário também prove-r o-e-quilíbrio entre eles. Sabe--se que
o Brasil é uma Nação multirregional, caracterizada por
ampla diversidade de situações a níveis regiOnal e intraregional. E isso que fortaleCe iiossa- tiri!Cfã:cte; e torOa indispensâvel, por outro lado, a descentralização, pois os
diferentes espaces brasileiros exibem estágios muito diferenciados econômica e socialmente, justiticarido a opção
por um modelo amplamente federativo que corrija a centralização atualmente observada e propicie um processo
de desenvolvimento niais integrado.
"Fosse- afirma com lucidez o Prof. Roberto Cavalcanti de Alburquerque- o País espaço homogêneo, econômica e socialmente, não tivesse dimensão continental,
não apresentasse estágios de desenvolvimento tão diversos, talvez essa necessidade não se .sentisse e com tanta_ __
urgência.
A realidade brasileira é a diversidade - a extrema
multiplicidade de situações regionais e sub-regionais. É,
justamente essa variedade que, aliada à vastidão do Pais,
aconselha a descentralização das decisões, competências
e recursos públicos, no contexto de um novo federalismo, justificando como do interesse nacional a reação
política contra a centralização estatal hoje preValécente". O compromisso democrático deve, portanto, se opor
à formação de hegemonias regionãis, evitandÕ-se a coÇtsolidação de dependência econômica e política de regiões
periféricas às regiões centrais.
Federação que não considera o equilíbrio entre entes
federativos, seria sinônimo de estadualismo, instrumento
da forma mais perversa de colonialismo interno- aquela que seria legitimada pelo voto.
Registre-se, por oportuno, o que afirmava iilS:tispeitiimenteo pensador inglês John Stuart Mill no seu acatado
"Considerações sobre o Governo Representativo",
publicado há quas_e cento e cinquenta anos; "e uma importante condição (para sobrevivência de uma Federação)_ é que não haja desigualdades patentes de forças
entre os vários estados contratantes. Eles não podem, é
bem verdade, ter uma igualdade exata de recursos - em
todas as federações havia sempre uma gradação de poder
entre os membros; uns serão mais populosos, mais ricos,
mais civilizados que os outros ... O essencial é que não
deve haver um estado tão mais poderoso que os outros ...
Se existir um tal estado, e apenas um, ele insistirá em ser
o líder das delibera-ções em comum ... "
Nunca ê demais recordar que o Brasil se situa na pouco apreciada condição de, entre os pafses do terceiro
mundo, exibir as mais elevadas taxas de disparidades in~
terespaciais da renda.
A possibilidade de alcançar~se efetiva modificação capaz de robustecer o exercício federativo e, assim, estabelecer um desenvolvimento espacialmente mais orgânico e
homogêneo, só será garantida quando o voto nas
eleições presidenciais levar em conta, essa realidade, a
exemplo do que ocorre com o Congresso Nacional.
Daí por que, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
estamos apresentando hoje - subscrita tambêm por 25
ilustres Senadores e 171 eminentes Deputados - emenda à proposta de alteração c_onstitucional de iniciativa do
Presidente João Figueiredo, que, entre outros objetivos,
visa estabelecer eleições diretas para a suprema magistra~
tura da Nação, com a qual buscamos instituir, ao lado
do voto direto, secreto e universal, o critério da ponderação federativa.
A introdução do voto federativo, que ora atravês da
mencionada emenda se preconiza, para eleição do Presidente e Vice-presidente da República, corresponde à extensão de um princípiO Que já prevalece, há muito, para
escolha dos membros do Congresso Nacional.

É de destacar-se a circunstância de que o critério de
ponderação federativa, com respeito às eleições para as
Casas do Poder Legislativo federal está consagrado desde a Independência. É anterior, frise-se, à instituição formal da Federação, oc_oriida com a procla-maç~~-r~Publi
cana_

Compulsando dados e informações é fáciL constatar
que a representação parlamentar brasileira, durante o
Império, não guardava proporcionalidade_com a expressão deinográfica das Províncias. Não só porque o primeiro censo somente se realizou em 1872, como também
porque, tratando-se de Estado unitário, não havia preocupação com o peso demográfico das diferentes Unidades que o compunham. Observe-se, por isso, que a prop~r~ão__entre P.rovíncias de men~r representação_~as que
partícipãvam com uin deputado aPenas, e~·l823)e as de
maior (Minas Gerais com 20) era de 1:20, diferentemente
do que ocorre em nossos dias, quando essa relação é de
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8:6CL Nos fins do Império, no entanto, a proporção já tinha sido alterada para 2:20, aproximando-se bastante da
que estabelece a Constituição em vigor. Durante 66 anos
- que vão de 1823 (data da primeira Constituinte~ a
1889- (linS_- do fmpérío) - o número de deputados aumentou em 25%, passando de roo para 125, enquanto a
população cresceu de 3 para 14 milhões, com um incfemento, dessarte_, de mais de 400%.
Em 1823, o número de deputados foi fixado por Ato
do Poder Executivo, através da Decisão núini:ro 57, de
19 de junho de 1822, expedida pelo Ministro do Reino,
José Bonifácio, em cUjo capítulo IV se lê:" ... e porque a
necessidade da mais breve instalação da assembléia obste
a que- se espt:-re por novos e mais bem formados censos,
não devemos merecer a atenção por inexatos todos ris
qUê existem; este número-se-rá provisoriamente distribuido pelas P-rovíncias, na seguinte proporção (vide quadro
1):

QUADRO I

Representação Politica na Câmara e Pooulacão
1823 - -18.89
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A Constíiuição de 1824- promulgada, como se sabe,
após a dissolução da Constituinte- -apenas segUiu a regra anterior.-Seu texto não fixava número de deputados
mas tomava esse número para fiXar o de senadores, o
que era feito peJos artigos 41 e 42 que dispunham, respectivamente:

res serâ metade do riúmero imediatamente menor,
de maneira que a: província que hoüVer de dar onze
deputados, dará cinco senadores.
"Art. 42- A província que tiver um só deputado elegerá, todavia, o seu senador, não obstante a
regra acima estabelecida."

. "Art. 41- Cada Província darã tantos senadores quantos forem metade dos seus respectivos deputados da província for ímpar, o dos seus senado-

As alterações verificadas na representação da Câmara,
entre 1823 e 1889, não ocorreram em função de modifi-cações demográficas marcantes, mas atenderam, sobre·
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tudo, às transformações do quadro territorial, represen-tada c::speci:almente pela criação da Província do Amazonas (antiga Comarca do Rio Negro), de Sergipe (antiga
Capitania Dei Rey) e do Paraná (desmembrada de São
Paulo). Da mesma forma, a antiga Província Cisplatina
(antes Banda Oriental) desmembrou-se do Império pela
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representaÇão -provincial na Câmara vitalícia era, como
na temporâria, proporcional;
-b - deu-se aos Estados uma representação mínima
(quatro deputados) mesmo que não atendess-em à proporQão de um-para cada 70 mil eleitores, o que não cons~a~a <!_a Constituição do Império. Esse número mfnimo
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foi SL!Cessivamente aumentado até atingir, nos tempos
atuais, o de oito por Estado e quatro por Território.
Da primeírii-Carta republiCana aos nossos dias a representatividade dos Estados na Câmara, relativamente
à população, sofreu acentuadas mudanças, como se ob~
serva da leitura do quadro II;

Independência, ao mesmo tempo em que se deu representação política ao município neutro. Apesar disso,
conforme se pode verificar, algumas Províncias tiveram
sua representação aumentada sensivelmente (vide os ca-

~----

Representação Poli ticca na Câmara

sos do Parã, Piauí e Rio Grande do Sul), enquanto outras mantiveram inalterado o número de seus deputados.
No ideârio do movimento que teve seu desfecho em
1889, duas aspirações foram apresentadas desde io&o
conio indissociáveis: a República e a Federação. Eram
tão acentuadas as preocupações com o federalismo que
esse princípiO teCniirú)u permeando as próprias convicções do Partido Liberal. Foi para tentar superar a
avalanche republicana, que empunhava a bandeira da
Federação, que o último Gabinete liberal do Império,
presidido pelo Visconde i:Je Ouro Preto, fez insciéVir em
seu programa de reformas, como primeiro item, a
adoção do "Federalismo com Monarquia". ~ sabido
que Afonso Celso não teve condição de pôr em prática o
que pretendia ou julgava ser a fórmula Siãlvadora do regime agonizante. _ Mas, registre-se, os dois p-Y.incípiOs
inscreveram-se de forma pei-manente nas Constituições
que se seguiram e converteram-se, em preceito doutrinário impostergável, ·a tal pontO que não pOdiam .:...._oU
não podem - ser objeto de deliberação propostas de
emenda constitucional tendentes a abolir a Federação ou
a República (aliás, a Constituição de 1891, igualmente,
não admitia emenda que altera~ ..a igualdade de representação dos Estados no Senado").
No Congr~o- ConstlfUfnte de 1890-91 os matares debates travaram-se exatamente sobre os principiO}.em que
se assentaria a Federação. Três das onze emenda10 Que
modificaram o projeto do Executivo, aprovadas pelos legisladores constituintes, diziam respeito, precisarnenk, a
problemas da autonomia estadual, de discrimi.naçã.e ~
renda e de forma de eleição do Presidente da República.
Foram inúmeras, recorde-se, por oportuno, as propostas
que visavam extirpar do texto do anteprojeto da Constituição a palavra indissolúvel, como que se proctirava caracterizar a união permanente das antigas Províncias do
Impêrio, que _deveriam formar a nova Federação.
O federalismo exaltado predominante no seio de inúmeras bancadas do Norte- nome que genericamente se
dava à representações do Norte e Nordeste- e tambêm
do Rio Grande do Sul, chegaVa a admitir que qualquer
Estado poderia, a qualquer tempo, dissociar-se da Federação para formar um novo pafs. Esta, por exemplo, fofa proposta do Apostolado Positivista oferecida ao Congresso_ __ _

~

População

1890 - 1980
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Regiões /Estados ---~----~~--~-~-'-"---'----:C...:-'--'---1 8 9

~
ROndônia

o

1 9 _8 9

Abs.

Abs.

.ê.

.!L

Acre
Amazonas

.&.d.

8.

1,6

Roraima

4

Pará

4,8

15

Amapá
~

§.2.

- 18,0

. ~
17

Maranhão

4,8

Piauí

2,4

ceará

6,4

R. G. Norte
Pa.raiba

1,6

Pernambuco
Alagoas

Ahs.

1 9 8
Abs~

~

5~8_$13

o

%

•.

4_,..94

1,67

493

0,41

1,67

301

o,25

1,67
_0,63 -

147,9

3,14

32..8,4

l,Õ3_
2,29

0,83
31,10 -- _6.,..,Q02_,0

L432

1,26

79

0,06

3.412

2,87

176
34.862

o ,14
_2.9,28
3;37

3,54

430,8

3,00

4.003

1,87

267,6

1,87

2.1-40

1-,~0

22
8

4,60

805,6

5,62

5,295

4,45

1,67

268,2

2,50

45_7 ,2

1,87
-3,19

1.900

12

2. 773

1,5-9
2,33

13

26

5,43

1.030,2

-7,19

6.147

5,17

5

4,0

a

1,67

511,4

3,57

1.988

1,66

1,67

2_,_17
13,3-9

Ll42

0,95

9.474

7,95

14

11,2

~

il

~

Minas Gerais
Espírito Santo

20

16,0

-de Janeiro

3,2
39

8,15

3"10;9
L919,8

.ill.

3"5,29

- § •. 104,3

42-,59

oL'?ó'l . r43,46 _

54

11,28

-J.Hf.f,.'õ

22,21

l3.391

1,6

9

1~a"1

135,9

0,95

2".024

1,69

12

9,6

46

9, 61

l.3_9_9_,_5

11.297

9_~_49.

7,2

60

12,53

I.j84, 7

_9 .-T?
9,66

~

~

g

17 ,ll

1.~30,7

~

25.041
19.036_

2l,03
15_,98

SãO- Pà.u1o
~~L

o.

4' o
:10,4-

Sergipe
Bahia

~Rio

1 8 9

--

ll,25

Paraná

1,6

34

1, 74

7.630

1,6

16.

7 ~09
_3,34-

-t49 ,4

s. Catarina
Rio G. sul

28.3"~ 7

1,98

3.629

3,05

4,8

32

6,66

897,4

6,26

7. 777

6,53

~

2

~
l,õ7

- 3_20,9

~

7.555

i.dL

9i~8

o ,65

1.1.42.

CENTRO-OESTE

!

Mato Grosso
M. Grosso Sul

1,6

Goiás

L, e

1.-67
16

3,35

Embora as discrepâncias demográficas regionais fossem bem menos acentuadas que hoje, os Estados pre125100
479
100
viam e temiam o predomínio do interesse das grandes e
predominantes Unidades federativas sobr_e_as menores.
Foi para atenuar tais -receios qUe tantas concessões foram feitis ao novo federalismo da recêm-proclamada
conveniente observar o quadro apresentado pelos
República. A começar pela forma conservadora que addeslocamentos populacionais, ta,! vez resultantes da desaquiriu a Chamada.~··Política-dos G9vernadores"- uma
--balada
crise da agroindústria canavieira e da expansão
constante na República velha (1889-1930)- ·e qite teve'
da economia cafeeira, o que explica a perda de popuponto alto com o Presidente Campos Salles que assim a _
lação dQ Nordeste e o crescimento acentuado do Sul e
definiu em mensagem enviada ao Congresso Nacional:
Sudeste .
.. o que querem os Estados, quer a União".
Entre as_concessões feitas aos Estados para viabilizar •
. Por sfnal a- perda politica do Nordeste foi maior do
o novo regime, duas se situavam no âmbitQ da represenque a perda da sua posição democrática relativa, uma
tação política, tentando evitar o predomínio dos gfaiides
vez que enquanto a participação populacional decre8ceu
12%, a representação parlamentar diminuiu quase 17%;_
sobre os Estados, menores, além, obviamente, de atenderem a preceitos doutrinários clássicos do federalismo:
Se, p~rém, co~o_ atestam as observações a!ê agora
·
apresentãdas~
·bu-scou-se estabelecer um peso par~ cada·
a - estabeleceu-se representação igualitária no SeriãEstado (o_u Território) para eleição da Câmara Federal, e
do, ao contrário õo que ocorria no Impêrio, pois, neste a

e

227,5

6 ;40

0,95-

1.370

..!,15

5,043

4,23
100_

dar representação paritária n.-o Senado Federal (três por
Estado), nada se fez para assegurar-se como_ explicável e
Correto peso federativo a eleição do Presidente e dQ_ VicePresidente da República.
Isso não quer dizer, todavia, que o assunto não tenha
preocupado constituintes e legisladores no passado.
Já na discussão da-Carta de 1891, houve amplos debates a respeito dõ assuntO.
Como se recÓrda, foi a primeira ÇõnStituição que institUiu o voto direto, na forma como se praticou- com
intermitências é cerfo -na República atê 1964, embora
não f~sse, incialmen.te, nem secreto (conquista obtida
corno conseqilência da Revolução de 1930), nefn llniver-
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--~--------------------------------------~~~-------------------sal, posto que as mulheres somente obtiveram o direito
irrestrito _de voto a partir da mesma data.

Por ocasião dos debates travados durante a tramiw
tação da Carta de 91 houve váriOs projetas regulando o

processo de escolha do chefe do poder Ex..ecutivo federal.
Os anteprojetoS de Américo Brasiliense e de Werneck
Pestana defendiam a eleição indireta, com eleições especiais, e o de Magalhães Castro previa a eleição do Presidente pelas municipalidades. Reunida a Comissão dos
Cinco, terminou-se adotando o mesmo sistema eleitoral
americano de circunscrições eleitorais, segundo os Estados. Submetida a Pi'opostã a Rui Barbosa, a quem coube
revisão e unifiCação do texto, este manteve o mesmo sís~
tema, mandando, apenas, que o Colégio Eleitoral fosse
formado pelo dobro -da representação federal de cada
Estad9, que significava na época 550 eleitores.
O sistema é descrito por Agenor de Roure em sua-obra
"A Constituinte- Republicana", da seguinte maneira:
" ... (esse sistema) ..confere aos Estados, como en~
tidades políticas, Que são os membros imediatos da
União, a igualdade de sufrágio, meio este considera~
do o mais eficaz pela maioria da comissão para esta~
belecer o equilíbrio entre eles e fornecer o elemento
federal, naturalmente fraco em um corpo político
que apenas acaba de tomar a forma de República
Federativa, por uma rápida transição do Império
uno e da centralização administrativa. ( ... )"
A Comissão Constitucional, composta de 21 membros
(um de cada Estado) divergiu do projeto do Governo
que adotou, em seu parecer, outro sistema que Agenor
de Roure também descreve no livro citado. Diz ele:
"Escolhidos os eleitores pelo Estado, a 19 de março,
formariam eles, a 1'I de maio, os colégios eleitorais em lu~
gares determinados pelos governos locais. Cada eleitor,
de cada um dos 21 colégios votaria em duas urnas, numa
para Presidente, noutra para Vice-Presidente. Dos dois
candidatos, um, pelo menos, devia ser filho de outro Estado, como nos Estados Unidos se faz. Das duas atas
que fossem lavradas seriam tiradas seis (cópias) ai.üênticas (três de cada) uma de cada para o arquivo do GõVer~
no do Estado ou do Distrito Federal, outras duas para o
Senado e as duas restantes para o Arquivo Nacional. As
duas câmaras se reuniriam então para a apuração sob a
presidência do Presidente do Senado, com dois terços de
seus membros, devendo o processo de contagem dos votos ser feito numa Só seSsão, tomadas as precauções materiais para que os presentes não se retirassem e proibida
a abstenção. O eleito seria o que tivesse maioria absoluta; e, faltanda_es_ta, o Congresso escolheria, em votação
nominal, o- Presidente e o Vice-PreSidente, de entre os
três mais sufragados em cada uma das atas; mas nem todos os deputados e senadores votariam, porque cada Estado só teria um voto e este caberia ao representante-que
obtivesse dos colegas de bancada a maioria relativa do
sufrágio."
-- ----Para justificar o processo adotado a comissão aludia
fundamentalmente a motivos hoje extremamente atuaís.
Se não vejamos:
..Sob dois aspectos pode a questão ser estudada:
considerando-se o chefe do Poder Executivo representante da Nação, como o fez a ConStituição argentina e indiretamente pretende o projeto; oU
considerando~se, como o Senado, representante dos
Estados, como o fez a ConstituiÇão da República
norte-americana. __
Na primeira hipótese,- a eScolha do Presidente
deve ser feita pela Nação, devendo o respectivo processo aproximar-se, tanto quanto possível, do sufrãgio universal. Na segunda hipótese, a soberania reside nos Estados, es_tes é que têm de fazer a escolha e a
eles deve caber a organização da fórmula processual. Domina, em fal hipótese, a doutrina resultante

da constituição norte-americana. E a este respeito
devo dizer: não sei se defendo os verdadeiros principias científicos; _mas parece-me que, na federação
pura, o chefe do_ Poder Executivo representa a soberania dos Estados e estes é que têm_o direito de concorrer para sua eleição ... Os Estados consideram-se
no mesmo pé de igualdade, sob o ponto de vista
político e, então, muito legitimamente, a maioria
destes é que tem de escolher o chefe do Poder Executivo."
O D_eputado FlCury Curado e Moniz Freire apresentaram emenda à Comissão propondo a eleição direta, por
todo o corpo eleitoral do País, enquanto Epitácio Pessoa
e o Deputado Retumba propuseram a adoção do sistema
amerícano previsto no projeto do Governo, dando aos
coléSíoS--eleitorais de cada Estado igual número de
membros - 20. Nisso, diferia, observe-se, do processo
--então Vigente nos Estados Uilidos (o númcrro de votos de
cada Estado é correspondente à sua representação federal) e do que era proposto pelo Governo - o dobro da
representação federal de cada Estado.
Quando se iniCiou a discussão em plenário, fulvíã, portanto, três propostas:
a - a do GoVerno, seguindo o modelo americano;
ba da Comissão, estabelecendo eleições diretas
pelos Estados; e
c - a da emenda Fleury, de eleição direta simples.
O sistema proposto pela Comissão aão tinha Simil~r.
Os constituintes que mais o debateram -ele visava, ita
nossa opinião, corretamente, preservar o equilíbrio federativo - foram Rosa e Silva, pernambucano, e AdolfQ
Gordo, de São Paulo. Este último resumiu os argumentos contrários ao voto estadual, alegando, conforme suas
próprias palavras·
"O sistema que os prinCípios indicam seria a· do sufrâgio direto, mas acredito - e neste ponto devo declarar
que não represento toda a minha !Jancada e sim o meu
voto e o de alguns amigos-, acredito que, nas circunstâncias do país, esse sistema não pode ser aplicado. Ninguém ignora que uma eleição de tanta magnitude, de
tanta importância, como a do Presidente e a do VicePresidente da República, vai agitar de um modo violentíssimo o país, dando lugar a uma perturbação séria
da ordem e mesmo a sérios conflitos.
Além disso, devemos dizer as coisas francamente
como elas são- o nosso povo ainda não está preparado,
tanto quanto é necessário, Parã poder desempenhar, com
todo o critério e patriotismo, essa importante função; e,
em um país tão vasto como o nosso, onde a população
cada vez mais se avoluma, pelo desenvolvimento da corrente imigratória, onde ainda são tão difíceis os meios de
comunicação, o eleitorado, sobretudo o do interior, não
pode mesmo conhecer os_ candidatos de modo a escolher
aquele que, pelas suas virtudes e talentos, seja o mãis digno de exercer aquele elevado cargo.
Parece-me, que o melhor sistema é o que confia a
eleição às Iegislaturas dos Estados."
O representante de São Paulo negava exatamente o
priridpio" que a Comissão_ Paritária aos 21 queria preservar: a igualdade entre os Estados na escolha do Presiden·
te.
É interessante notar que, impressíoD.a:do com o argumento do voto único, em que se transformaria o voto
plural dos Estados, Adolfo Gordo não era favorável à
eleição direta, e o substitutivo que apresentou, mandando que o Presidente fosse eleito pelas legislaturas estaduais,_ tinha o mesmo efeito prãiiCo do sistem.a proposto
pdo Governo. Ele é quem esclarece, no mesmo discurso:
..Segundo o sistema proposto pela ilustre Comissão, a
eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República será direta, mas cada Estado terá apenas um
voto, de modo que se chamará às urnas o eleitorado de
todo o país, agitar-se-â violentamente a opinião pública,
para afinal cada Estado ficar apenas com um voto. Minas-qUe tem mais de 200 mil eleitores, depois de deposi-

tar nas urnas mais de 200 mil votos, fica apenas com um
voto, isto é, fica com direito igual ao Rio Grande do
Norte que não tem 15 mil eleitores."
Foi nessa oportunidade, conforme se constata -da leí·
tura_dos Anais da Constituinte (Vol. I - pág. 430) que o
Deputado Moniz Freire mandou à Mesa sua emenda de
eleição direta.
Com o crescimento dos dois sistemas, aparecendo
sempre como impugnado o projeto da Comissão, o De-putado Pedro Américo, da Paraíba, apresentou emenda
tentando consolidar princípios de eleição indireta.
Um sistema, diga-se, que combinava vOto popular e
escolha indir-etil, cOrri res-Salva do peso federativo, que interessava aos Estados de menor expressão demogrãfica.
O Deputado Justiniano Serpa, em discurso também
transcrito no Anais (Vol. I - pág. 452) diria:
"O quarto e último sistema ê, a meu ver, o preferível.
Não o reputo perfeito, não o considero capaz de manter,
na escolha do primeiro magistrado, a igualdade de condições entre o Norte e o Sul do País. Mas tem para a minha preferência por dois grandes motivos: ]9) ser o sistema que mais _se harmoniza com os princípios COnsignados no projeto; 2'~) ser o único que, adotado, não deixa
os Estados do Norte entregues desde logo à vontade dos
&tados do Sul. Obedece a um plano de doutrinas; considera o Presidente da República delegado soberania nacional e quer que, para a sua escolha, se manifeste diretamente a vontade do País."
Quando se encerrou a discussão e passou-se à votação
a alternativa que desprezava o modelo federativo c sufragava o valor absoluto do voto, proporcionalmente ao
eleitorado nacional, se impôs na Assembléia Constituinte por 88 a 83 votos, conforme relata com precisão - e
vale a pena citá-lo mais uma vez- Agenor de Roure na
obra já citada:
"(... ) Encerrada a primeira discussão. O Senhor Scrzcdello (do Rio) requereu que a votação fosse feita na seguinte ordem: I") o sistema da Comissão; 2'~) o sistema
oferecido pelo Senhor Adolfo Gordo; J9) o sistema de
eleição direta; 4'~) o sistema do projeto. Assim foi feito,
caindo o requerimento de votação nominal feito pelo .SC..
nhor José Mariano. Rejeitados os três outros sistemas,
foi aprovado o da eleição direta, da emenda do Senhor
Moniz Freire (do Espírito Santo), por 88 votos contra
83. O ·senhor Morais Barros reclamou e pediu votação
nominal. O Presidente ía atender, mas surgiram protes·
tos e o Senhor Zama convidava os partidários da eleição
direta a ~bandonarem o recinto, quando tudo serenou
com a· retirada do requer~ento do deputado paulista."
(Anais, v.II, pâgs, 33 e 34)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Essa exposiçãO- tem o intuito de mostrar à sociedade.
que o princípio que se postula não é novo, já estava nas
preocupações dos parlamentares há um século atrás.
s~ empreendermos estudo de legislação comparada
em todo o mundo, e observarmos os estados organizados
sob a forma cOnfederal ou federativa, che8aremos facilmente à conclusão que o sistema de voto federativo, que
ora se preconíza é; praticamente, universalmente observado.

Não encontrei na história contemporânea das repúblicas federativas - façamos questão de afirmar - registras em que a eleição do chefe de governo ou chefe de Estado dispense alguma forma de ponderação federativa.
Os exemplos de que mais nós nos socorremos para fazer a defesa, ou mesmo a apologia das eleições diretas,
guardam respeito ao critério de ponderação federativa: o
mais antigo-- e, por isso mesmo, mais tradicional- a
experiência nõl"tê--americana; e decert_o, o mais próximo
e, como se pensa, nem tão recente- o modelo argentino.

Maio de 1984
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Nos Estados Unidos - onde também existe, como é
natural, um grande dCscquilíbrio demográfico procura-se combinar salutarmente, em sistema hã muito

implantado e consolidado, a manifestação popular com
o equilíbrio federativo. Aiiâs, convém recordar que não é
nenhuma eleição indireta como geralmente se diz, mas

sim uma eleição direta em dois graus. Primeiro
manifesta-se o eleitorado e, depois, o Colégio. O manda-

e
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to dos membros do Colégio, como se sabe, Jmpetãtlvo.
Exatamente por isso nunca houve discrepância entre o
voto popular e o voto dos delegados.~ tão reconhecidamente irrelevante, por isso mesmo, a atuação do Colêgio
que muitas propostas cJ.e emendas já tentaram aboli-lo.
Pelo sistema eleitoral lá adotado, cada EstaQo tem um
númeio de votos determinado no_ Colégio Eleitoral. O
- Candidato que vence as eleições populares num determiw

nado Estado tem a totalidade dos votos do Colégio.
Com isso, pod-e-acontecer que o presidente eleito não tenha a maioria dos votos populares, mas não hã o risco
do presidente oser eleito contra a vontade do eleitorado
da maioria dosFstados. O resültado, que se reproduz no
qu~dro a segu}t. mostra que nos 100 anos de aplicação
_do sistema nos~tado Unidos, não hã necessâria corresL
pendência entfi:- voto popular e voto de cada Colégio:

SUCESSIIO PRESIDJW:IAL l>DS ESTAOOS UNJOOS
1860 - 1960
ANO

1860

CANDIDATO

Lincoln
Douglas

Breckinridge

Bell

1864
1868
1872
1876
1880
1884
1888
1892
1896
1900
1904
1908

Lincoln
Mc.Clellan
Grant
Seymour
Grant
Greeley
Hayes
Tilden
Garfield
Hancock
Cleveland
Blaine
Harrison
Cleveland
C1eveland
Hanison
Weaver
McKinley
Bryan
Mc.Kinley
8ryan
Roosevelt, T.
Parker
Taft
Bryan

PARTIOO
Republican
Democrat
Democrat
Union
Republican
Democrat
Repub1ican
Democrat
Republican
Dernocrat
RepubliCan
Democrat
Repub1ican
Dcmocrat
Democrat
Republican
Repub1ican
Democrat
Democrat
Republican
Pcople's
Republican
Democrat_
Republícan
Democrat
Republican
Democrat
Repub1ican
Dcmacrãt

VOTO
POPliTAR

I ,866,452
1,375,157
847,953
590,631
2,213,665
1 .aos ,237
3,012,833
2,703,249
3,5_97 ,132
2,834,125
4 ~036,298

4 ,..300 ,590
4,454,416
4,444,952
4,874,986
4 ,851 J 981
5,439,853
5 ,540 ,309
5,556,918
5,176,108
1,041,028
7 ,104~779
6 ,SOZ ,9ZS
7,207,923
6,3S8 ,13.3
7,623,486
5~077 ,911
7 ,678,'908
6,409 ,10'~

VOTO

ll/bli!;

180
12

ANO

1912

72

39
212
21
214
80
286
66
185
184
214
155
219
182
233
168
277
145
22
271
176
292
155
336
140
321
162

1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944

üe'IDJDATO

PARTIOO

Wilson
Roosevelt, T.
Taft
Wilson
Hughes
Harding
Cox
Ccolidge
Davis
La Follettc
Hoover
5níth
Roosevelt,F.D.
Hoover
Roosevelt,F.D.
Landon
Roosevelt,F.D.
Willkie
Roosevelt ,F ,D,

Democrat
Progressive
Republican
Democrat
Republican
Republican
Democrat
Republican
DeTOClcrat
Progressive
Republican
Democrat
Democrat
Republican
Democrat
ReP'.Jblican
Democrat
Republican
Democrat
Republican
Democrat
Re-publican
States 'Right
Democrat
Republícan
Democrat
Repub1ican
Demcrat
Democrat
Repub1ican

Dewey

Trunan

1948

Dewey
Thunnond

1952

Eisenhower
Stevenson
EiSenhower
Stevenson
Kennedy
Nixon

1956
1960

VOTO
POPULAR

VOTO
ELEITORAL

6,293,454
4,ll9,538
3,484,980
9,129,606
8,538,221
16,152 .zoo
9,147,353
15,7l5-,016
8 ,38"6 ,503
4,82-2,856
21 ~39r,381
15,015,443
22 ,&21~,857
15.761 ~841
27 ,7s-f,S97
16,679,583
27,244,160
22,305,198
zs ,602 ,504
22,006,285
24 ,lOS ,695
21,969,170
I ,169,021

435
88
8
277
254
404
127
382
136
13
444
87
472
59
523
8
449
82
432
99
303
180
39

33 '778 '963
27 ,314. 992
35,582,236
26,028,887
34 ,221,401
34,109,188

442
89
457
73
301
219
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ESl'AilOS ltll!XlS - ÁREA, FOPU!.AÇI<O E REPRESEI<rAÇÃO PO~fTICA
NO SIS'l'EMA, ELEITORAL

ESTADO

POPU~ACÃO

ÁREA

1960

Total
Estados Unidos

Al.:th:una
Aiusk1

Ariz.ona
Arkan...:;as

Califórnia
Colorado
Connecticut
Dclaware
District of Colunbia
FlÓrjJa
0.'orgin
Hawaii
Idaho
lllinois
Indiana
Iowa
Kans:1!>
Kcnt!Xkv

48,5"23
33,215
10,577
8,257

Lousiania
Mníne

Maryl3nd

Massachusetts

58.--210
84.068
47,716
69.686
147,138
77,227
110,540
9,304
7. 836
121,666
49,576
52,712
70,665
41 ,222
69,919

Uichi~.:m

Minnesota
Mississippi
Missouri
Mont.:ma
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New I>féxico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Ok1ahonm.
Orcgon
Pensy1vânia
Rhode ls1and
Stmth Curolina
South D..'lkOtLl
Tennesscc
Tc.•xa!'.

Utah
Vcnnont

Viq:!inia
Wnshin~ton

Wcst Virginia
Wisconsin
Wyoming

O caso do Presidente Hayes, em 1876, constitui uma
exceção no sistema adotado, pois a solução encontrada
discrepou das regras constitucionais, tendo sido- uma
opção política para resolver a crise gerada com os resultados do pleito.
No caso da Argentina, para Presidente, apenas para
dar mais um exemplo, a ponderação do voto é também

3,615,208
51,609
586,400
113.909
53,104
158,693
104,247
s ,009
2. os 7
69
58,560
58' 87 6
6,421
83,557
56,400
36.291
56,290
82.264
40,395

......

Posição

-

29
1
6
27
3
8
48
49

-22

21
47
13
24
38
25
14
37
31
39
42
45
23
12
32
19
4
15
7
44
46

s

30
28
17
35
18

96,981

!O

45,333
1 ,214
31,035
7 7. 04 7
42,244
267,339
84,916
9,609
40.815
68,192
24,181
56,154
97 '914

33
50
40
16
34
2

Jl
43
36
20
41
26
9

Census

-

179,.323~175

3,266. 740
226,167
1,302,161
1,786,222
15 '717 ,204

1,753,947
2,535,234
446,292

763 '956
4,951,560
3,943,116
632.772
667,191

10,081,158
4,662,498
2,7f;7,537
2,178,611
3,038,156
3,257 ,022
96.9,265
3,100,689
5,148,578
7,823,194
3,413,864
2,178,141
4,319,813
674,767
1,411,330
285,278"
606,921
6,066,782
951,023
16.782,304
4,556,155
632,446
9. 706,397
2,328",284
1,768,687
11,319,366
859,488
2,382,594
680,514
3,567,0-89
9,579,677
890,627
389,881
3,966,949
2,853,214
1,860,421
3,951,777
330,066

Posiç:ã

-

19
50
35
31
2
33
25
46

-

10
16
43
42
4
11
24
28
22
20
36
21
9
7
18
29
13
41
34
49
45
8
37
1
12
44

5
27
32
3
39
26
40
17
6
38
47
14
23
30
JS
48

evidente. ~ o que se pode irlferir da leitura do se&Uinte
textO de publicaç:ão da imprensa argentina, in "erbls:
" ... a Capital Federal e as 4 províncias mais desenvolvidas e populosas (Buenos Aires, Cói'doba,
Mendoza y Santa Fé) representam 71,4 por cento do
padrão eleitoral, porém só indicam ao Colégio Eleitoral 50,66 por cento dos eleitores. 25,61 por cento

Votos
Eleitorais
538
!O
3
5
6
40
6
8
3
3
14
12
4
4
26
13
9
7
9
10
4
lO
14
21
10
7
13
4

s

3
4
17
4
43
13
4
26
8
6
29
4
8
4

ll
25
4
3
J2
9
7
12
3

do pãdrão correspondente às províncias menos deenviarâ ao Colégio 39,33 por cento dos

senvolvi~as

eleitores.
Isto quer dizer que, em teoria, o Presidente e Vice
podem ser eleitos com menos votos das províncias
desenvolvidas e com mais votos pelas menos desen~
volvidas."
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quase que eril monopólio do Cfiefe da Nação. Faço apenas um parêntese com a permissão de V. Ex•, para concluir a minha exposição.

Considere-se, a título de ilustração, o quadro a seguir:
NOMEROS

O SR. MARCO MACIEL muito interesse V. Ex•
DISTRITO
CAPITAL

25

54

BUENOS AIRES

7o

144

CA'J'ML~RCA

C0ROOBA

14
18

40

CORRI ENTES

18

CHAGO

18

CHUBUT

14

ENTRE RIOS
FORMOSA

14

JUJUY

16

/,A l'A/IlPA

14

LA RIOJA

MENDOZA

----1

14
24

10

MlS!ONliS

18

NRUQUEN

-

2

~14

RIO NEGRO

14

SALTA

!8

S.l,l\" JUAN

16

SAN LUIS

14

SANTA CRUZ
SANTA
SGO.

Ft

14
19

42

DEL ESTERO

18

TUCU~k~N

22

't!LRRA DEL FU!!Gú

TOTAL

25 4

Sr. Presidente, Srs. SC:ii:idores:
Face ao exposto, creio_desn~sário insistir na validade da proposta apresentada, com apoiO dos eminentes
pares, sugerindo que o Presidente e o Vice-Presidente da
República sejam eleitos em sufrágio sécretO-e l,iiliVeiSii,
observado o critêrio de ponderaçãci-1ederativa, estabelecido com base no número de representantes dos Estados
e Territórios no Congresso NaCional.
OS~.

Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer, ouço V.
Ex•, meu caro Senador Fâbio Lucena.
O S~. Fábio Lucena- Nobre Senador Marco Maciel,
como sempre, é- uma satisfação ouvir mais unia aula de
excelente nível de V. Ex• que, no explanar da subemenda
que apresentou à emenda do Presidente da República,
preocupa-se basicamente com o equilíbrio federativo no
que pertine à composição dOs orgãos- dírigentes- máXimos
deste País, particularmente com a eleição do Presidente
da República, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto. V. Ex~ começou sua ilustrada e alentada dissertação com o conceito de loaquim Nabuco, segundo o
qua.Lsem a Federação não existe a democracia real. Evidentemente que esse_ conceito foi formulado sob _o_ calor
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da diScussão dos temas da é~nstituinte da qual resultaram a Federação e a República, e foi gesiado no cadinho
da invenção dessa fórmula da Federação como fQrma de
Estado, pelos norte-americanos. Tanto ·na época em que
o segundo .Nabuco, filho do Conselheiro, formulou esié
conceito, quanto nos dias atuais, nós temos democracül~
reais_ que não constituem Federação. Citar exemplos se-_
ria dispensãvel diante da vastidão iq~electual e cultural
de V. Ex r. O que ocorre, todavia, nobre Senador Marco
Maciel, é que com a hipertrofia do Poder Executivo, com
o seu c_rescimento galopante, com a verdadeira elefantíl.lse que houve no Executivo em decorrência das experiências totalitárias que nós vivemos durante e depois da Segunda Guerra Mundial, os fatores do equilíbrio da FederaçãÔ -salvo melhor juízo, obviamente- passaram a
ocupar outros vetares do Direito Constitucional, sem
desprezar obviiimeõte as inattizes e as naturezas intrínsecas da própria Federação. Eu citaria dois d~sses fatores:
ym deles V. EX• encontrará no art. $0 da COnstituição dii
República da Alemanha - ê o que diz respeito ao institUto do veto. Nos Presidencialismos tradicionais, e até
no caso brasileiro, o v~to esdruxulamente é uma prerrogativa do Presidente da República, do Poder Executivo,
aliado" à iniciativa das leis que, em conseqUência àO enfraquecimento do Poder Legislativo, transformou-se

Pois não. Ouço -com

~O Sr: Fábio Lucena Faço apenas um parêt_'ltese
para sublinhar que é tamanho esse grau de iniciativa das
leis pelo Presidente da República, que até mesmo uma
emenda constitucional do galardão, da dimensão e da
importância desse que V. Ex• apresenta ao Congresso
NacioiiaJ tem que ser-atrelada à emenda oriunda do Senhor Presidente da República, sob pena de se perderem
de vista os prazos para que essa emenda da autoria da V.
Ex• possa ou pudesse constar da Ordem do Dia para a
votação regimental, obedecidos os prazos aqui no Con~
gresso Nacional. Como o Presidente da República_ usa à
farta da iniciativa das leis e discricionariamente do poder
do veto, ocorre, nobre Senador, que a Federação, pelos
seus estados-membros, ela se revela muito mais esfacelada do que se encontra, porque os estados não tc:m um
instrumento constitucional, nC:m congressual, a defender
os seus interesses inter-regionais dentro da elaboração
das leis, dentro da formulação do processo legislativo. Jâ
o instituto do veto que encontram~s- corno disse- no
art. 50 da Constituição da Alemanha, parce-me, se devidamente estudado e adaptado ao sistema brasileiro~ de
eficácia muito maior, em relação aos estados-membros
para atíilgi:rinos -o ideal de equílibrio federativo colimado
por V. Ex' Veja V. Ex r. que o poder de veto, na Repúbliw
cada Alemanha, compete ao Conselho Constitucional; e
o que éonstii'ui o Conselho CollstituciOnaJ na Aiemanha?
Pirei, primeiio,- o que ele constitui no Brasil. No Brasil
ele se compõe do Presidente, do Vice-Presidente daRepública, do Presidente da Câmara dos Deputados, do
Presidente do_Scnado, do Ministro da Justiça e de um
Miilistro, representante das Forças Armadas e tem uma
só competência: a de ser ouvido pelo Presidente da República na h'ipOtese da decretação do estado de emergência. Já na Alemanha Ocidental esse Conselho se compõe
de representantes dos estados federados que nele partici~
pam com cinco membros, cada estado e só podendo votar por unanimidade, de sorte, nobre Senador, que quando o parlamento vota as leis, elas, ao invês de irem para a
sanção do Presidente ela República, vão à apr_eciação do
Coris-elho Constitucional que, Se reputar o projeto inconveniente ou incpttstitucional lhe opõe o seu veto e esse
vetõ só sendo possível pela unid~de do voto de cada Um
dos membros dos estados federados, dá, confere à estrutura da federação germânica um equilíbrio extraordinário, porque só em casos excepcionalmente absurdos é
que a União Federal poderia _legislar em detrimento, em
prejuízo dos Estados, digãnios, para usar da terminologia braSíleira, dos estados econômicos ou politicamente
mais fortes, no nosso 'cas-o, em detrimento do Nordeste
ou do Norte, às vezes tão_ vilipend_iac_l-os por leis promanadas do Congresso ou por decreto-leis do poder federal.
Nobre Senador Marco Maciel, situa-se de fato em a natureza do voto que elege o Presiden_te da República, um
dos fatores de exaustão do sistema federativo, de vez que
desde que concebida com a Constituiçã.o de 1892, com a
eleição indireta do primeiro Presidente da República,
eleição de fato, indireta, e de direito, porque eleita por
um Cong:ress_o que antes exerceu funções constituintes,
até a ruptura constitucional, com a Revolução de 30,
esse equilíbrici-Tedefãtivo, apesar dos pesares, malgrado
os se1:1s vícios, sobreviv_eu no Brasil e nós podemos atê__ afirm_ar que o Nordeste teve, na Presidência da República, figuras as mais expressivas, bastando citar, mencionar, apenas, o nome de Floriano Peixoto, para ilustrar o
arra:z:o<J,do que, com um pouco de ousadia, eu estou formulando ao suculento discurso de V. Ex• O que nos estâ
faltando, em _sínte_se, npbre,Sena_dot, é estipular não apenas a natureza -do voto que vai dar ao Presidente da República a legitimidade dõ poder, o que nos falta, de fato,
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é uma conjugação partidária, suprapartidãría, uma con~
jugação da sociedade brasileira como um todo, para
avançannos sobre o tempo, queimarmos todas essas etapas que nos separam da plenitude do processo constitucional, e restaurarmos, dentro da sociedade brasileira,
um modus vivendi constitucional, nobre Senador MarCo
Maciei, que é, de fato, o que nos c:stã faltando, que ê a
causa das causas de todos os males que estão afligindo a
sociedade brasileira. Penitencio-me peran-te V. Ex• por
me haver alongado em meu aparte, e sirvo-me da oportunidade para me congratular com V. Ex• e louvar a sua
iniciativa, salientando que, se nesta Repúblici, todos os
homens com a noção de responsabilidade de V. Ex•, adotassem a postura e o comportamento que V. Ex• vem
adotando em nosso País, esta Pátria teriã seguramenteum amanhã diferente do que nos estão prenunciando estas nuvens caliginosas que estão obnubilando as nossas
madrugadas, o no-sso anoitecer e os nossos horizontes,
Meus parabéns a V. Ex• e me perdoe por me haver alongado.-

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Fábio
Lucena, quero inicia! -a resposta ;:io substancioso aparte
de V. Ex•, agradecendo,- entre desvanecido e sensibilizado, as referênciaS --extremWn_ente génerosas que V. Ex•
produziu a meu respeito. Quero di_zer a V. Ex• que, com
efeito, concordo que, dentro desse quadro dt; aperfeiçoamento institucional em que -nós vTveffios, faz-se mister
que busquemos criar mecanismos que permitam, que ensejem prátiCa demo_crática mais plena.
Dentro desse quadro, avulta a necessidade- não pretendo desconhecer~ de dotarmos o Congresso de maiores atribuições, de fortalecer e ?riar meios para gue ele
possa exercitar, ao ~lado da sua função legisferante também tão limitada- o ex.ercfciO do seu poder fiscal.
Atribui-se a WilsorÍ, Presidente americano em uma
das épocas mais difíceis da sua História- durante a Primeira Grande Guerra - un1a fràs~ de que ao CongrCsso
não caberia tão-só ser Poder LegisÚtivo. Afirmava ele:
..Tão importante quanto "legislar: e também fiscalizar,
atentamente, a_ administração pública é o Congresso funcionar como grande forum de debates dos problemas nacionais".
Se nós formos refletir sobre essa tríplice f_!Jnção do
Coilgresso; a qu-e ·.aludia Wilson, nós vamos ver que o
Congresso brasileiro está hoje redUzido, simplesmente, à
função de ser um grande forum di::-debates dos problemas
do País. Efe não possuí, infelizmente, em sua plenitude, a
função legisferante tampouco Pode exercitar i chamada.
função fiscal- poder de acompanhamento e controle da
ação governamental.
~ certo que, quando me rep-orto ao poder fiscal não
falo daquela: fiscalização semelhante a que é exercida por
um Poder Judiciário e, muito menos, a fiscalização a posteriori.
Refiro-me ao acOriipUrihamento da ação governamctl·
tal, à análise dos programas e, sobretudo, a sua execução. Inclusive, se possível, à coiTeção dos seus rurnOS, quando iiladequados ao País.
Dessa forma, cOncordo que se- faz mister, que dentro
desse quadro de realização democrática vivida Pelo P-3fs,
que devamos cogitar de adotar medidaS nos mais diferentes planos que fortaleçam a instituição congressual e
que também melhor habilitem o Poder Judiciário aO
exercfcio de suas funções; enfim, proporcionem à Nação,
ter instituições adequadas aos desejos da sociedade edis·
ponham de: perenidade, isto é,· que sejam instituições
sólidas, estáveis e sirvam, conseqUentemente, de itinerãrio para o nosso futuro.
Dentro desse quadro, não poderia deixar de conside-rar a importância de fortalecermos, também, a Federação. Esta, coetânea da República, ê algo indispensável
em um Pals das dimensões do nosso. E. h_oje, fala-se muito na necessidade de descentralizar o exerc(cio do ato de
governar e não vejo como praticá-lo se não for, também,
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ãtravés da Federação. Um federalismo não apenas de
Estados, mas, quem sabe, também, um de características
regionais porque não se pode desconhecer que o Pal6!
nit~dam_ente uma NaÇão multirregíonal. Em virtude,
acf(!dito, dessas diversidades o País afirmou a sua unidade. Até certo ponto, a diversidade regional ê um bem, ê
uma riqueza cultural, politica e social do País. Não podemos concordar é com as disparidades espaciais: estas
siffi, um mal; produto e conseq({ência das distorções do
nosso processo de crescimento.
Então, se condenamos as disparidades regionais, inclusive as disparidades de renda, que são enormes em
nossa Pátria, sirVamo-nos da ocasião para buscar
superá·las. Impõe·se, portanto, o fortaleci!Uento de nossas estruturas federatJVas- pela adoção de um processo
que, na eleição do supremo magistrado do Pais, leve em
consideraçào a peculiar condição de Estado composto,
que idimfifica um Pais formado da soma de Estados e
Territórios. De outra forma nós veremos, cada vez mais,
se agravarem as disparidades e as distorções.
Veja V. Ex• que o Brasil foi, no seu início, um Estãdo
unitário, e que nós chegamos à estrutura federal pÓ-r uma
opção, por uma aiitude política. A nossa formação ê
muito diferende da dos Estados Unidos, que foi inicial·
mente uma confederação e., por motivos conhecidos,
posteriormente converteu-se numa Federação. Diferente
do nosso foi hoje conserva no frontispfcio da sua Constiw
tuição o nome de Confederação Helvética, embora seja,
hoje, um Estado federal. Nós não. Nascemos Estado
unitário, Nós nos transformamos em Estado federal por
sentirmos que não seria possível Governá.r, adequadamente; um país com essa extensão sem que não se conferisse autonomia política aos atuais Estados. Portartto,
não se deve ignorar esse fatO-qUando da eleição do Chefe
do Poder Executivo Federal. E o Chefe do Poder Executivo Federal_não é Ol!lro senão o Chefe do Governo da
União. E o que_é União senão_ a soma_ de Estados, TerritóríOs-e Distrito Federal? Adotamos o processo federati·
vo para a composição das Casas do CongresSO. No Sena·
do a representação é peritâria: todos os Estados CDnser·
vam o mesmo número de Senadores. Na Câmara, há
uma ponderação federativa. Não há Estado com menos
de oito Deputados, por mais reduzida que seja a sua expressão·demográfica. como também não hâ qualquer deles que tenha representação superior a 60, por mais po·
puloso que o seja.
Desde que se adota processo de ponderação federativa
parã a- composição do Poder Legislãl:ivo Federal, por
que não adota-se também, no caso do Poder Executivo
Federal, esse mesmo processo? Por qt.Je coexistir um Po·
der Legislativo Federativo e um Poder Executivo de
feição Unitário? Sem esse procedimento resultará na rea·
!idade, na escolha de Presidente da República sem compromisso com a Federação e suas inStituiÇÕeS, e isso fará
acentuar. distorções em nossa política de desenvolvimento posto que não creio possa uma Nação exibir processo
de crescimento orgânico inte8:rado, enquarito conviven!fo ~om disparidades inaceítáveís de renda dentro de seu
próprio território. O agravamento de tais distorções
compiOmete a própria unidade nacional.
Por isso, Sr, Presidente, é que entendemos, com o
apoio dos eminentes pares de propor Emenda à proposta
do Presidente João Figueiredo. Ademais, p_ara encerrar,
a proposta que o Presidente Figueiredo vem de encaminhll.r ao Congresso, ensejando mais um notãvel passo ao
processo de aperfeiçoamento institucional do País e de
sua rea.rização democrática não deixa, _com inteira procedêncía, de chamar a atenção para a importância do fortalecimento do sistema federativo. É o que se pode oh·
servar Compulsando as alterações propostas aos artigos
8'i' e 164 da Constituição ein vigor, bem assim mensagem
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que acompanha a proposta presidencial, na qual, entre
outros conceitos, assevera-se:

"Não ê menor a atenção dispensada aos Municípios,
às Regiões Metropolitanas e aos Organismos Regioitais,
reforçando-se, na medida do possível, o poder de arrecadação daqueles, e assegurando-se às duas outras entidades uma estrutura caracterizada pela participação, respectivamente dos Municípios e dos Estados, nos conselhos de direção superior. Na realidade, as Regiões Metiopolitanas e os Organismos Regionais estão se desenvolvendo como novas dlmeosõeslnserldas no sistema federativo, e, eQJ. beneficio deste, torna-se necessário fixar,
desde logo, uma diretriz preservadora das autonomias
estaduais e municipais."
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Parece evidente que o grande desafio brasileiro é.o de
atingir e consolidar, em prazo razoável, regime verdadeiramente democrático, que repouse em instituições ·s61ídas, estâveis e que permita promover processo de desenvolvimento que funde uma sociedade equânime e mais
justa, em clima de ordem e de paz.
Esse propósito não constitui objetivo utópico - outras sociedades estão conseguindo realizá~Io- nem e;dste determinismo histórico que condicione os brasileiros a
esperar passivamente que tempo e acaso resolvam.lhes
os problemas.
O que se requer, isto sim, é um decidido e firme com·
promisso de todos nós, homens públicos, e especialmente de seus legisladores e seus governantes; uma sistemática participação de toda a Nação e um lúcido entendimento dos objetivos a serem atendidos.
E-para tal estamos sendo exortados agora, arrostando,
se for o caso estígmas e preconceitos, para que o País
realize a sua vocação histórica e seu destino de grandeza.
Como lembrou Ortega Y Gasset•. "a politica ê a mais
comJ?lexã das atividades humanas" e isso nos exige que
as idéias e as piopostas devam ser apreciadas não apenas
em ~eus enunciados lógicos, ou aceitas sem restrições em
um clima emocional, mas sim serem vistas a partir de resultad~s concretos de sua aplicação histórica.
t o que esperamos obter com a proposta que encaminhamos à consideração dos eminentes colegas de repre-sentação popular.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO~SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 15-5-84 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS (PDS - CE. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: Apresentei
uma subemenda à Emenda constitucional da Presidência
da República propondo que os Planos Plurianuais de
Desenvolviment• do Nordeste e do Norte, ou melhor,
das regiões subdesenvolvidas, sejam sempre fixados por
lei. Têm havido muitas sugestões no sentido de que o
_Orçamento da União reserve um certo percentual de recursos para aplicações nessas regiões mais pobres. Todavia, no meu modo de entender, o problema não é apenas
de recursos 1 mas de natureza fundamentalmente política,
de decisão política e de ordenamento do que fazer. No
caso do Nordeste, sobre o qual imagino ter grande experiência já que fui, durante 5 anos, Diretor do Departaw
menta Nacional de Obras Contra as Secas e, por mais 5
anos, Superintendente da SUDENE, convenci·me de
que o problema crucial, sem o qual não vamos .atingír
nenhuma etapa de desenvolvimento, é o problema da
agropecuária. Agora mesmo passamos mais de 4 anos de
seca; o sofrimento daquele povo foi terrível. Das 1.200
cidades do N ardeste, mais de 500 estavam bebendo âgua
de carros-pipas. A minha cidade estava sendo abastecida
c.om .âg:ua vinda de trem de uma distância de cerca de 200
quilómetros. No entantanto, Sr. Presidente, há uma ra-
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zoável massa d'água, nos açudes já construídos. Essa água se esvai pela evaporação. Não está sendo aproveitada pelo sistema produtivo, como se faz em toda parte
através da irrigação. 86 Um ordenamento do que fazer,
com a previsão dos recursos necessários, será capaz de
manter uma sistemáticã-âe-ataqUe aOs problemas daregião que conduza, realmente, à superação das deficiên-

cias seculares do Nordeste. Era essa a breve comunicação que queria fazer ao Senado, para o qual peço oapoio dos meus colegas. Trata-se de uma subemenda
aparentemente simples, mas, a meu ver, de alta significação porque não se limita a exigir recursos. Exige também, Planos _de Desenvolvimento plurianuais para essas
regiões, que sejam estabelecidos em lei, e discutidos pelo
Congresso Nacioanal; esses planos vão orientar não So~
mente o que fazer, mas, também, o volume de tecursos
·
necessários à execução dos programas.
Era isso que eu queria dizer. Peço a atenção e a análise
dessa sugestão que me parece fundamental.
Era só, Sr. Presidente. (Muito Bem!).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃO DE 15-5-84 E QUE, ENTREGUE .i REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt UNS (PDS - CE. Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em atenção ao nobre Senador Hélio Queiras, qUero
dizer das razões pelas quais a nossa Bancada é cQntra
este projeto.
Tenho em mãos um parecer, aliâs, muito claro. Ele diz
que o art. J9, da Lei n<? 5.802jã permite a. realização de
concurso de livre~docência sob certas condições.
Anteriormente, o concurso de livre-docente era livre.
Quando promulgada a Lei 5.8U2~ aqueles __que tinham 5
anos ou mais de exercíciO da cãtedra puderam, também,
concorrer a esse tipo de concurso.
Este ê o ponto fundamental d'a proposição hoje apreciada. As outras normas contidas no projeto, a meu ver,
se ligam mais às atribuições do Con-selho Nacional de_
Educação.
De qualquer modo, sabendo que o nobre Senador
Hélio Gueíros vai pedir verificação do quorum, não nos
furtamos de dar-lhe essa explicação, podendo o assunto
ser reanalizado oportunamente.
Era só, Si'. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE !5-5-84 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORt.IENTE.

O SR. ALMIR PINTO - (PDS - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na verdade, fui apanhado de surpresa, não me
lembrava de que havia me inscrito, ontem, para falar na
sessão de hoje. E o nobre Senador Milton Cabral, quan~
do na Presidência, me concedeu a palavra declinei da palavra, por não ter concatenado qualquer idéia para a sessão de hoje. Acontece que um fato deve ter chamado a
atenção do povo brasileiro: visita do Ministro do Exterior da Argentina, que esteve até hoje em Brasília.; não
sei se já regressou a Buenos Aires. Veio para uma conversa muito importante com o GoVerno brãsiieiro sobre
a questão da dívida dos dois países, Brasil e Argentina.
Sabemos, Sr. Presidente, quão cruel foi aquele acrésci:O
mo dos juros cobrados pelos banqueiros americanoS aos
países devedores e em desenvolvimento, ou melhor, do
Terceiro Mundo. São jui'os escorchantes que, na verdade, nenhum pafs, acredito eu, esteja em condições de
aceitar essa crescente ascenção D.o aumento dos juros,
que devemos pagar aos novos credores estrangeiros. Eu
até pensei - e sempre fui contra a morat6ria unilateral
-que diante desse abus.o do capitalismo estrangeiro, se-
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ria a hora, quem sabe, do Terceiro Mundo revoltar-se e
dizer: não pagaremos da maneiar como os senhores que~
rem,-oU ~serã aSsim, ou então não será nada. E iríamos
erifrentar ·uma sftuação dura, não resta a menor dúVida,
fícaríainos, deêerto, sem poder exportar e importar nada,-·mas acredito que se fosse uma medida tomada em
bloco pelo Terceiro Mundo, por todos os países devedores,-possivelmente, os países capitalistas iriam ressentir~
se da necessidade óas ·mercadorias que -tOdos produzi~
mos: a soja, o algodão, o cacau, os minérios nobres empregados nas diferentes indústrias do mundo capitalista,
inclusive os minerais atómicos!
Sr. Presidente, não é brinquedo,_de uma hora para ou~
tra os juros saltarem de 9 para 10; II, 12 e 12,5%. Conio
é que pode? O Brasil fazendo um esforço enorme para
equHibrar a balança de pagamentos e vê-se de uma ltora
pa.ra outra assaltado na sua economia? No ano passado
fizemos um grande esforço para atingirmos a um superávit de 6 bilhões de dólares, este ano o esforço é redobrado para uma previsão de 9 ou lO bilhões de dólares, pelo
que se pode antecer nesses primeiros meses, cujo superávit admirável poderã confirmar o anseio da área ecozi&
mica do País? Agora, não ê possível que, no mês de abril,
por exemplo, tivemos um superãvit de2 bilhões e 150 milhões de dólares, pagando alguma coisa, ficamos com I
bilhão e 60 milhões de dólares. Mas, como esse a11mento
dos juros de 12% para 12,5%, só aí se foram 350 milhões
de dólares do esforço inauditÕ que o GoYern~ tem feito
para melhorar a situação da balança comercial do Brasil.
Ora, Sr._ Presidente, não se pode conceber uma situação dessa. Acredito que o Governo brasileiro, o próprio-PreSidente da República que já foi à ONU, deveria
comparecer perante o mundo financeiro e dizer: o Brasil
nunca regateou os seus compromissos internacionais, 0
Brasil deve e talvez não estivesse devendo tanto se não
lhe. fossem oferecidos os emprêstiinos- como- o foram.
Mas, o que acontece é exatamente ístó: nós queremoS pagar, mas os credores é que não querem que paguemos as
-nossas dívidas. Na verdade, como ~ que podemo~ liquidar o_s rios-sos cOrripromissÇJs sem produzirmos coisíssima
alguma? Todo o dinheiro que o Brasil consegue amealhar tem que pagar juros e mais juros aos credores esJrangeiros. Isto não está correto, e tanta não está que,
com esta visita do Ministro do Exterior da República
Argeiitin"a ao Brasil, é que hoje os jornais acenam os credores já pensando reexaminar o problema dos juros internacionais.
Ora, vejam só, Sr. Presidente e Srs. Senadores de urna
feita, tive oportunidade de dizer que se nós não tivésse..
mos um certo cuidado com a nossa divida externa, com a
qu~stão dos juios, irfamos ficar numa situação tal que,
dificilmente, progredjríamos, durante algum tempo,
além daquilo que se conseguiu chegar até 1974. Agora,
vejamos s6, o Biasil, em 1983, conseguiu amealhar 6 bilhões de dólares; esses 6 bilhões de dólares não ficaram
dentro do Brasil, no Tesouro Nacional, eles saíram para
o pagamento da dívida externa, dos juros. Então, o que
aconteceu? o Brasil não teve condições de produzir, de
dar emprego ao já grande número de desempregados
deste País. Em 1983, nós estaríamos, como tudo indica,
com o número de empregados que tínhamos em 1970, e,
atente-se para o crescimento da população brasileira.
Este ano, se cons_eguirmos amealhar nove bilhões de
dólares e se não investirmos em alguma coisa reprodutiva, nós iremos ficar com o número de empregados que
tínhamos em 1960, e assim por diante. E os banqueiros
nãõ enxergam'o perigo de uma convulsão social! Então,
se nós não temos o dinheiro para ser aplicado pelas empresas nacionais, buscando o desenvolvimento para este
Pais,_ o desemprego chegarã ao insuportãvel e teremos
todos que marcharmos para o cadalfalso. Não tem outro
caininho.
O Sr. José Ignádo Ferreira aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. ALMIR PINTO -

V. Ex• tem o
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aparte~

O Sr. José Ignácio Ferreira - Senador Almir Pinto,
quero inicialmente -felicitar
EX• pela oportunidade
deste pronunciamento, pelas sua atua!idade e pela importância dele. Veja V. Ex•, na realidade, o que nós vivemos é uma situação de dominação ou de neoK
dominaQão. São formã.s novas de dominaQão dos países
de centro sobre os pafses de periferia, que somos nós. O
ministro Camilo Penna, há algum tempo,- S. Ex• ãgora
voltou à carga- mas, há algum tempo, disse que se nós
estivéssemos hoje recebendo, pelas mercadorias qUe exK
portamos, valores idênticos aos que recebíamos em 1979,
quando o Presidente Figueiredo assumiu o comando dos
destinos da Nação, estaríamos só por aí com nossa dívida pefa metide. Na realidade, o que existe é que foi-mas
sofisticadas de dominação dos países de periferia pelos
países de centro estão aí sendo aplicadas à vista de todo
mundo, sendo de duas formas sobretudo, a manipulação
dos nossos valores de mercadoria, em bolsas como a de
Nova _forque e a de Chicago, e a manipulação dos índices
flutuantes_ de juros sobre os quaís se assentam os juros
dos nossos empréstimos. Através desses dois instrumentos manipulados de dominação as nações de centro controlam inteirament~ a vida do terceiro mundo, do_s países
em desenvolvimento, muito mais eficientes do que qualquer esquidra do passado, a Esquadra inglesa, os marines de hoje, não precisam invadir as costas brasileiras,
porque eXistem insfrunlentos de dominação muito mais
eficazes, sofisticados e incontrastáveis do mundo moder~
no. De maneira que o que nos parece importante é que
caminhemos para enfrentar essa situação pela via da for~
mação de uma vontade política nacional una. Essa vontade polítíCa nacii:imil está aí tentando se expressar,já se
fez ouvir nas ruas de iodo o- País, Pela mobilização na
luta pelas "Diretas Já". Essa vontade tenta se expressar,
agora, pela via de um presidente eleito pelo voto livre, secreto, e direto de toda a N açào. QUer dizer, essa solução, não é a final mas é um meio pelo qual toda a
Nação haverá de expressar essa unidade de pensamento
em to"rno de mudança e, sobretudo, uma clarividência,
uma lucidez que as suas Jiderarrças maiores, de forma
constante, já revetãrn no sentido da compreensão dessa
realidade. Vivemos uma realidade de neo-opressão, quer
dizer, uma opressão da qual somente vamos nos libertar
se formarmos uma vontade nacional unificada que caminhe para o enfrentamento lúcido dessa situação. Temos
condições, pois possuímos um território enorme, quase
um continente; temos h-isolação abundante, recursos humanos; temos quadros que pafses em desenvolvimento,
-corno o nosso, não têm. Quadros para tudo, neste País,
que estão ai se desagregarido, mais ainda o lemos. Mas
precisamos, o quanto antes, unificar de forma concreta
essa vontade e caminhar para a busca de soluções efetivas dos nossos problemas e só enfrentaremos essa situação na medída em -que estiver respondendo pelos nossos destinos-, como representante nosso, legitimado pelo
nosso vOfo,-alguém que seja eleito em eleições diretas,
p<:_lo povo deste País.

v:-

O Sr. Al~irPinto- Agradeço o aparte de V. Ex•e começo a dizer exatamente isso. Os nossos credores, com
este último aumento dos juros -já pensam numa solução "eufêmica", incorporá-los ao principal!... V. Ex~
falou na flutuação dos íuros se nós tivéssemos a certeza
da sua estabilidade nem por isso. Então, durante tal
período, digamos assim, de um ou dois anos, os juros serão fixados em tanto! Uma estabiHdade para que procedamos uma estruturação da economia, porque, nobre
Senador, o País não pode estruturar a sua economia com
a instabilidaóe posta em prática pelos banqueiros ameriK
canos. Entendem de aumentar os juros e lá se vai tudo
aquele dinheírinho que se conseguiu amealhar, jogado
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pela janela para pagar os juros que eles acharam por bem

penalizar a nossa economia.
O Sr. Jo.!lé lgrtáclo Ferreira- V. Ex• me permite mais
um aparte?

O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

o Sr. JOsé IgnáciO-Ferielra:..... M:a:S é Ciaio. Ve)av~
Ex•, isso aí deve nos unirá todos independente de sigla
partidária ...
O SR. ALMIR PINTO- Natural.
O Sr. José Ignácio Ferreira- O Pais inteiro tem que
se unir contra essa situação. Agora, a formação de úma
vontade nacional, unificada, é importante demais. Ela
está expressada nas ruas, o povo quer mudanças. Agora,
quando se fala nisso, no enfrentamento de uma situação
dessas, já se raciocina" em termos ideológicõs-:--~ão é
nada disso! Independente dos nossos compromissos com
o bloco ocidental, o problema é de uma relação de trouxa para sabido, o problema é que nós não somos parceiros comerciais.-Na verdade, nós não somos parceiros do
comércio com os- paísesde centro, nós somos empregados dos países de centro, nós estamos trabalhando para
os pafses de centro. O povo brasileiro vive, na verdade,
uma condição de quem trabalha para alguém e essa realidade deve nos unir a todos, independente de colocações
de natureza ideológiCa, de situação nossa, vinculados ou
não a blocos. Na verdade, nós manteremos, pelo menos
eu raciocino assim, os nossos vínculos com o mundo ocidental, que são vfnculos enraizados, não são de natureza
política superficiaL Nós nos vinculamos ao bloco do
Ocidente, às idéías-do Ocídente, porque o Ocidente é
toda uma filosofia ·de vida, é todo um comportamento.
Ainda que mudássemos a nossa orientação poTítiCil no
plano internacional, nós não-deixaríamos de ter toda a
nossa filosofia de vida, todos os nossos valores que- são
eminentemente valores ocidentais._ O nosso bloco é este.

Agora, aquilo pelo qual nós lutamos, aquilo contra o
qual nós Iutomos, é perfeitamente nítido, visível, diante
de todos nós. Estamos vivendo uma relação de trouxa
para sabido e não a relação de parceiros que, com dignidade, vivem o jogo das trocas no mundo comercial internacional. t isso que nós temos que ter em conta. e não
razões de natureza ideológica, para que possamos enfrentar uma luta escoimada de outras razões, que nos
restaure_~- dignidade, ou que pelo menos gos d~ a dignidãde qúe nunca tivemos desde os tempos da exploração
pela Coroa portuguêsa. Até hoje, nós continuamos submissos a uma determinada relação. Hoje, o neocolonialismo está aí sob formas sofisticadas, que V. Ex• denuncia dessa tribuna. Nós precisamos enfrentá-los sem
_ quebr_a dos nossos valores, sem quebra dos nossos vínculos. Vamos continuar vinculados ao mesmo bloco, mas
vamos ser - não sabidos, o que não queremos - dignos, para que tenhamos um ··relacionamento de igual
para igual, embora o estágio de nosso desenvolvimento
ainda hoje seja bem menor em relação aos países de c.entro.
O SR. ALMIR PINTO - AgradeçO o aparte de V.
Ex• e folgo em registrá-lo, porque sinto que o pensamento de v: Ex• se coaduna com o meu.
O Sr. José Ignácio Ferreira- Muito obrigado.
O SR. ALMIR PINTO- Quero dizer, desta tribuna,
que, s_ob o ponto de dignidade, o Brasil sempre foi digno
diante de seus compromissos. Até aqui, nunca se registraram trapaças por parte do Governo brasíleiro em relação aos seus compromissos externos. Por conseguinte,
nobre Senador José lgnácio Ferreira, quando V. Ex• falou em eleições diretas- isso pai-a mlm-é irrelevante-,
reputo o mínimo, porque tanto faz eleição direta ou indi~
reta, porque o importante é o homem que irá ocupar o
PaláCio dei Planalto, -isto sim. Uin homem que na verdade tenha uma visão larga das coisas nacionais, daquilo
que o País possa fazer, para enfrentar com sobranceria,
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com independência e, sobretudo, com dignidade o seu
futuro.
Era só. Obrigado.

ATO DO PI!ESIDENTE N• 25, 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 competênCía que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão DiretÕra n~' 2, de4de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~> 004666 84 4, resOlVe
aposentar a partir de 23 de abril de 1984, Maria Clara
Coelho Baumann Neves, Técriico Legislativo, Cla!iSe
"Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanef:tte
do Senado Federal, nos termos dos artigos lO!, inciso
III, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados_ com os artigos
427, inciso II, 428, inciso I, 429, inciSos Pi e V, 437 415,
§ 4':>, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n~> 58, de 1972, e artigo
29, parágrafO único, dá Resolução SF n~" 358, de 1983,
com proventos integrais, bem como a gratificação de
nível superior, a gratificação especial de desempenho e a
gratificação adicional poç tempo de serviço a que tem di~
reito, na fonUa do artigo 39 da Lei n<:> 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei nl' 4.345, de 1964.
Senado Federal, t6 de maio de 1984.- Senador Moacyr DaDa, Presidente.

e

PORTARIA N• 18, DE 1984.
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2_15 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve designar Djalma Josê Pereira da COSta, Técnico Legislativo, Caio Torres, Técnico em Legislação e Orçamento e Paulo Irineu, Técnico--Legislativo,
para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Coniissão de Sindicâi1Cia incumbida de apurar os fatos constantes no Processo n9 005108845, nos termos do artigo
481 e§ 1~> do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 10 de maio de t 984. - Afman Nogueira da Gama, Diretor-Geral.

República Federativa do Brasi I

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II

ANO XXXIX - N• 048

SEXTA-FEIRA, IS DE MAIO DE 1984

CAPITAL FEDERAL

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 16, DE 1984
Suspende a execução do artigo 176 da Lei n• 608, de 29 de dezembro de 1977, do Municipio de Riolândia, Estado de São Paulo.
Artigo único. É suspensa,· por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do SupremÕ.Tribúíial Fecierài, proferida em Sessão Plenária de 24 de março de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n• 96.381-2, do Estado de São Paulo, a
execução do artigo 176 da Lei n•608, de 29 de dezembro de 1977, do Município de Riolãndia, naquele Estado.
Senado Federal, em 17 de maio de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA66>SESSÃO, EM 17DEMAIO DE
1984
I. I - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicacio da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9
191/83 (n9 3.954/80, na Casa de origeiD), por ter recebido parecer contrârio, qui.t-nto- aõ- tllêrito. di CO·
missão a que foi distriOUfdO.
---- -·
1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder
do PTB - Eleição de membro da Diretoria da CO·
BAL, pelo processo direto, no seio do funcionalismo
daquela empresa. Apelo à Mesa, no sentido da inclusão em Ordem do Dia de projeto de lei de autoria de
S. Ex• em tramitação no Senado, que garante ao funcionário p661íco ocUpante de apartamento funcioilaf
o direito de adquiri-lo.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Uder
do PMDB --Despacho do Procurador-Gerar daRepública contrário ao prosseguimento de ação promõvida pela OAB, arguindo a constitucionalidade do
Projeto II, celebrado por autoridades finanCeiras brasileiras com banqueirOs internacionais.

SENADORA EUNICE MICHILES- Reivindi·
cação da reposição dos recursos da SUDAM desviados_ para o Nordeste.
SENADOR PASSOS PôRTO - Traiismitii1do
comunicação recebida do Senador Albano FrancO,
de que S. Ex• integrará, na qualidade de empresário,
a comitiva do" PreSidente João Figueiredo em Sua viagem ao Japão e à China.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Protesto da
Cooperativa de Laticínios de Teófilo Otoni-MG contra a importação de leite em pó dos Estados Unidos
d~ América.
S,ENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Noticiário de órgão da imprensa paulista, a
respeito de articulação atribufda ao Ministro da Justiça, junto a membros da Oposiçã9, visando a continuidade do mandato do Presidente João Figueiredo:

como.

SENADOR MARCONDES GJDELHA,
Líder - Consideni.çàes sobie o assunto objeto do
discurso do '_)rador que o antecedeu na, tribuna.
1.2.3- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Or·-:::_ dem do Dia que designa. -

1.2.4- Apreclaçil.o de matéria
-Requerimento n~' 78/84, lído na sessão ordi~
nãria de ontem âe autoria do Sr. Senador Marcondes
Gadelha. Aprovado.

].2.5- Comunicação
-Do Sr. ~enadOi Marcondes Gadelha, que se
aUsentará do País.
·
1.2.6 - Leitura de projeto
-Projeto de lei do -Senado nl' 72/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivO ria Lei n~' 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
d!spõ~ sobre a proteção à fauna.
1.2~7- Comunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
-De substituição de membro em comissão mista.

U-ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n~> 349/79, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dá direito ao marido de segurada à assistência mêdica. Vot.çio adiada
para a sessão do dia 22 de maio do corrente mês, nos
termos do Requerimento n~' 80/84, tendo usado da
palavra os Srs. Gastão Müiier, Eunice Michiles e
Nelson Carneiro.
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-ProjetO- di Lei diCâritãr_a-11<1.73/81 (n~ 678f79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a exigêilcia de
ceritíficado de conclusão de cUrso de esPCcialização
em medicina- áPlicada à educação fisica para o eXCrcício das funções de médico assistente de educação física e desportos, nos estabelecimentos que especifica.
Rejeitado, ficando prejudicada a emenda. Ao arquivo.
-Projeto de- Lei da Câfriara- n~' 82/81 -(2:768/80, ·
na Casa de origem), que altera o art. 280 da Lei n~'
5.869, de 11 de janeiro de 1913 -Códl,8o de ProCesso
Civil. Votaçilo adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n~> 67f83-(n9 939j79;
na CaSa de origem), que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos
da Administração -Pública Feáéral direta ou indireta.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmai-a n"' 51/78 (n"'
1.465/75, na Casa de o-rigem), que acrescenta parâgrafo ao art. 81' da Lei n~> 6.251, de 8 de oUtubro--de
1975, que institufnOfinaS ierals Sobre desportos e dã
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 54/81 (n9 435/19,
na Casa de origem), que inclui a filha~ deSquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiãrioS do servidOr
público federal civil, militar ou autârqiiico. Votaçio
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmaia n~' 58/_81 _(n9
1.595(79, na-Casa de origem), que dispõe sobre alegitimação ã.dOtívã., e dâ outras providências._ Vot•çào
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 47(83 (n"'
5.615/81, na Cãsa de Origem), introduzindo_ alteraçãO
na Lei n"' 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a
locação predial urbana. Votação adiada por falta de
quorum.
-Requerimento n"' 784/83, de autoria do Senador Henrique s·antillo, solicitando, nos termos dos
arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação
de uma comissão especial mista, composta de LI (onze) Senadores e II (onze)'Deputados, para, no prazo
de 120 dias, com a colaboração das entidad_es mais
representativas da sociedade civil, discutir e apresen-
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tar soluções para a crise econômiCo-fina:iiCei;a do
País. Votaçio adiadl: por falta de_q~o~m.
....... Projeto de Lei da Câmara n9 79 j79 (n"'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta paráao art. 59 da Lei nt;> 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n~> 5.890, de 8 de junho de
1973. Votação adl~~a por fata de_ quorum~
graf~

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR PEDRO SIMON - Inexistência de
diálogo em torno de teses contidas na Emenda João
Figueiredo.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao
Govefno em favor de uma política de vencimentos
mais condizente com os anseios do funcionalismo
público.
SENADOR ÁLVARO DIAS -Campanha lançada pelo jornal Folha de Londrina, objetivando equacionar e buscar soluções para os problemas de desenvolvimento da região norte do Paraná.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Solicitação de
informações relativas ao Fundo de Assistência ao
Desemprego.

l.S:_:::DESIGNAÇÃO DA ORDEM Dcf DIA
DA PRóXlMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA D,l. 67•SESSA:O, EM !?DE MAIO DE

- OÕ Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de
16-5-84.
-Do Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de
16-5-84.
4- RETIFICAÇÃO
Ata da 52' Sessão, realizada em 3-5-84.
5-ATO DO PRESID.ENTE DO SENADO FEDERAL
N• 26, de 1984
6-PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL
N• 13, de 1984
7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
9-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

r-- SUMÁRIO DA ATA DA 50• SESSÃOREALIZADA EM 2-5-84
Publicado no DCN (Seção 11) de 3_-_5-84)
Retificação
Na publicação do Sumário, feita no DCN
- Seção I I - de 3-5-84, pâgina 0984, 2~ coluna, no item 1.3 - ORDEM DO DlA
Onde se lê:
- Projefo de Resolução n~ 127 /83, .••
Leia-se:
- Projeto de Resolução nl' 127 /82, ...

1984

2, !-.ABERTURA
2.2-0RDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Resolução nt;> 127/82,
que aprova -o relatória dã: COmissão Parlamentar de
Inquérito ínstituída pela Resolução n9 69/78. D~scuS-
sio adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão, tendo usado da palavra os Srs. Hélio
Gueiros e Octãvio Cardoso.

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Guilherme Palmeira, proferido na sessão
de 11-5-84.

SUMÁRIO DA ATA DA SI• SESSÃO,
REALIZADA EM ~5-84
(Publicado no DCN (Seção II) de 3-5-84)
Retificação
Na publicação do Sumãrio, feita no DCN
--Seção II - de 3-5-84, página 0985, 2• coluna, no item 2.2.1 - Men~gens do Senhor Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
Onde se lê:.
- N~> 74/84 (ns> 130/84, na origem), ..
Leia-se:
- N"' 78/84 (n9 130/84, na origem), ...
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Ata da 66' Sessão, em 17 de maio de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura

Presidência dos Srs. Lomanto Júnior, Lenoir Vargas e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES,
Jorge Kalume- Eunice Mii:liiles- Fábio LucenaRaimundo Parente- Odacir Soares- Gabriel Hermes
- Hélio Gueiros- Helv(dio Nunes - Almir Pinto José Lins- Virgflio TáVora- Martins Filho -Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral
- Aderbai Jllrema- Marco Maciel- Luiz Cavalcante
- Passos Põrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- José Ignâcio Ferreira -_:-NelscúiCarneiro- Itamar FranCo- Alfredo Campos- Fernan~o Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito
Ferreira- Henrique Santillo- Gastãõ Müller- José
Fragelli - Affonso Camargo - Âlvaro Dias - Enéa~
Faria- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octávio-cardoso.
--

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. SenadoreS.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
So_b_ a proteção de Deus iniciamos nossos trabalh-õS.
O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) - A Presidência comunica que, nos termos do art. 2i8 do Regi~
menta Interno, por ter recebido parecer contrário, quan~
to ao mérito, da comissão a que foi distribuído, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Cântara n<'
191, de 1983 {nl' 3.954/80, na Casa de origem), que altera
a redação do§ 4<' do art. 267 da Lei n~' 5.869, de 11 deja~
neiro de 1973 - Código·
Processo Civil.

ae

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Lfder Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
DOis motivos distintOS- fie trazem hoje a esta tribuna.
O primeiro é para constatar que afinal se realiza no Serviço Público uma velha aspiração, por nós e muitos
membros desta Casa e da outra Casa do_ Congresso de~
fendida: é a participação dOs -etltpr6gados na dirCÇãO_d_a
empresa pública.
Hoje, os empregados da COBAL estão reunidos para
indicar uma lista tríplice da qual o Presidente Carlos
Fernando Zuppo escolherá um diretor entre os indicados
pelos colaboradores daquela importante repartição. ~
um primeiro passo, Sr. P-resideritC:-, e folgO em registrá-tO,
porque quem o clã~ um represerttante do Partido Trabalhista Brasileiro, que assim atende a uma reivindicação
que sei que é de todos os Partidos deste País.
Evidentemente que a presença dos empregados na direção da empresa não. ~ apenas uma fiscaliZação, é,
sobretudo, uma colaboração, e esta colaboração merece
ser exaltada nesta oportunidade.
O segundo motivo, tambéril rapidiiinente aqui esboçado, é o que diz respeito a um velho e sofrido projeto que,
afinal, com todos os pareceres favoráveis, aguarda o e-nsejo de entrar na Ordem do Dia. É aquele que assegura,
aos que aqui estão hã longos anos servindo ao Poder
Público, o direito de adquirir os -ím6VeíS luiidon-ais ofide"
residem. Evidentemente excluindo aqueles Parlamentares que são transitórios e a(Jud"is outroS que algum di"a,
como eu, tiveram um apartamento e deles se desfizeram
pelas próprias contigências da vida política.

Nós jâ tivemos essa oporÍunidade, mas a lei deve amparar aqueles que aqui vieram nesta esperança. Foram
pess_oas que conv"ocadas dos vários Estados do País, da
Bahia, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Sul, de São
::eaulo, aqui fizeram seus núcleos residenciais, afastarams~_das suas famílias, plantaram aqui novas famílias, e temem hoje ou a morte ou a aposentadoria. O funcionáriO
público brasiliense tem esses dois espantalhos. Se morre,
a viúva e os filhos têm um prazo exfguo para deixarem o
apartamento funcional onde residem; se se aposentam, é
motivo de igual sanção.
V. Ex• não" imagina, Sr. Presidente, como sofre um
funcionário público no dia em que completa 70 anos de
atividade. Ao invés de festas é um dia de· velório. Ele
sàbe que, no máximo, dentro de seis meses, terá que deixar sua casa, e já não poderá voltar ao seu Estado, porque dele já se des1igou, talvez desde antes da fundação de
_ Brasília, os liames familiares estão esgarçados, e seus filhos já constituiram novas famílias no Distrito Federal.
Aqui estão seus interesses, suas esperanças e até seus túmulos, pois eles esperam, quando se aposentam, a punição de ter de abandonar o apartamento onde viveram
por muitos anos.
_ Um exemplo típico foi-me olltem exposto por funcionários do Ministério da Educação e Cultura. Vierã.nl do
Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, para trabalhar em
Brasília. A repartição transferiu-se do Rio de Janeiro
para Brasflia e eles acompanharam a repartição, e só lhes
deram uma mordomia, que foi a chave do apartamento
funcional, onde iriam residir. Mas, esta repartição, que
antigamente tratava de merenda escolar, hoje tem um
outro nome: Fundação de Assistência ao Estudante FAE. Como mudou de nome, deixou de ser uma repartição do Ministério da Educação para ser uma Fundação_
do Mínistérío da êdUcação, têm que optar entre ficar no
F AE ou continuar no Ministério da Educação, com modestíssimos vencimentos. Na hora em que se lhes oferece
uma -possibilidade de uma retribuição mais justa, pelo
trabalho que hâ longo anos desempenham, surge esse dilema, se optar, perd~ o apartamento funciona): se não
optar, contirma com os vencimentos minguados de aSa-

ra.
Ora, Sr. Presidente, são todos órgãos do Poder Públi~
co,- e O DASP deveria ser sensível à situação desses seis
mbdestos funcionários, que Parii -aqui vieram e que ganham hoje cento e vinte e poucos mil cruzeiros por mês.
Onde poderão encontrar residência esses funcionários- seperderem os apartamentos funcionais'? Que' esperanças
se lhes dão? Nenhuma. Não podem voltar ao Rio de Janeiro poiQU6 a repartição já se_transferiu para Brasília;terão que continuar Ou no órgão do Ministério da Educitção OU -Do outro órgão do Ministêrio da Educação,
que é a Fundação de Assistência ao Estudante.
Coin issO~ esse drama, esse pequeno drama de seis
famílias, algumas com mais de 15,_ 20 3J!Os de serviço, ê
u-m retrato do que ocorre com deze~as de_ milh~res de
famílias, que para aqui vieram, nos albores de Brasília,
que afúdararíi Sua cOnstrução, -miniêm sua existência e,
no entanto, sonham obter pos~ibilidade de adquirir não de receber como prêmio -O imóvel onde residem,
onde nasceram seus filhos e netos, e onde esp~~m morrer um dia.
Faço, Sr.- Presidente, neste momento, ao__ recordar ~
apelo desses fun~onários que hoje viyem o drama_ dÇ:~o_p
tar Ou Ítão pelo F AE, um-apelo para que a Mesa do Se-

nado faça incluir na Ordem do Dia o projeto que assegura a possibilidade de todos os funcionários que aqui es.:
tão integrados permanentemente na vida de Brasília. e
não temporariamente, não ocasionalmente, de adquirir
os imóveis funcionais onde moram.
~o apelo que faço a V. Ex',jâ que tal projeto, compareceres favorãvcís de todas as comissões, aguarda ap~nas
sua inclusão na Ordem do Dia. Será uma homenagem
que prestaremos a muitos desses pioneiros, e a muitos
outros que para aqui vieram depois, mas que também
padeceram sacrifícios .11 colaboraram na grandeza desta
terra.
Muito obrigado a V. Exf- {MJ,1Íto bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo
a palavra ao nobre senador Humberto Lucena, como
Líder do PMDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOHMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra à nobre Senadora EuniCe Michiles.

A SR• EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronuncia
o seguirite discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pairam no horizonte amazônieo nuvens de inquietação,
principalmente na Ocidental, onde prefeitos, vereadores
e o próprio povo estão procurando defender de todos os
modos, os recursos da SU DAM que estão sendo transferidos para aplicação em ãreas díferentes, numa repetição
do que ocorre com o Banco da Amazônia S.A.
TiVemos a oportunidade de ouvir, em nossa recente vi~
sita à Capital dõ nosso Estado, dezenas de prefeitos, e
vereadores, todos eles preocupados com a transferência
de 15 a 20 bilhões de _cruzeiros, segundo afirmação do
Presidente da Associação dos Municípios do Amazonas,
recursos da SUDAM, para atender o Nordeste, e como é
natural essa medida os tem revoltado, porque, afirmam:
isso-nada mais ê que despir um santo para vestir outro.
E, nós que conhecemos as dificuldades dos municipios
amazônicos, Inuf especiabnente os de nosso Estado, sen-"
tirnoS também a frustração daqueles homens-heróis.
Não contam com verbas para constituição de uma infra;
estrutura urbana condigna, não* dispõe de recursos para
implantação de malhas de estradas de produção, enfim,
não encontram recursos para realizar o que almejam,
pois nenl'!um município amazonense tem receita própria
capaz de suprir suas necessidades mfnimas.
No momento cm que o Governo federal agiliza ór~
gãos, a fim de fixar o homem ao solo, evitando o êxodo
rural, a Amazónia, ou melhor, o Amazonas, onde o fenômeno atinge as raias do incrível, tem seus recursos repassados para outras regiões, num autêntico atentado àqueles que vivem no eterno confronto com a natureza,
escrevendo com sacrifício unla nova pâgina da consolidação territorial brasileira.
Os recursos da SUDAM, Sr. Presidente, Srs. Senadores_, são especificas; são para ser aplicados na Amazônia,
que, atê hâ bem pouco tempo, podia ser considerada
como filho bastardo do Brasil. Não devemos permitir a
repetição da história da batalha da borracha.
_Lamentavelmente, tudo _que se relaciona à Região
Amazónica é sempre relegado ao descaso. As idéias de
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desenvolvimento da área - um avanço na ocupação e
desenvolvimento racional- ainda no tempo doMarechal Hermes da Fonseca foram abandonadas por falta
de recursos e escassez de poderio político. A idéiã.
esvaziou-se, talvez por pressões dos Estados mais poderosos e que não se inCQrporaram ao movimeDto.
A nossa vivência política nos permite asSinalar que a
Amazônia, poderá, em um dia não muito distante, ter
forca política e -importância capifal, dentro da Federação
Brasileira.
Desta tribuna, a mim outOrgada pelo povo do Amazo-

nas, estaremos diuturnamente lutando, adicionando esforços aos companheiros das bancadas amazônicas, sem
observarmos qualquer matiz partidária, em defesa dos
interesses da nossa Região.
Os recursos destinados ao Sul, Sudeste e C~tro
Oeste, são intocáveis; pela força política que têrit essas
regiões e porqUe assim -os consideram os mentor_es, os
gurus da economia nacional. No caso da Amazônia, pela
sua carência, todos os recursos para ali repassados são
importantes, são valios_os. São incentivos a:O des~_nvolvi
mento.
O Sr. Marcondes Gadelha aparte?

Permite-me V. Ex' um

A SR' EUNICE MICHILES- COm prazer, Senador
Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senadora E-unice
Michiles, nós estamos- surpresos com essa informação
trazida por V. Ex' ao conhecimento da Casa, de que estariam sendo repassados recursos da SUDAM, recursos
da Região Amazónica, para o Nordeste. Devo dizer a V.
Ex', de saída, que esse expediente, em nenhum momento, interessa ao Nordeste. Nós somos irmãos do mesmo
sofrimento, n6s- somos sócios da mesma desesperança.
Não hã qualquer vantagem para o N ardeste em.subtrair
recursos, seja de que forma for, da Região Amazôn"ica,
tão pobre, tão miserável, tão esquecída quanto aquele
quadrilátero oriental do Pais. Eu gostaria, no enta[_lto,
que V. Ex~, talvez numa segunda oportunidade, fosse
mais explícita e _dissesse, com maior precisão, que recursos são esses, qual é o montante desses recursos subtraídos à SUDAM, e se eles efetivamente, chegaram ao Nordeste. Porque V. Exf é testemunha, a Nação toda é testemunha, nós atravessamos uma fase dificílima na nOssa
região e não consta que tenha sido a portado tod_o esse recurso que se imagina. O Governo__fez, um esforço de manutenção das frentes d_e emergência e sabe Deus como
um homem sobrevivia lá, ganhando 15 mil cruzeiros por
mês, num trabalho estéril. Indagado a V. Ex•, que aparte
de recursos foi este, porque nós não nos beneficiamos
efetivamente. O porque industrial, o porque manufatureiro autônomo que nós sonhávamos para a Região
Nordestina, também_ não evoluiu, os recursos da SUDENE são mingUados e, dia-a-dia, o que nós temos é exatamente o esvaziamento das empresas e o empobrecimento
maior, a falência e o fechamento de inúmeras fábricas da
Região Nordestina. Esta região que não descobriu maiores vocações industriais, -taffibém perdeu, durante cinco
anos, a sua base agrícola, que respondia, pelo menos,
por 25% do produto agrícola deste País. De modo que
quero consignar a minha surpresa, embora atribuindo
uma importância muito grande, uma seriedade ex.traordinária à denúncia que V. Ex• traz à Casa. Gostaríamos
apenas que fosse mais explícita e dissess_e qual foi o mecanismo de drenagem utilizado para sugar esse dinheiro
da Amazônia e de que forma esse a porte de recursos foi
aplicado na Região Nordestina, que nós até õ-momentO
desconhecemos, inteiramente.
A SR' EUNICE MICHILES - SenadOr MarCondes
Gadelha, agraceço o aparte de V. Ex' e tCria q-ue aci'es~

_centar que tenho que voltar à tribuna para lh_e dar esses
dados com mais detalhes. No entanto, apresso-me a vir à
tribuna, porque a denúncia que recebi foi por parte do
Pr.esidente da AssõCiação dos MunicíPíos, em comitiVa
com mais 12 prefeitos que fazem essa_denúncia. Já oficiei
ao Ministérió do Interior pedindo mais informaÇões,
mas apresso-me em trazer a denúncia que me parece
séria e de boa procedência. Agora, entenda V. Exfque os
15 bilhões, ou 18, os dados variam, vamos dizer entre 15
~ :20- bilhões d~ cruzeiros que estariam sendo drenados
para o Nordeste são uma gota em um oceano das neces:
sidades do Nordeste, mas eles são indispensáveis ao nosso desen-Volvimento. Veja beffi que aqui não se quer, absolutamente, caracterizar uma briga entre Norte e Nordeste, queremos apenas ...

O Sr. Marcondes Gadelha -

E não nos interessa.

A SR' EUNICE MICHILES - E os recursos também
não valeriam, ..

O Sr. Marcondes Gadelha -

Claro!

A SR• EUNICE MICHILES ~ ... não teriam esse peso. No entanto, o que nós queremos~ exatamente evitar
que recursos minguados que nós conseguimos, que são
carreados para a Amazônia e que não teiiam nenhum
peso em outras regiões, mas que para lã eles são absolutamente significativos, que eles tenham uma outra destinação. t apenas isto. Queremos apenas marcar a nos-sa
_presença, neste momento, no sentido de alertar para qÚe
de modo algum, de forma alguma recursos destinados à
Amazônia s_ejam liberados para outras regiões. Era só is-

to.

Maio de 1984

des.ses dados por V. Ex~. mas desde os tempos do Senador Evandro Carr-eira que aqui se dissertavam e se recitavam, até _exaustivamente, os números, as cifras que são
deSviadaSda Região Amazónica. Recentemente, por
exemplo, eu dedilhei aqui um rosário relacionado com
aPlicações do Banco da Amazônia em ltaipú, aplicações
que, em quatro anos, atingiram quatrocentos milhões de
dólares e que o nobre Líder, Senador Virgílio Távora,
prometeu, faz dez dias, dar ao Senado a real procedência
e destinação desses valores e, no entanto, nós outros representantes do Amazonas, como a Amazônia, conti·
nuamos com a nossa paciência e a nossa posição de tranqailídade, tranqUilidade absolutamente amazônica, caracteristicamente amaz_ônica, na espera de que as lideranças do Nordeste, que empolgam as lideranças do Governo, atualmente do Parlamento, nos ajudem a nós, fracas vozes da Amazônia, a reter em nossa região pelo menos, nobre Senadores, aquilo que nos pertence por lei e
por direito. Meus parabéns pelo pronunciamento de V.
Ex' _e me perdoe por hav:er alongado um pouco, mas a
u_ecessidade do aparte era indispensável. MuitÕ obrigado.

A SRA. EUNICE MICHILFS- Eu agradeço o aparte de V. Ex•, mas lamento que lenham me dado um banho por causa disto. (Risos}
-Nobre Senador Fábio Lucena, os dados que V. Ex•
traz neste mOmento são absolutamente importantes e eu
cCiflfeSso-a fulnha satisfação por ter V. Ex' como defensor daquela área sofrida, porque, quando se trata de defender o Amazonas, nós esquecemos nossas cores partidárias e nos entrosamos no melhor espírito, para defender a nossa região.

O Sr. Virgt11o Távora- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Permite V. Ex• um aparte?

A SRA. EUNICE MICHILES- Com muito prazer,
nobre Senador Virgílio Távora..

A SRA. EUNICE MICH!LES - Senador Fãbio Lucena, permito o aparte, com o maior prazer.

O Sr. Virgílio Távora- Apenas para explícar ao eminente Senador pelo Amazonas que _o protrietido está de
pê. Disse-lhe que precisava de uma semana por uma ra·
zão_simples: o Banco do NorQ.estee o BASA são também
bancos de desenvolvimento regionais. Estão todos eles
reunidos, agora, neste congresso da ALADI. Por coincidência, toda a sua diretoria está em Fortaleza, Ceará.
SOlicitei por telex às duas direções e torrio no dia de hoje
a__ reiterar o pedido para oferecerem os esclarecimentos
necessários. Mas, .desde já, em contato com um dos diretores daquele_ estabelecimento bancário, tive a informação, a mesma do Banco do Nordeste, isto é, são repasses feitos pelo banco, que fica ainda com a comissão
do repasse. Se eles não fizessem tal operação, qualquer
outro estabelecimento bancário cujo dinheiro não é deles
faria. Mas, não me nego a cumprir a promessa ao eminente S~nador Fábio Lucena que no momento falava
por toda a Amazônia, assim o esperamos, e trazer aqui
os_ esclarecimento necessários que serão também extensivos a toda a Região Nordestina. No início deste ano, por
ex.emplo, já o Banco do Nordeste fez outra operação do
FINAM E para ITAIPÚ, _em abril, portanto no mês passad_o,_ no valor de 149 bilhões de. cruzeiros. Não foi um
tostão dele, foi justamente dinheiro do FINAME que
teve_c.omo agente financeiro_ o Banco do Nordeste, como
poderia ser qualquer banco paulista. Aliás, hã uma ciun:tada imepsa entre os bancos da terra do eminente Senador Fernando l:fenrique Cardoso e os dois bancos de desenvolvimento quando o FINAME lhes atribui qualquer
parcela no financiamento à ITAIPÚ.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senadora Eunice Michiles, Y. Ex• coloca _em seu pronunciamento mais um pon·
to importante no aguçamento de: todos os fatores negativos relaciqnados com o desenvolvimento da nossa sofrida região, tão bem nomeada de irmã do sofrido N ardeste pelo Senador Marcondes Gadelha. faz poucos dias,
eu analisei o balanço do Banco da Amazônia relativo ao
exercício de 1983, e demonstrei que, d~de a primeira
vez, desde que criado faz 21 anos, o Banco da Amazônia
apresentou um prejuízo da ordem de 4 bilhões e 900 milhões de cruzeiros. N6s não temos banco de desenvolvimento estadual nem regional, apenas o Banco da Amazônia como agente financeiro dos projetas desenvolvirrlentistã.s do Governo _Federal. Na medida que o ~anco
da Amazônia dã prejuízo, V. Ex' observa a quanto anda
a economia amazonense em particular, anda a passos
pai-a a retaguarda. V. Ex• cita novos fatos, fatos que lhe
são fornecidos por fonte idônea como a Associação dos
Municípios. Mas, basta ver, nobre Senadora, o que se fez
com a verba consignada no orçamento monetário e destinada ao financiamento da- borracha amaZónica .. Até o
meado do mês de abril, as autoridades da Secretaria de
Plarlejamento e do Banco Centra-l teriáfn cjue repassar
para o Banco da Amazônia a importância de 30_-Dilfiôesde cruzeiros para financiamento de- custeio da safra da
borracha amazôníCa e ísto, até hoje, não foi feito. E V.
Ex' é testemunha, sabe perfeitamente-que a safra de borracha amazónica deste ano está ameaçada de colapso,
C_~:!~ graves preju!~os ear~_cerca de dois ~P:i!hões de_pessoas que hoje vivein, de uma forma Ou de ·outra, vin'CUiadas à economia da borracha. Por outro lado, alega o Senador pela Paraíba que lhe causa surpresa enunciação

O_Sr. Marcondel Gadelha--:- Permite V. EX' um aparte? __
A SR• EUNICE MICHILES- Com prazer, Senador.
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O Sr. Marçondes Gadelha- Quei'o reiterar a V. Ex• o
nosso interesse pela matêria que trãz à discussão nesta
tarde. Apenas pediria a V. Ex• e-aO eminente Senador
Fábio Lucena um pouco de parcimónia, um pouco de tolerância nas -atirinaçÕeS, .nas sentenças aqUi trazidas.

Acho que vai·se um pouco longe quando se diz que o
Nordeste subtrai recursos à Região Amazônia, e vai-s~
longe demais quando se recua no tempo para dizer que
isso sempre foi assim, inclusíYe já -teria -sido cobrado esse
comportamento das autoridades, por parte do Senador
Evandro Carreira, representante do melhor quilate da
Região Amazônica. Ora, se formeis recuar u-irt pouco no
tempo vamos ver que os incentivos fiscaiS foram criados
em função da realidade nordestina, em primeiro lugar e
em primeira mão, pelo Presidente Juscelino Kubitschek
em termos de transferência. de recursos- especificamente
para o NOrdeste, via SUDENE. Depois disto, sim, foram criados os incentivos para a SUDAM. Evidentemente, dividindo a fatia, dividindo com o N ardeste, subtraindo ao Nordeste uma parte dos recursos que, na sua
totalidade, no início, eram encaminhados para àquela
Região. Ninguém réclamou, Sr. Presidente. Nós achamos justo, achamos natural a Região Amazónica, embora seja outra realidade, em que as condições climáticãS e
o estilo de ocupação da terra sejam diferentes da nossa,
pois é uma Região também pobre e carente, participar
desse mecanismo de transferência de recursos das regiões
mais ricas que com toda a r3Zão, tãmbêm deveriam se
orientar para a Região Amazónica. Mas dePois disto, e
depois da criação da SUDAM, outros recursos tãmbêm
foram subtrafdos ao Nordeste através dos Fundos Setariais de Desenvolvimento. Finalmente, os recursos mais
específicos, através do Plano de Iniegração Nacional, o
PIN, para a construção da Transamazônica e para a colonização da Região; foram recursos retirados do Nordeste em direção à Região Amazónica. De mod_o, que tenho a impressão de que a realidade histórica vai exalamente ao contrârio do que tem sido afirmado pelos
nobres representantes da Amazónia. Nós não queremos
fazer disto um pomo de dis_cordia, não queremos fazer
disto um cavalo de batalha. Apenas, pedimos um pouco
mais de temperânça no exame da questão, sobre a qual
nos comprometemos,'tambêm, a debruçar. a estudar e a
discutir até que se encontre realmente um denominador
comum. Claro que vamos precisar, mais adiante, que a
eminente Senadora Eunice Mfchiles- nõs traga os núme:
ros com precisão, aponte as· rubricas nas quais a Reglão
Amazônica teria sido lesada, aponte as funções que foram prejudicadas por esses mecanismos e, enfrm, de que
forma esses recursos foram carreados, em última análise,
para a Região Nordestina? Digo a V. Ex', não interesssa,
não há qualquer vantagem para o Nordeste - seria
aquilo que Gabriel Garcia Márquez chama a missa de
pobreza, de se tirar de uma parte e colocar em outra, de
fazer com que um coxo se amPare no c<iPenga. Teribó a
impressão de que essa situaÇão não serve ao Nordeste_,
não serve à Região Amazônica, não serve ~_intC:ireza da
Federação. As duas regiões têm sido vítimas do modelo
concentrador, do modelo que, em última anâlise, fortalece o já forte; do modelo excessivamente hegeliano que
trata de dar maiores condições e-de unificar todo o processo de desenvolvimento a partir uma só região. Aquela
velha teoria da gota de óleo que, a partir de São Paulo, se
expanderia e alcançaria todas as regiões. Lamentavelmente, sabe V. Ex• que isto não aconteceu. Nós continuamos cada vez mais pobres e a defasagem, o gap entre
o Nordeste--Amazônia e o Centro-Sul continua a aumen~
lar consideravelmente. Esse fosso n6s_temos que corrigíf
juntos, solidários, trabalhando, lutando numa mesma
causa e numa mesma direção. Tenho a impressão que
não vão ser essas coisaS - desculpe a expressão - pequenas em termos de volume, de montante, como V. Ex~
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disse, que vão nos separ_ar~m nossa luta comum contra o
subdesenvolvimento.
A_ ~}t•_E!JNICE MICHILES- Sr. Senador, o meu
de~pretencios~ pron_un~iam_ento ~e _cing'e a este ep_isódiQ~,_
_s_em ter nenhuma pretensão dê uma ã.ná!ise histórica,
tampouco de deflagar, neste Parlamento, uma briga pelos recursos do Norte e; do Nordeste. Apenas, caracterizar um fato, uma denúncia de procedência -confiável e
marcar presença no sentido de que estaremos aqui atentos a episódios dessa natureza. Mas, longe de nós termos
ã pretensão de defl~gar aqui uma briga por recursos do
Norte e do Nordeste. Acho que não teríamos, como disse V. Ex•, nenhum objetivo nesse sentido e, muito menos, lucro com isto. Temos_ é que, realmente, admitir as
nossas carêflcias e juntarmo-nos, para que ambos, Norte
e Nordeste, possam ter recursos cada vez mais volumo~
sos com o propósito de corrigir e evitar distOrÇõeS-de
nossa realidade. Era só isto.
Quanto à cobrança de V. Ex•, voltarei à tribuna para
fornecer-lhe mais dados especíiicos, a respeito deste assunto.

6

Sr.

Gabriel Hermes-

Permite-me V. Ex• um apar-

te?

A SR• EUNICE MICHILES Senador.

Com prazer, nObie

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senadora, ·cheguei
aqui quando o nosso ilustre Ude:r em exercício fazia uma
declaração que, realmente, demonstra que S. Ex' não estâ muito bem a par das ocorrências. Também, o que desejo é que nossas duas regiões, uma rica, precisando de
ser aproveitada, que não é problema, ê solução, a Ama~ônia; _e a outra, que o Brasil todo deve a ela levar o seu
amparo. -Mas é preciso ficar bem claro: a criação, em
1946, na Constituição, dos 3% dos recursos da União
que deveriam-ser dados para àquelas regiões, mais pafa a
Região Amazónica! foi de autoria de um Deputado do
- Estado do Affiaz_onas, Leopoldo Peres, com o apoio de
toda a nossa região, e lembro-me bem de um Senador do
meu Estado, Álvaro Adolfo, que foi por sinal meu professor e ilustre Senador do PSD, amigo do Senador Magalhães Barata, amígo do pai do Senador Hélio Gueiros
e também do Senador, que juntos aqui lutaram e levaram o parlamento de então, em 1946, a criar na Constituição 3% da Receíta da União para a nossa região. Para
aprovar, dado o volume da força dos Deputados e dos
Seriadores da Reg"ião Nor~este, é que a coisa foi partilhada, mas _o projeto é do Deputado Leopoldo Peres,
com todo o apoio do nome que lhe repito aqui com res~
peito, do Senador Álvaro Adolfo, o Nordeste é que veio
a partilhar. E mais; depois para conseguirmos até alguma _cOisa a mais nesse sentido, porque nós é que fomos os
precu~ores- do projeto, tivemos que nos entregar às ~i
_géncias respeítáv~is dos Estados de Goiás, Mato Grosso
MaranhãO; -assim estenderam as fronteiras do Amazonas, e tivemos que criar a Amazônia Legal e a Amazônia
Verdadeira, que é a que existe e onde está aparecendo o
ferro, o ouro, a bauxita, a madeira e todas essas riquezas
que tolhemos. Apenas quero fixar esse detalhe, embora
não tenha ouvido o discurso todo da nossa respeitâvel
colega. Fique certo, também, V. Ex~ que em todas as disputas, em todas aquelas cobranças justas do Nordeste
nunca faltou o apoio integral da Amazônia, todo o tempo. Aliâs, nunca_ nos t~m faltado também a do Nordeste
com quem nós somos realmente a grande força humana
e a grande força de riqueza desta grande Nação, que é o
nosso Brasil; um com suas imensas terras a serem explora-das e o outro com a imensa população que vem sendo
explorada e que não vem sendo ajudada devidamente.
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A SR• EUNICE MICHILES- Obrigada nobre Senador.
ConclUindo, Sr. Presidente. esperamos que os recursos
da SUDAM, notadamente os destinados ios municípios
amazônícos sejam resPeitados, pois feprestmtam na realidade, as sementes que farão germinar o desenvolvimento nas mais distantes áreas desta região, abrindo novas
fronteiras sócio·económicas e políticas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome dos brasileiros espalhados pelas distâncias selváticas da Amazônia,
estamos reivindicando o retorno dos recursos da SUDAM transferidos para o Nordeste. Estamos pedindo
tanibém, qUe não Sejam perinitidos investimentos do
BASA no Sul do País, com recursos captados na Amazônia. Apoiamos a luta dos Senadores daquela Região
Amazônica conio Fábio Lucena, Gabriel Hermes e outros na defesa da Região Amazónica.
Não temos dúvidas, que os recursos que· o Brasil destina à Amazônia -possuem caráter de investimento a médio
prazo, e só preservando-os é que poderemos dar início,
agora, à derrubada _da muralha que, lamentavelmente,
ainda hoje, distingue o Brasil rico do Brasil pobre.
- Estamos reivindicando a reposição imediata dos recursos transferidos da SUDAM para o Nordeste, para
que possamos sair da posição de apêndice acidental do
Brasil.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE.) - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra a V. Ex• para uma breve comunicação.
O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Recebi do Senador Albano Franco, de Nova Iorque,
onde está em missão oficial do senado da RePública, comunícação de que S. Ex• também inlegrarâ a comitiva
do Senhor Presidente da República em visita ao Oriente
nos dias 23 a 27 de maio ao Japão e nos dias 27, 28, 29 de
maiQ_ e )\>de junho à China.
Na forma regimental, solicito a V. Ex• que receba o telex que foi dirigido ao Senador Albano Franco pelo Sr.
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que é o Chefe
do Departamento de Promoção Comercial, do Ministério das Relações Exteriores, a fim de que tenha os efeitos que o Regimento deve ter para proteger o nobre re~
prescntante em viagem não integrada à missão oficial do
Senhor Presidente da República, mas na condição de
Presidente da Confederação Nacional da Indústria, integrandQ, como empresârio! essa viagem ao Japão e à Chi-

na.
Era o que tíi"iha a dizer.

e

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Mesa acolherá o requerimento.
Para uma breve comunicação, concedo a palavra ao
nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador ltamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Quero dar conhecimento ao Senado do telex que acabo de receber da Cooperativa de Laticfnios de Teófilo
Otoni, pedindo, -inclusive, a gentileza do nobre Senador
Virgílio Távora e do nobre Senador Marcondes Gadelha
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que responde, hoje, pela Liderança do Governo. Diz o
telex:

TLX NR/235(84
Da: CQoperativa de latíciriiOs ___Teõfífá OtO!ti
Ltda
Pa: Senado Federal

Att. Senador Itamar Franco
Em dezembro ultimo enviamos a V. Ex• o telex
Nrjl07 contendo nossos temores face aa importação de grande quantidade de leite em poh dos Estados Unidos em plena safra. Para tristeza nossa, os
temores configurados anteriormente, confirmaramse da maneira mais sombria: a CCPL, Co.operativa
Central dos -Produtores de Leiie "I.tda, estah com
dois meses de atraso no pagamento da nossa cooperativa que congrega 3.100 cooperitdos e mais de
100."000 dependentes indiretos, em virtude de uma
retração sem precedentes, a nível governalmental e
privado, da compra do leite em poh produzido pela
CCPL. recrudescendo no momento com as dificuldades da central na obtenção dos recursos de saneamento financeiro, atraves da CirCUlar 761 do-BACEN. O reflexo negativo desta situação vai da por-teira das propriedades, 80% pequenos e mínis, aos
botequins das esquinas.
Rogamos-para o elevado espirita publico de V.
Ex• no sentido de envidar esforços junto ao grupo
de trabalho da 761, para agilizar a composição deste
enquadramento e coibir em definítiVOSituàções que
no futuro venham favorecer produtores rurais estrangeiros em detrimento dos brasileiros.
Atenciosamente, - Augusto Sergio Marx, Diretor da Coop. Latic. T. Otoni Ltcla.

Quero declarar ao Senado Federal que esta notícia é
falsa, é mentirosa. Não quero atribuir a mentira di-retamente ao Ministro, porque geralmente essas Õotfcias
vêm assim de uma maneira pouco precisa, e tampouco
quer dizer que a Folha de S. Paulo não tenha ouvido de
alguém essa informação. MaS está chegando ao limite do
desrespeito o que está acontecendo no Brasil, em que se
propõem negociações inexistentes, trata~se de um tema
que envolve o Ministro de Estado, mencionando a prorrogação do mandato de Presidente e que teria sido conversado com os Senadores da República. E mais, ainda,
adiante se diz e se atribui ao Sr. Ministro que essa conversa teria tido:
"A aceitação do diálogo que propôs e a ausência
de respostas negativas indicam certa receptividade
de seus interlocutores".

Isso é da maior gravidade, quando se afirma que tivéssemos discutindo prorrogação de mandato e com certa
receptividade; seria, realmente um comportamento absolutamente antidemocrático.
Queria consignar nos Anais do Senado da falsidade da
afirmação. Acho que o próprio Ministro da Justiça deveria explicar ao País do que se trata, embora não tenha
havido essa conversa comigo - e tenho certeza de que
não houve .rom o ex-Deputado Renato Archer - pois
falei, hoje, com S. Ex• pelo telefone~ S. Ex• negou que tivesse tido qualquer conversa com o Ministro Abi-Ackel
a esse respeito nestas três últimas semanas, há mais do
que uma isninuaçào, há_~:~ma afirmação de que o Sr. Ministro da Justiça propõe a prorrogação do mandato do
Presidente da República. E _o Presidente está envolvido
espero que na mesma circunstância _em que eu estou, ou
seja, sem ter responsabilidade, porque aqu(se diz que o
Presidente ouviu e concordou.

O Sr. Benedito Ferreira- Mas o repórter afirma que
O Sr. Marcoodes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senador, infelizmente, não são permitidos apartes
comunicações.

em breves

O SR. ITAl\olAR FRANCO - Sr-. Presidente, este é o
apelo que endereço_ ao nobre Líder do Governo, o Senador Marcondes Gadelha, e ao nobre Senador Virgílio
Távora, para qtie tomem conhecimento deste telex da
Cooperativa de Laticínios Teófilo Otoni. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cirdoso,
para uma comunicação.
O SR. FERNANDO HENRIQUE~ CARDOSO
(PMDB- SP. Para uma comunicação. Sem revisão do
orador:') - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero fazer uma breve cortiunicação a resPeito de
uma ·notícía que foi publicada hoje -na-Fofha de S. Paulo,
em manchete de primeira página, pela qual se indicaria
que o Ministro Ibrahim Abi-Ackel articula a reeleição
do Presidente Figueiredo para ma(ldato tampão. Textualmente se diz que a proposta teria sido discutida com
diversos setores da Oposição e com o próprio Presidente.
Diz a Folha de S. Paulo:
"Em seus cantatas realizados sigilosamente em
Brasília e viagens que tem feito nas últimas três semanas a outros Estados, Ackel incluiu conversas demoradas com o governador de Minas Tancredo Neves (com quem teria discutidO mais de u"ma vez), o
Senador Fernando_ Henrique Cardoso (PMDB SP) e o ex-deputado Renato Archer (PMDB MA), membro da Comissão Executiva do partido.

o Ministro fez essa declaração?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Afirma, na forma elíptica.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador, não são permitidos_ apartes ern breves comunicações. Ainda há pouco o nobre Senador Marcondes
Gadelha quis apartear o nobre Senador Itamar Franco,
mas em breves comunicações- a própria palavra já estã
dizendo - se_ o orador conceder apartes, não falará
mais. O Regimento Interno proíbe apartes em breves comunicações_._
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Sem responder ao -aparte de V. Ex•, leio o texto:
''Convencido da inviabilidade de__ aprovação da
Emenda Leitão pelo Congresso, o Ministro da Justiça fbrahim A bi-AcKel está articulando, junto a setores da Oposíção, a reeleição do Presidente Figuei~
redo."
E segue a notícia.
O Sr. Benedita Ferreiro- Mas não diz que S. Ex' declarou.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não di_~ claramente que S. Ex• declarou. De qualquer
maneira pediria que consignasse, e espéro que o Ministro
da Justiça, dada a responsabilidade que tem na República, nos e_xplique _que prorrogação é essa.
Muito obrigado.
O Sr. Marcondes G_adelba- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRFSIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa·
I3.Vf.a ao nobre Senador Marcondes Gadelha, como
Líder.
O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB.
Com o Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com todo o respeito ao eminente Senador Fernando
Henrique Cardoso, não há o que responder em relação à
comunid.ção que acab~ de fazer à CaSã, nem esta Liderança tem o que responder, e muito menos o Sr. Ministro
da Ju~tiça. Quero crer que a interpelação que o Senador
Fernando Henrique Cardos·o faz é dirigida à Folha de S.
Paulo, que publicou uma matéria igual aos inúmeros
boatos que circulam por esses corredores. Folha de S.
Paulo não atribui, em nenhum momento, responsabilidade ao Ministro da Justiça pela matéria divulgada. Não
li o jornal mas quero crer que não há nada aspirado nesta matéria que acaba de ler o Senad_or Fernando Henrique Cardoso. Depois, é do conhecitnento inteirO da
Nação que este assunto jã foi susdtado em diversas ocasiões, e que recebeu sistematicamente uma sonora nega~
tiva do Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Permite V. Ex'
Ouço V. Ex•.

O Sr. Fernand~ Henrique Cardoso- A sonora negativa do Presidente da República houve vária,s_vezes, exatamente razão adicional para que o Ministro diante dessas
noticias veiculadas faça o que eu fiz, diga que não é verdadeL
O SR. MARCONDES GADELHA --Se o Ministro
da Justiça ficasse catando em jornal cada matéria que se
publica o seu respeito ..
O St. Fernando Henrique Cardoso- Matéria de man- chete.
O_SR-MARCONDES GADELHA- .. , seria uma interminável sucessão de desmentidos, e então os nossos
jornais seriam feitos de não ditos.
Teríamos uma situação bizarra, em que a verdade seria aferida pelo seu contrário.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- É melhor que o
jornal seja uma su_cessão de desmentidos do que o Governo ser acusado de.es.tar permanentemente envolvido
enl tentativas não muito- claras.
O SR. MAR CONDES GADELHA - Esta é uma situação extremanente desagradável que nós criaríanios
para a nossa ímp-rensa, Que já vem sendo vítima de incompreensões por parte da opinião pública. Sabe V. Ex.'
que a Revista Veja publicou uma pesquisa de opinião,
em qUe nós, políticos e imprensa, ficani.os nos piores lu~
gares no rancbing de credibilidade diante da opinião
pública deste País. Ora, se continuarmos brincando com
fatos dessa natureza ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Perdão, Senador
Marcondes Gadelha, não estou brincando com fato nenhum. É uma notícia que ofende a minha honra. Ab.solutam_ente, eu não estou brincando. Dizer que fui combinar com o Ministro da Justiça um golpe para prorrogação de mandato não é brincadeira. É muito sério e eu
ten-hõ -que desmentif.
O SR. MARCONDES GADELHA- V. EX• não disse que teria sido citado na matéria. Estou ouvindo pela
primeira vez e agora compreendo a sua revolta. V. Ex•
foi citado nominalmente?
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nominalmente,
como interlocutor do Ministro. Eu, o Governador Tan~
credo Neves e o Renato Archer. E não falei com o Go~
vernador Tancredo Neves, mas falei com o Renato Ar~
cher. Também ê falso, e por isso a minha indignação.

que isto seria um esforço, seria um exagero, seria um tour
de force ao qual o bom senso não pode c;eder.

O SR. MARCONDES GADELHA- Espero, que V.
Ex• não esteja atribuindo ao Ministro da Justiça a veicu~
lação dessa maté:ria.

O Sr. Fernando Henrique CU"doso- Espero que o Mi~
nistro diga isso.

e

O SR. MARCONDES GADELHA ::-: Uma_ matéria
que sai sOiia, que sai escoteira na Folha de S. Paulo, V. _
Ex.• estâ dirigindo a s-ua interpélaÇão de uma m_l!~~ira
oblíqua ao Jornal Folha de S. Paitio que o citou nominalmente, de uma forma ·que' V. -Ex' considera irresponsável.

O Sr. Feriiando Henrique Cardoso - A Folha de S.
Paulo publicou e deu manchete em primeira pâgina-,-uma
notícia atribuindo ao Ministro duas coisàs; estar articulando a continuidade do mandãto do Presidente, a prorrogação, ter sido ouvido pelo Presidente qUe não o proibiu e ter tido apoio das Oposições, e aí citoU esses três.
Então, a matéria é séria e requer ·um esClarecimento do~
Ministro, para o bem do próprio Ministro e do Governo:
Fora disso eu serei obrigado a imagínã.r qtii existe alguma articulação que não passou por mim- eu espero que
não exista. Eu confiaria na palavra do Presiden~e e do
MinistrO se eles disserem efetivamente que isto é falso.

O SR. MARCONDES GADELHA- Antecipo a V.
Ex•., que V, Ex• goza de credibilidade no seio deste Congresso Nacional, junto à opinião pública deste País, jUnto à imprensa nacional e junto ao Governo Federal. V.
Ex• goza, junto a todas estas entidades de um respeito,
de uma credibilidade, absolutamente acima de qualquer
dúvida, absolutamente inatacável. De modo que_a segurança quanto a sua imagerrl já lhe dá uma tran-qaílidade
preliminar na abordagem desta matéria.
O Sr. Itamar Franco- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA - Um instante,
nobre Senador,porque inclusive ainda vou precisar de algum tempo para responder a sua comunicação também.
Em segu-ndo lugar, V. Ex• tem todo o levantamento da
evolução dessa discussão em torno de prorrogação de
mandato do Senhor Presidente da República, que já vem
de alguns meses, quase que um ano, Já foi suscjtado pela
primeira vez pelo eminente Mini.Stfo Césii- ·cais, e sistematicamente tem esbarrado com a recusa do Presidente_
da República, embora figuras impor! antes da Oposição,
como o Governador Leonel de Moura Brizola, tenham
se reportado com simpatia a este tema, o éjUe evidentemente não causa nenhuma estranheza, uma vez que o
Governador Leonel Brizola atribui ao Presidente daRepública um papel importante na consolidação do proces-=so de abertura democrática, e entende que S~ Ex.~ poderia
exercer um papel, no entendimento do Gover'nador Brizola, semelhante ao papel exercido pelo Rei da Espanha,
dentro de um m_odelo que se pressupõe, talvez, parlamentarista, com um regime de coalisão.
São teses que são veiculados, que são levadas à discussão, e pelas quais ninguêm tem se responsabilizado até o
momento. Compree-ndo a revolta justa, pela citação nominal, do Senador Fernando Henrique Cardoso, mas
quero crer_ que esta é uma tempestade em copo d'água.
Exigir, por conta disso, um desmentido do Ministro da
Justiça, cobrar do Ministro da Justiça um pronunciamento a respeito de uma tese que eu diria quase que sovada ou pelo menos cansada, tantas vezes tem sido usada
e tant<~s vezes tem sido desmentida, eu tenho a..impressão

O nObre-Senador Fernando Hemique Cardoso faz a
sua ressalva perante a opinião pública, e eu quero crer
que nós estamos necessitando efetivamente de homens
da envergadura do Senador Cardoso, para a evolução
dessa negociaçã<l, para dar curso efetivo a essa negociação,não necessariamente esse tiPo de negociação qu.e
- COnduz à prorrogação de mandato de quem quer que seja. Enfim, que nós tenhamos um mecanismo. qualquer,
estrutuiã1 legal, que garanta a consolidação do processO- democrático, sem riscos de retrocesso de um lado e
sem risco de revanchismo de outro. Esta é a grande tarefa d<1 negociação~ ·é neste seiitido que nós entendemos
que o processo de consenso deva ser elaborado, é a monú!gerri de mecanlsmos naturais -Que, subtraindo forças à
autoridade, que diminuindo O Páder Executivo, que fazendo a dispersão da autoridade, que dando prerrogativas ao Poder Legislativo, que restaurando a capacidade
plena do Poder Judiciário de-agir como revisor dentro do
processo constitucional, nos dê garantias constitucionais
a todos, para que nós tenhamos um modelo de convivência social onde todos se sintam à vontade para trabalhar
e constru"ir livremente.
É desta (arma que nós entendemos o espírito do nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso; é dess? forma que
nos entendemos_~o espírito da negociação. Ninguém, em
nenhum momeJtlo, pode pensar que negociação vel).ha a
ser símbolo de casuísmo, que negociação venha a ser
símbolo de continuísmo, que negociação venha a ser um
artifício e que a negociação venha a ser uma artimanha
para que se façam coisaS ao arrepio do consentimento
nacional.
Ora, Sr. Presidente, temos confiança absoluta nodescortino deste Congresso Nacional, no entendimento de
Lider<~nças oposicionistas e governamentais, que haverão de conduzir esse processo para a sua mais- rápida
conclusão, na forma como aguarda e como espera o
povo brasileiro.
Sr. Presidente. só um esclarecimento a respeito d<1 comuiiicação do Senador Itamar Franco quanto à impor-taÇão de leite em pó.

Ora. sabe esta Casa, sabe a Nação inteira que o Governo se debate com uma crise terrível na sua balança de
pagamento, que o Governo tem feito um esforço enorme
para ajustar as suas contas externas, e que um dos itens
fundamentais nesta luta é exatamente o equilíbrio da balança_comercial. Temos feito um sacrifício enorme contendo impo~tações e um esforço brutal para elevar as
_nossas taxas de exportação para termos um superávit
_ este ano da ordem ·de 9 bilhões de dólares.
Coiivenh<lnio.S, Sr. Presidente, que esta não é uma tarefa muito fácil. Há de entender o nobre Senador Itamar
Franco que não interessa ao Governo aumentar as importações, seja de ·que item for, inclusive agora que estâ
prerh!ao peloS problemas referentes à carne e ao feijão;
não interessa ao Governo expandir a sua pauta de importações com sacrifício evidente para essas metas na
sua balança comercial.
Se, por acaso, o GOverno cogita, se alguém cogita ou
se a Associação de Consumidores p_ede isto, deve haver
atgyina-·razão que não há de fugir ~ inteligênci_a- do em i-_
nente Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA - Nós estamos
com uma inflação da ordem de 230%, não há o que esconder neste ponto. A carne, o leite, o feijão são pontos
furicfãmentaís e deCI.sivos na elaboração dos indicadores,
e não apenas dos indicadores, mas da própria realidade,
-da dificuldade de vida em que se encontram as nossas
popuTações de baixa renda, em torno de cujos or~men-
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t-os ê elaborado o lndice Nacional de Preços ao Consumidor.
Ora, Sr. Presidente, se ao Governo não interessa importar e se iSso- 6tã sendo cogitado, essas coisas não
acontecem ao acaso. De.ve estar havendo uma pressão da
opinião pública, que es.tá sofrendo na carne, me permi~
tam o trocadilho.

_ O Sr. Jiamar Franco- Eu estou permitindo, estou só
escutando.
O SR. MARCONDES GADELHA- Então, hã uma
comunidade nacional inteira que está assustada com a
iminência de que os preços do leite e da carne venham a
dobrar. Com isso nós correremos o risco de uma ruptura, o risco de um estremecimento na coesão social interna deste País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço um mínimo de
compreensão à Oposição para este problema. Estamos
naquela situação em que o indivfduo paga por ter cão e
por não ter cão. se não equilibmmos as nossas contas externas, então, passamos a ser um mau devedor, passamos a ser inadímplentes, corremos o risco de ter cortados os fluxos de capital de fora para dentro e de prossegUirmos in-definidamente com a crise, com a estagnação
e com a parada do crescimento económico; se fazemos
um esforço, por outro lado, para conter essa situação,
correremos o risco de agravar a inflação e haverá os reclamos naturais internos da população que para nós são
muito mais importantes do que as queixas dos banqueiros ou as gritas do FMI â nossa segurarl.ça no cumprimento das nossas obrigações implícitas nas cartas de intenções. Ora, Sr. Presidente, nós não podemos condes~
cender com o risco de que os índices inflacionários venham a disparar. Se consentirmos no prosseguimento
desta situação teremos uma inflação virtualmente incoercível, teremos uma argentinização dos nossos índices
e o GÕverJio não pode ficãr cego e surdo aos clamores
nacionais assustados com esta situação.
O Sr.Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço V. Ex•
com muito prazer, nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Senador Marcondes Gadelha,
primeiramente queria voltar à questão do Senador Fernando Henrique Cardoso. Quando pedi o aparte V. Ex',
com a sua intelig~ncia brilhante, estava esclarecendo alguns pontos. Acho que V. Ex• não respondeu à questão
nuclear colocada relo Senador Fernando Henrique Cardoso. Fez S. E"' muito bem em vir ao plenário do Senado Federal trazer esse desmentido. O Senador Fernando
Henrique Cardoso é um Senador da República, é um homem de Oposição, tem a sua postura julgada pela
Nação. S. E.x~ não poderia hoje estar perante à opinião
pública brasileira como um homem que estivesse defendendo a prorrogação do mandato de Sua Excelência o
Senhor Presidente da Rcrública. Então, S. Ex• agiu corretamente ao dizer da tribuna do Senado Federal que
essa notícia não é verdadeira. Se o Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Senador da República fez o
que fez e agi li Como deveria, como um homem público,
S. Ex• estava apenas solicitando ao Ministro da Justiça
que viesSe cm nota pUblica dizer se participou ou não
desses entendimentos. Se o Ministro d<1 Justiç--d. participou dos entendimentos, por certo não o fez com o Sena~
-dor Fernando Henrique Cardoso e nem com o nosso excolega Parlamentar Renato Archer . .t: preciso que V. Ex•
não fuj? dessa questão nuclear ...
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre Senador, eu não fugi. Suponho que V. Ex' vai passar ao tema
da sua com_!-!nicaçào, eu não quero deixar passar esta
oportunidade ...
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O Sr.Itamar Franco- Só quero terminar ci ineu raM
ciocínio.
O SR. MARCONDES GADELHA- Só quero dizer
que em nenhum momento procurei escapar ã realidade
de colocar isto. Está ressalvada para mim a figura do Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Itamar Franco-- Inicialmente, V. Ex• nem entendia o por quê.
O SR. MARCONDES GADELHA- Agora, devo dizer a V, Ex• o seguinte: não havcbria nenhum desdouro
em qualquer pessoa, como nào há em relação ao Governador do Rio de Janeiro, em defender a prorrogação do
mandato do Presidente da República. S. Ex' foi criticado
e acusado.
O Sr.Itamar Franco- V. Ex• al comete um ligeiro engano.
O SR. MARCONDES GADELHA- B preciso saber
que numa matéria desse tipo não caberia reação tão fo"rte
do Senador Fernando Henrique Cardoso ...
O Sr. Itamar FrancO -

Caberia sirii; EX•

O SR. MAR CONDES GADELHA - Esta jâ ê uma
matéria excessiv-ani.ente sabida e repelidã pelo Senhor
Presidente da República, que não quer a prárrogaçãO do
seu mandato. Sua Excelência é favorável, em tese, à
prorrogação de mandato, mas, em nenhum momento,
aceita ser o primeiro a quCbrar essa tradição da Repúbli~
ca.
O Sr. Itamar Franco -

Agora, não entendi!

O SR. MARCONDES GADELHA- Será que V. Ex•
não está cansado de ouvir isto?
O Sr.Itamar Franco- V. Ex• se confundiu neste momento. V. Ex• disse_que o Presidente ê favorável à prorrogação de mandato? Não entendi. Agora, sou eu quem
não compreendeu a frase final de V. Ex• V~ Ex• disse que
o Presidente é favorável à prorrogação de mandato?

O SR. MARCONDES GADELHA diversas vezes.

Não. Eu disse

O Sr. Itamar Franco - Acho que V. Ex• cometeu àí
um engano qualquer. Estou auxiliando V. Ex• para que
isto_ não conste dos Anais.
O SR. MARCONDES GADELHA- Esclareço a V.
Ex• O Presidente admite, em tese, a prorrogação dCi mandato, mas não para si próprio.
O Sr. Itamar Franco -

V, Ex• já esclareceU.

O SR. MARCONDES GADELHA -Essa possibilidade está colocada, inclusive, dentro da emenda que sua
Excelência enviou ao Congresso Nacional. Não há nada
a esconder neste ponto. Está muito claro.
O Sr.Itamar Franco- O que estamos discuiinao-ê a
posição do Senador Fernando Henrique Cardoso, Ex•
O SR. MARCONDES GADELHA- Esta tradição é
a úniCa- não quebrada.
O Sr. Itamar Franco - O Senador Fernando Henrique Cardoso teria -que ter a atitude que teve. V. Ex• não
quer responder esta questão nuclear, fazer justiça, é um
outro problema. Agora vamos ao problema que V. Ex' ...
O Sr. Pedro Simon- Senador Itamar Franco, o Presidente da República não fala em prorrogação, Sua Excelência fala em reeleição. l'ião sei se foi ato falhO do-0Ci6rii

-Lídei, mas S. Ex• diz que a emeilda fala em piOriogação.
Não, a emenda tala em reeJelÇão o Líder" diz que o Presidente é favorável à prorrogação na emenda. Não, a
emenda não fala em prorrogação.

e

O Sr.ltamar Franco --Senador Pedro SimQn, não sei
se_nesta altura já é prorrogação, não sei se há qualquer
coisa aí, o Líder do PDS nãO-esclareCeu convenientemente. Agora, é incrível, Senador Marcondes Ga_delha, que
V, Ex.• hoje na Liderança do GovernO, após eu ler um telex da Cooperativa de Teófilo Otoni protestan-do contra
a importação de leite em pó dos Estados Unidos da
América que está trazendo prejuízo a todos os brasileiros, que V, Ex• venha à tribuna para defender essa importação e dessa importação V. Ex.• faz a ...
O SR. MARCONDES_GADELHA- Vá dizer isso à
dona-de-casa de um bairro humilde de_Teófilo Otoni, vã
dizer isso à cria_nça que _vai_ dormir sem o leite para beber ...
O Sr. Itamar Franco- Quem tem de dizer são V. Ex•s
que comandam a economí3. deste País, não somos nós,
EX:~:

--

O SR. MARCONDES GADELHA - ..sã dizer que
V. Ex• quer a elevação do preço do leite, vá dizer isso aos
pais do Rio de Janeiro, vã dizer isSo ao Nordeste esfomeado, vá dizer ...
O Sr. Itamar Franco- Vamos dizer que V. Ex•s estão
Mtregando _este País aos estrangeiros. (O Sr. Presidente
faz soar a campainha.) Agoraja ê o produtor rural brasileiro que se vê prejudicado com essa importação de leite
em pó, Ex• Inclusive tenho um projeto para beneficiar o
consumidor na isenção do ICM. V. Ex• não pode ficar e
nem desviar a atenção para esse protesto da Cooperativa:
d~ Teófilo O!oni,__ que representa aqui 100 mil dependentes com essa importação que Vem trazer prejuízos aos
brasileiros e que vem favorecer, mais uma vez, os estrangeiros neste País. Que V. Ex• continue defendendo oS
-ãc_ordos internacionais, isso ê outro prOblema. Não é jUs~
tificável que o Brasil importe leite em pó, Senador Mar~
condes Gadelha. Quero que V. Ex• me diga se é ou não
justific;4"vel a importação de leite em pó.

-O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Marcondes Gadelha, peço a V. Ex' não conceda
mais aparte porque está esgotado o tempo de V. Ex• e
ainda teffios a Ordem do :bia-.
O SR. MARCONDES GADELHA - Não defendo
importação de coisa -nenhunla e não apenas por bons
sentimentos, mas pela necessídade que temos, inclusive,
de equilibrar a nossa balança comercial. Agora, nobre
Senador, entre essa necessidade de equilibrar a balança
comerci_al, entre essa acusação que V. ex~ faz de que eu
esteja defendendo os interesses de grupos estrangeiros ...
O .Sr. Itamar Franco- Que necessidade de equilibrar
com importação de leite em pó ... Isso não existe, Ex•
O S_R. MARCOND~ GADELHA - .,, e as neçessi~
dades reais desta N açã.o desproteinizada, descalcificada,
pobre, que não tem o que comer ...
O Sr.Itamar Franco - Desprotegida esta Nação, sim,
aí concordaria com V. Ex•
O SR. MAR CONDES GADELHA- ..-.se eu aceitasse as suas objurgatórias, nobre Senador, daqui a quatro
ou cinco meses, quando o preço do leite disparar, eu teria, tambêm, que estar nesta tribuna combatendo o discurso que V. Ex• faria ...
O Sr. Itamar Franco- Em absoluto.

-·-o SR. MARCONDES GADELHA- .•• contra a elevação- em espiral louca dOs preços do leite e da carne.
O Sr. Itamar Flanco- Mais Uma vez V. Ex• foge à
questão central. Afirmo-lhe que não há necessidade dessa importação de leite em pó para que o preço do leite
possa baixar, para que o preço do leite possa chegar mais
barato ao trabãlhador.
O SR. MARCONDES GADELHA nos dá uma informação auspiciosa.

Agora V. Ex•

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ hoje está infeliz, porque
acabei de ler um telex com as devidas informações, e V.
Ex•, talvez, nem o chamado Grupo 761, organiZado pelo
Banco Central, cõ-rihece...

O SR. MARCONDES GADELHA problema que V. Ex• suscitou.

Conheço o

- O Sr. Itamar Franco- Ah! Então V, Ex• preCisa conhecer a fundo o problema.
O SR. MARCONDES GADELHA - Conheço o
preço do feijão, o preço da carne, o preço do arroz.
Aliás, isto é o que importa para mim e para a ·população
brasileira.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• conhece o preço do leite?
O SR. MARCONDES GADELHA - Conheço,
nobre Senador, conheço e sei que ele é amargo.
O Sr. Itamar Franco - A h! ele é amargo? Mas muito
amargo, Ex•, não é só amargo, não.
O SR. MARCONDES GADELHA - Muitíssimo
amargo, e V. Ex• quer que ele se torne mais amargo ainda.
Senador Itamar Franco, V, Ex• diz que esta cooperativa de Teófilo Otoni tem ...

O Sr. Itamar Franco- Eu digo, não. S o Presidente
dela que está -dizendo.
O SR. MARCONDES GADELHA - ... que esta c_ooperativa tem a chave mágica capaz de manter estável o
preço do leite, t possível que também se tenha alguma
.outra capaz de manter estáveis os preços da carne, do feijão, etc.

O Sr. Itamar Franco- Não é preciso chave. V. Ex•,
com esta argumentação, Senador Marcondes Gadelha,
não faz jus à sua inteligência.
O SR. MARCONDES GADELHA- Senador, estou
procurando me colocar ao seu lado.
O Sr.ltamar Franco- Assim, não! V. Ex', defendendo os produtores estrangeiros, não vai se colocar riunCa
ao meu lado. Por favor, não!
O SR. MARCONDES GADELHA - Estou procurando ac_eitar as ponderações de V. Ex•, mas digo a V.
Ex•: quando_V. Ex• trouxer e expuser aqui, perante a está.
Casa, este mecanismo que V. Ex• tem para manter estáveis os preços do leite, eu estarei aqui para aplaudi-lo,
Senador.

O Sr. Itamar Franco- Já tenho o caminho. O primeiro caminho está aí, Ex•
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MARCONDES GADELHA- E me insugirei
contra a ímportação, não apenas de leite ...
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O Sr. Saldanha Derzl- Em primeiro Jugir, é preciso
manter estãvel o preço da ração.

O Sr. Itamar Franco -V. Ex• permite?
O SR. MARCONDES GADELHA- ... como da carne, do feijão, etc. Nós estamos criando aí um mecanismo
em cadeia. ~ preciso manter estâveis os preços da ração.
,Em seguida, o produtor de ração vai dizer que para esta~
bilizar o preço da ração é preciso também estabilizar o

preço dos componentes dos nutrientes. Ora, nós teremos...
O Sr. Itamar Franco -

Não vamos florear, não, Ex•

O SR. MARCONDES GADELHA - ... uma reaçilo
em cadeia que, em última- análise. nos leva ao problema
terrível com que nos defrontamos neste momento, que é
a inflação galopante. E são os desajustes estruturais da
economia. para iSto que estamos invocando 0 patriotismo da OposiçãO.
·

e

O Sr. Itamar Franco- O nosso patriotismo, Ex:? Qiie
argumentação é esta?

O SR. MARCONDES GADELHA- ~para isto que
estamos invocando a participação dessadiS:U.ras lumino~ _
sas que têm, naturalmente, a solução para todos esses
problemas. O Governo está receptivo, o Governo armou
uma grande mesa de entendimentos, inclusive sobre esta
questão econômica. O Presidente da República diz que é
preciso mudar a ordem econômica. ~preciso mudar, inclusive, a maneira de pensar e de agir.
O Sr. Fernando Henrique Caidoso- Permite V. Ex•

um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA- Hã uma 3.mpla
receptividade. Claro, nós somos todos ouvidos a esses
clamores ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Nobre Senador_
Marcondes Gadelha. apenas um minuto. É que, infelizmente para o argumento de V. Ex•, a sitU:aç~o _a qu~ me
referi ê mais cOmpiicada~ b que a Folha de S. Paulo ~iz,_
aqui, na sua primeira pãgiila SÕb o título. "Ackel art_icula _
reeleição de Figueiredo cOin o PMDB", diz o seguinte:
"A proposta é revelada pelo próprio Ackel". De modo
que cabe a minha dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Nobre Senador Marcondes Gadelha, peço que V. Ex•, conclua o seu
discurso, como Llder, porquejã estamos no tempo destinado à Ordem do Dia e exiStenl vários oradores inscritos.
O SR. MARCONDES GADELHA - Jã concluo, Sr.
Presidente.
O Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso ganha
pelo cansaço. Farei um apelo para q~e o SF. Ministro -da
Justiça faça, t3mbém, ·a seu esclarecimento a respeito
desta matéria e acho que, assim, chegaremos à paz, nesta
ta!de.
O Sr. Saldtlnha Derzl -

Muito bem!

O SR. MARCONDES GADELHA - Tinha a impressão, Sr. Presidente, que isto era absolutamente des_...
piciendo, era absolutamente desnecessário, tal a envergadura dos atares envolvidos nesta matéia trazida pela Folha de S. Paulo, todos eles dignos da maior credibilidade
e da maior respeitabilidade neste País: o Senador Fernando Henrique Cardoso, o Sr. Ministro Ib~ahim AbiAckel, o Senhor Presidente da República, João Baptista
de Oliveira Figueiredo, e, afinal de contas, um jornal do
porte e da tradição da Folha de S. Paulo. Tenho a im-

pressão de que isto tornaria desnecessárias, prescindíveis, maiores minudências a respeito desta questão. M·as,
se o Sr. Senador não dorme tranqUilo ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- É a Nação que
não dorme tranqUila, com a possibilidade de uma articulação pela prorrogação_ do mandato. Eu durmo mqito
bem, Ex•

O SR. MARCONDES GADELHA- ... a Nação fica
sobressaltada, há um risco muito sério e fantasmas passam a povoar a noite do Brasil, então eu acho que _o Ministro. da Justiça, interessado naturalmente na paz social,
na harmonia politica e no entendimento entre os poderes, deve fa~t:r o esclarecimento que o Senador Fernando
Henrique Cardoso solicita. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutOs, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Redação--Final do Projeto de Resolução n9 127, de
!982;
- Pro]eto de Decreto Legislativo n9 29, de 1983; e
~Projeto de Resolução n9 18, de 1984.

O SR. PRESIDENTE ( Almir Pinto)- Em sessão anterior foi liáo o Requerimento fi9 78, de 1984, de autoria
do_ Senador Marcondes Gadelha, solicitando autorização do Senado para acompanhar o Senhor Presidente
da República em sua viagem ao Japão e à República Popular da China, e que, por falta de quorum, deixou de ser
votado naquela oportunidade.
A matéria recebeu parecer oral, favorãvel, da Comis.:
são de Relações Exteriores.
Vai-se passar, agora, à votação do Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado. Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE {Almir Pinto)- Sobre a mesa,
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário.
É [id_a a seguinte

Em 17 de inalõ de 1984
Excelentíssimo Senhor
Senador Moacyr: Dalla
DD Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausenta~ rei do País a partir de 21 do corrente mês, para, devidamente autorizado pelo Senado,na forma dos arts. 36, §
2'i', da ConStituição, e 44 d<;~ Regi~el};t!J- Interno, iqtCgrar
a Comitiva que acompanharã o Senhor Presidente da República em sua visita ao Japão e à República Popular da
China. - Marcondes Gadelha.

Sexta-feira 18

1285

tos de animais, nos carregamentos de via terrestre,
fluvial ou marítima e aêrea, que se iniciem ou transitem pelo País, caracterizará, de imediato, o descumprimento do disposto neste artigo, com a apreensão
a cargo de autoridade competente, sem prejuízo das
providências de natureza criminal."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. )9

Revogam-se as disposições em contrário.
Jusdficaçio

Episódio recentemente ocorrido no Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, em que as unidades do IBDF
apreenderam vultoso carregamento de peles de jacar~s
em trânsito pelo País, PrOCedente dÕ Paraguai e com destino à FranÇa, mas tiveram que ficar longo tempo à espera da apresentação dos documentos comprobatórios de
que não se tratava de contra~ndo {nome do exportador,
orfgem -da carga, etc.), bem demonstra a falha existente
na legislação que dispõe sobre a proteção à fauna em
nosso Pafs.
Tal falha precisa ser corrigida u-rgentemente, para que
não se· tepitam episódios como os atrás mencionado,
aliás, baStante-divul8:ãdo pela imprensa, serido este o objetivO da presente proposição.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1984.- Nelson Carneiro.
LEG/SLAÇÂO CITADA

LEI N9 5.197, de 3 de janeiro de 1967
Dispõe sobre a proteçio à _fauna e dá outras provi-

dências
Art. _39 E'proibido o comércio de espécimes da fauna--silvestre e de produtos e objetos que impliquem na
sua caça-; perseguição, destruição ou apanha.
§ 19 Excetuam-se os espécimes provenientes de criadores devidamente legalizados.
§ 29 Serâ permitída, mediante licença da autoridade
competente, a apanha de ovos, larvas e filhotes que se
destinem aos estabelecimentos aci~a referidos, bem
como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública.

. ' ...... ' ...... ~ --· _.....,. ·~ ... ~ .... -....-..--'·,- ...-'.-· •'-' ..:~
(Às ComiSsões de Constituição e Justiça e t{e Agri~
cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido
será. publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. J9Secretârio.
É lida a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - A comunicação lida va_i à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai serlido pelo Sr.l9- Secretário.
~ lido o seguinte

-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 72, DE 1984
Acrescenta dispositivo na Lei D' 5.197, de 3 de jaa
nelro de 1967, que dispõe sobre a proteçio à fauna.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 t acrescentado ao art. 39 da Lei n9 5.197, de
3 de janeiro de 1967, o seguinte-§ 3'i':
" § 39 O simples desacompanhamento de comprovação de procedência de peles ou outros produ·

Brasília, 17 de maio de 1984.
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ex• o nome do Senhor Deputado Nilson Gibson para integrar, em substituição ao Senhor Deputado Tapety Júnior; a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre o Projeto de Lei n9 3, de 1984 (CN), qu~ "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde do crédito especial atê o limite de CrS 1.358.687,00ó,OO para o
fim que especifica".
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• meus
protestos de estima e consideração . ..,..... Jorge Arbage,
pelo Lfder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) substituição solicitada.

Serâ feita a

-
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COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:

- Altevir Leal ..,-- Claudionor Roriz - Galllào Modesto __"'::":"' Alexandre Costa - João Castelo - Alberto
Silva~- Carlos Alberto- Guilherme Palmeira- Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Murilo Badaró Amaral Furlan- Mauro Borges- Benedito CanelasRoberto Campos --Saldanhã Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n'i' 349, de 1979, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dá direito ao marido de segurada à assistência- médica, tendo
PARECERES, sob n9s 1.365 a 1.367, de 1981, das

Co,;,issões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~
- de Lcgislaçio Social, pela prejudicialidade;
- de Finanças, pela prejudicialidade.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Oiz, adiante, a brilhante Deputada do Estado do Rio
de Janeiro, Lygia Lessa Bastos.
Na vida em comum, assume a mulher, com o seu
marido, compromissos para a formação do patrimônío familiar. Não há melhor exemplo que o próprio Sistema Financeiro de Habitação. Ali os financiamentos têm por base a renda familiar, não se quitando o imóvel, pelo seguro, com o falecimento de
apenas um dos cônjuges. Ocorre, porêm -qué, falecendo o marido, tem a mulher a respectiva pensão,
que lhe garantirá a continuidade dos pagamentos
das prestações. A recíproca, entretanto, não existe.
A renda familiar, fracionada pela morte da mulher,
torna-se insuffciente para o atendimento do_ compromisso assumido, com risco, até de se perderem,
pela execução da hipoteca, todos os pagamentos feitos anteriormente.E poí af S. Ex• vai defendendo a tese.
Mas aqui no Senado, dando parecer sobre proposição
jã do Senad~r l'felson Çarnei.ro, o nobr_e-~enador Rai-mÚndo Pareitle. ilust~e co"nt~r;â~e~ da SenadO;a Eunice
Michiles, aqui presente, a única mulher no Senado, e que
nos pode testemunhar o seu ponto de vista sobre o assunt(), também repete _palavras da Deputada Lygia Lessa
BaStoS e diz o seguinte:

Em votação o projeto. -

O Sr. GRstão MüUer- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V. Ex• tem a
palavra para encaminhar a votação.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para.••-.
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O PMDB estã informado de que a liderança do PDS,
portanto, da Maioria, nesta Casa, votarã contra o projeto do eminente Senador Nelson Carneiro que nada mais
faz do que estabelecer, como § (9 do art. 45 da Lei n9
3.807, que "a assistência médica será devida também ao
marido da segurada da Previdência Social, independentemente de estado de invalidez, atendidas as condições
mencionadas" naquele artigo.
Ora, Sr. Presidente, nós._es.tamos vivendo uma era nova, uma era em que-a-mulher se equilibra, se equipara e
se iguala ao homem em todos os sentidos. Nós precisamos, neste caso, a meu ver, perder o complexo de superioridade, e nos colocarmos na posição dos dias modernos, em que o homem perdeu a sua força do regime patriarcal, vivendo a sltuiÇãO que O próprio Direito Civil
brasileiro, pelo seu Código aprovado há poucos dias_ na
Câmai-a, eStabeleceu ser o regime familiar de duplo comando, da mulher e do homem no mesmo pé de igualdade, não havendo superiorídade de nenhum dos cônjuges.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eSte projeto já
teve uma precursora, a Deputada Lygía Lessa Bastos,
que apresentou projeto semelhante na Câmara, qUando
representava o seu Estado pela ARENA, naquele tempo.
Eu vou repetir o QUe disse S. Ext. à época:
Motivos de ordem sociológica, prOvenientes de
fatores históricos, inclusive de natureza relígiosa-~
moldaram a sociedade sob estilo patriarca[, com notória hegemonia do homem. Dessa forma, as primeiras leis do trabalho, em vários pãíseS, além do
nosso, foram elaboradas sob uma inspiração protecionista da mulher, mas que deixavam subjacente
um paternalísmo que se traduziu pela interdição do
seu trabalho t::m múltiplas atividades, sob o fundamento, nunca comprovado cientificamente, da fragilidade do sexo, ou por questões de falsa moralida~

de.

. "Embora tido como um dos mais perfeitos diplomas legais do mundo, no pertinente aos beneficiários- dependentes do seguro social, a legislação
previdenciãria ê retrógrada e odiosa e não encontra
razões plenamente justificáveis dessa discriminação
-- na jurisprudência ou--doutrina,
Com efeito, não vislumbramos qualquer ffiotivo
plausíVel capaz de legitírriar a manutenção da-atual
disçdminação com referência ao cônjuge varão.
As mudanças de padrões sociais, que têm caracterizado as comunidades modernas, então a demonstrar que não mais se Podem admitir preconceitos tão evidentes agasalhados pelo direito po.sitivo.
No que concerne aos encargos que viriam a ser
criados para a Previdência Social, não deVeln atingii
parcela considerável da população, daí porque as
repercussões financeiras não devem atingir valores
significativos para as entidades previdenciárias."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queroRme lembrar
aqui, para assinalar a evolução social que não permite
mai~ ~sas dis_criminações, um discurso da Senadora Eunice Michiles, aqui p~esente, em que S. Ex• cita- eu não
sei de cor a"frase, mas sei o pensamento- um senador,
de alguns a nós atrás, e também nem sei o nome desse Se-_
nadar, que disse inãis ou menos o seguinte: deixar a mulher votar, no Brasil, era o princípio do fim da famí.lía
brasileira. Esse senador falou "esse absuido.
Quem está vendo, atualmetúe, -cOmo Jazei, um prog:rama de televisão chamadQ ''Anarquistas, graças a Deus",
vai ver o -escândalo que foi, na década de 20, quando a
mulher resolveu cortar o cabelo. As famílias entraram
em pânico, os filhos entraram em pânico porque a genitora não podia cortar o cabelo, pois era -uma imoralidade
que_ se ia praticar.
De modo que eu, defendendo a tese da evolução social~ OefendO, portanto, que o homem pode Ser dependente da mulher. Por quê não? Infelizmente, parece que
o PDS não compreendeu ainda isso. Eu quero declarar,
portanto, que o PMDB votará a favor do projeto. E se o
ilustre Uder do PDS, no momento, o Senador Marcondes Gadelha, votar não, nós votaremos sim, e pediremos
verificação de votação. (Muito bem!)
A Sr'- Eunice Michiles -:- Sr. Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Alffiir Pinto)- Para encami·
nhar a votação, concedo a palavra à nobre Senadora Eu"
nice Michiles.

A SR• EUNICE MICHILES (PDS- AM. Para enca·
-minhar a votação. Sem reviSão da oradora.)- Sr. Presidente; Srs. senadores:
Creio que a intenção do Senador Nelson Carneiro
encaixa-se perfeitamente com a filosofia da causa da mulher que busca, neste momento, igualdade de direitos,
mas que assume, também, igualdade de deveres.
Portanto, entendo que o projeto do Senador Nelson
Carneiro vem ao encontro de situações reais em q·ue a
mulher, muitas vezes, já vai de regra com salários menores que o homem, tem que assumir responsabilidade_de
atender o seu marido, quando está em situação de
doença ou de precisar de auxílio médico. Dessa forma,
Sr. Presidente, Sfs. Senidores, entendo que esse prOjeto
vem realmente, ao encontro da causa da mulher e eu votarei favoravelmente. (Muito bemQ
~o_ Sr~__J~d!allJJ:~1agalhie:s-:- Sr. Presidente, p~ço~a
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Juthahy Magalhães.

O SR. JATHAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente Srs. Senadares_:
Eu gostaria de uma explicação sobre esse projeto porque os pareceres de números l.366 e 1.367, que constam
aqui dos avulsos, são pela prejudicialidade de dois projetas de lei do Senado, mas são favoráveis ao projeto-de lei
da Câmara, da Deputada Lígia Lessa Passos, e só está
coloca,çlo em pauta, para votação, na ordem do dia, um
deles, o Projeto de Lei do Senado de n9 349.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Comullico a
V. Ex• que esses dois outros projetas de lei foram rejeitados ontem.

O SR. JUTHAHY MAGALHÃES- Eu estou me baseando no ·avulso que está em minhas mãos.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pirite)- Foram rejeitados ontem, é o que a Assessorfa da Mesa a-caba de informar.
O SR. JUTHAHY MAGALHÃES -Se foram rejeitados ontem, eu estranho, francamente, não sei, como
foram- rejeitado"S:-ontem esses projetõs. Tenho que aceitar
a explicação de V. Ex•, mas, francamente, é estranhável.
Parece-me que o nobre Senador Nelson Carneiro tem
uma idéia melhor do que todos.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encamirl.har a votação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson CarneiiO; para encaminhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- Ri. Para enca·
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs,_ Senadores:
Esse é um projeto de muitos anos, e não é o primeiro
de uma sêrie sucessiva:, jã que a tenacidade ê uma das -Características do bom parlamentar. Eu não me considero
um bom parlamentar, mas, em todo caso, sou um renitente parlamentar e acho que as idéias devem ser. sempre
repetidas. Como muitas vezes um projeto não é votado
numa legislatura, nós o repetimos na legislatura seguinte. Disso eu tive um bom exemplo, como foi no caso do
divórcio, pelo qual, durante 26 anos, eu lutei através de 5
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emendas constitucionais e 6 projetas de anulação de casamento. Se eu me tivesse conformai::lo com a primeira
deliberação, não teria chegadO ao fim.
Eu queria, Sr. Presidente, encaminhar a V. Ex~ um pedido de adiamento da votação desse projeto até terçafeira, porque, salvo engano, este ano o Senhor Presidente
da República já sancionou um ptojeto de minha autoria
que dá esse mesmo direito, não só ao marido, mas também ao companheiro, e já é lei, de modo que eu não tenho, assim colhido de repente, em mãos, a lei, dai porque
encaminhei à Mesa um pedido de adiamento até terçafeira para trazer um esclarecimento ao Plenário; se já ê
lei o projeto estã prejudicado, se ainda não for então o
projeto merece ser votado. Mas, é com pesar que eu Sou.
beque ontem, na minha ausência do plenário, foi votado
um projeto que concedia ao marido ou ao companheiro
o direito de receber a pensãO deixada pela mulher contri·
buinte da Previdência Social, apesar dos esforços dos
ilustres colegas desta Casa. Mas é outra reivindicação
constantemente renovada.
O SR. SALDANHA DERZI - V. Ex• deve incluir
agora no outro projeto o companheiro, porque se eles
sancionam só com o marido, aconselho V. Ex• a ~presen
tar um projeto dizendo o marido e o companheiro:

O SR. NELSON CARNEIRO- O texto que acredito
que seja lei, é exatamente! incluindo o matído ou o companheiro, porque o companheiro hoje já é beneficiário,
como o marido, da Previdência -Social pára os fins de assistência social e, salvo engano, esse projetO-diz isso também; ..A assistência médica será devida também ao marido da segurada". Eu acho- que esse projeto já está prejudicado, mas não posso, no momento, dar uma informação completa, e espero dá-la na próxima terça-leira.
Assim, peço adiamento até terça--fefra, para dar um esclarecimento ao Plenârío, aceitando e adotando todas as
considerações aqui pronunciadas pelos nobres Senadores Gastão MUller e a ilustre Senadora Eunice Michiles.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

E1_n votação __o projeto, ~em prejuízo da emenda.
Os Srs. ·senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o Projeto, fica prejudicada a emenda a ele
oferecida.
A matéria -vai ao Arquivo, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.

t o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 73, DE 1981
(N"' 678/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre a exigência de certificado de conclusão de curso de especializaçio em Medicina Aplicada
à Educaçio Física para o exercício das funções de
Médico Assistente de Educação Fl's.ica e Desportos,nos estabelecimentos que especifica.

O Cõngrisso Nacional decreta:
·Art. l~' _Ex.igir-se-á, como condição indispensável ao
exàcício das funções de Médico Ãssistente de Educação
física e Desportos, nos estabel~_cimentos de ensin_o de fi'
e 29 grã..l,IS _e superior, públicos e privados, e nas asso·
dações desportivas, certificado de conclusão de curso de
especializaçã~ em Medicina Aplicada à Educação Física.
-.Parágrafo único, Aos médicos não habilitados na
fonna da lei, que estiverem no exercício daS funções há
mais de 4 (qu_atro) anos, facultar-se-ã r~gistro definitivo
tio ~órgão competente do MYnsitéiio da Educação e Cul·
tura, desde que aprovados em exame de suficiência a ser
rea"liiado dentro de I (um) ai10, a contar da publicação
desta lei.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente
Jej no prazo de 90 (noventa) dias, a contar_ da data de sua
publicação.
.
Art. 3~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~' Revogam·se as disposições em contrârio.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Item 3:
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 80, DE 1984
Nos termos do art. 350, combinado com a alíne~. ''c"
do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Projeto de Lei da Cânl.ara [19 349, de 1979,
a fim de ser feita na sessão _de.22 do corrente mês.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1984.- Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Aprovado o
requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para
retornar na data aprazada.

a: ela

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 73, de 1981 (n9 678f79, na Cása de origem), que dispõe sobre a exigência de certificado _de
conclusão de curso de especialização em Medicina
Aplicada à Educação Ffsica para o exerci_cio das
funções de médico é!Ssistente de educação tisica e
desportos, nos estabelecimentos que especifica, ten-

do
PARECERES, sob n'~'s 329 a 332, de 1983, das
Comissões:
- de Constftuiçio e Justiça, favorável, com
Emenda que apresenta, de n'~' 1-CCJ; e
- de Educação e Cultura, de Saúde e de Legis-lação SoclaJ, pelo arquivamento.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9'82, de 1981 (n~> 2.768/80, na Casa de origem), que altera o art. 280 da Lei n~' 5.869, de 11 de
janeiro -de 1973-_ Código de Processo CiVil, telldO- PARECER, sob n9 26, de 1982, da Comissª-o
--de Constltuiçio e Justiça, favorável, com voto
VencidO do Sçnador Nelson Carneiro.
Em voÍ:ação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

O Sr. Gastio Müller cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

--O SR. PRESIDENTE (Afmir Pinto)- Vai-se proce·
der à verificação requerida. (Pausa.)
Sendo evídente a falta de quorum, a Presidência, nos
termos regimentais, irá suspender a sessão por lO minutos e faiâ acionar as campainhas para convocar ao plenário -oS Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Estâ suSpensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 34 mi~utos a sessá~ é rea-·
berta às 16 horas e 44 minutos.~
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta
a sessão.
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Persistindo a falta de quorum, a Presidêncía- se dispeOsa de proceder à verificação solicitada.
A votação da matéria fica adiada para a Próxima sessão ordinária, juntamente com os Projetas de Lei da Câ·
mara n9s 67 (83; 51f18; 54 e 58/81; e~7/?3; Requerimento n9 784/83;_ e o Projeto de Lei da Câmara n~' 79f7'9, to..:
dos em fase de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto}- Volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon,
por cessão do nobre Senador Enéas Farias.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte .discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores:
Volto ao assunto que é, senão tanto de debate nesta
Casa, mas da expectativa nacional: a realidade brasileira
e os dias que estamos vivendo.
No pron~nciamento que fiz aqui, anteriormente, eu
chamava a atenção e dizia que eram dois fatores importantes; um, a afirmativa ao Relator da ComissãO, Senador Aderbal Jurema, dizendo que o prazo para as
eleições diretas, na sua opinião, podia ficar numa po~
sição internlediãria de 1987. Eu continuo defendendo a
tese das eleições "Diretasjâ", mas argumentava que, em
se tratando do Relator da matéria, apresentando a perspectiva de alterar o -projeto Original, era algo que abria o
debate para a discussão sobre a matéria.
O Relator, com a -responsabilidaçle de duzentas e quinze::- emendas para estudar, com a responsabilidade de ouvir o conjunto da sociedade, ainda que Relator ligado ao
Governo e à Bancada do seu Partido, é evidente que tem
muito da personalidade sua, da sua autoridade, do seu
pensamento na hora de expor as suas idéias.
-Sou surpreendido com o ilustre Sr. Carlos Átila,
porta·voz da Presidência da República, censurando
publicamente o Relator e afirmando que a posição do
Governo era inflexível com relação à data e que não admitia qualquer tipO -de negociação.
A censura pública ao Relator, feita pelo porta-vo:z da
Presidência da República foi tão clara,tão ostensiva que
o Sr. Aderbal Jurema, aliás com muita felicidade, falou
na televisão e aos jornais do País, argumentando que ele,
como Relator, está ouvindo a_sociedade e tem o direito
de expor as suas idéias e tennina concluindo, com muita
inteligência: -- "Aliás, Sr. Átila, é rudimentar que se
converse e que se exponham as idéias."
- Mas o estranho é que em meio ao debate do Congresso Nacional, o Relator da matéria de uma Comissão
Mista, que se presume tenha a responsabilidade de, em
seu meio, debater essa matéria, o Relator, lança, não
como um ponto de vista determinado, como matéria fixa
e definitiva, mas como um chamado ao debate, uma proposta e venha de lá o porta-voz da Presidência da República e lhe faça publicamente urpa censura, como a lhe
dizer; .. Voe~ está lá para fazer o que nós queremos, para
cumprir as determinações daquilo que nós queremos.
Você abusou, porque falou sem nos ouvir primeiramenté".
É doloros-o. É. realmente, al~o chocante, esta do
porta.voz, que, iealmente, não é o Deputado Franciscato, mas não tem sido muito feliz ultimamente, nas suas
afirmativas e nos seus desmentidos.
O fato, na minha opinião, tão grave como este, envolve a figura do Líder do PDS dessa Casa, o Senador
Aloysio Chaves. Saindo_do_ Palácio do Planalto,~- Ex•
fez a .afirmativa de que un1a tese, também não definiu,
também não deu como determinante, mas que uma tese
simpática e importante, que merecia ser discutida, era a
tese da constituinte.
Esta afirmativa também foi recebida, com o significado que ela merecia, pelo conteúdo e a importância da te-
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se, que é a constituinte, e pela importância d3 pessoa que
abria o debate em cima da matéria, que era o Uder do
PDS nesta Caàã.A Imprensa toda destacou, foi manchete nos jornais
nacionais, nós mesmos nos expressamos sobre essa matéria e traduzindo o significado que, realmente, dentro
dos dois pontos básicos desse mar de debates e desse
oceano de emendas apresentadas, duas têm significativos
todo especial, que são a$ "Eleições Diretas, Já" e a convocação da Assembléia Nacional Constitúínte.

No momento em que o Líder do PDS, nesta Casa,
abria a porta para a discussão, p3.ra o diálogo, para o dibate, para o entendimento em torno dessa matéria, é evi:
dente, é lógico que se estava dando um passo concreto
para a sua discussão e por que não dizer atê a s_ua adoção
posterior. Mas, o ilustre porta~ voz da Presidência daRepública também não go.5tou. E lá veio um novo desrrientido, o porta-voz da Presidência da República dizendo
que a constituin-te não faz parte dos propósitos 06 GOverno e que, absolutamente, não admitia a sua aC.eitação.
Mas, é o Líder do Governo, porta-voz do Presidente da
República no Senado da República. Se o outro é o portavoz para externar o pensamento do governo, é o Líder
do Governo que expressa o pensamento -do_Governo,
nesta Casa, que falou e dehou claro, que falaVa em nome
pessoal e não em nome da liderança_e não em nome do
Governo e que, tambén:l, nãO traçaVa" Uma linha indefinitiva, mas que ã.bría o debate para uma discussão.
A vigilância, eu_ diria o policiamento, corpo a corpo,
em cima dos componentes do PDS é de _tal fOrma que,
absolutamente, o Governo não pode permitir o míriimo
deslize cm cima_da_dicotomia daquilo que ele defende e
de que ninguém pode divergir. Ma$, que tipo de debate
vai ser travado? Mas, que tipo de discussão vai ser travada? Mas o que deseja o G_overno no motnel'lto em que ele
atinge, corrige, se intromete no Poder Legislativo;--com
sua voz de autoritarismo, tCnta"ildo evitar, jâ não digo a
votação, que acontec_erá em determinado momento, mas
o debate em cima de matérias que sã-o fundamentais? Eu
acho nonnal, acho absolutamente normal que o Governo tenha os seus pontos de vista, tenha as suas teses e as
defenda. Mas a forma que estâ sendo escolhida, a fórmu~
la do porta-voz, em dois dias seguidos, segunda e terçafeira, desautorizar- de duas pessoas da responsabilidade do relator da matéria na Comissão Mista, e do seu
Líder no_ Senado da República - parece-me que n3o ê
uma fórmula absolutamente feliz e absolutamente consentânea, no debate que se deve travar no seio do Congresso Nacional, em cima dessa matéria, sobre-a qual,
nós sabemos, o debate podera ser longo, ou não ter debate algum, e a solução poderá ser dada às consciênc:ias
dos parlamentares do PDS, ou uma determinação que
vem de_cima, como ordem de_comando, a que eles terão
que se sujeitar.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permita V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON - Coin o mã:ior prazer con:
cedo o aparte ao nobre Líder Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes -GAdEiiha- Senador Pedro Simon,
com todo o respeito a V. Ex'., eu acho que V. Ex• não está sendo feliz na sua fraseologia, pelo menos ii o que diz
respeito à exatidão dos conceitos. Fala V. Ex' qUe -o
porta-voz desautorizou o relator da Emenda Constitu_cional n<;> 11, Senador Aàerbal Jurema, e desautorizou o
Líder Aloysio Chaves. Quero dizer que não existe nenhuma relação de subordinação entre essas diversaS personalidades citadas por V. Ex• ., e não há uma cadeia de
eventos que estabeleça uma dependência de uma atitude
em relação a outra. O Senador Aderbal Jurema tem todo
o direito de expender os seus COnceitos a res"peito de
quaisquer assuntos, que lhes sejam susdtados e bem as-
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sim o eminente Senador Afoysio ChaveS. Veja V, Ex•., eu
sou Vice-Líder do Senador Aloysio Chaves S. Ex• defende uma Constituinte em 1986.
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• também.
O Sr. Marcondes Gadelha- Eu defendo uma reforma
da Constituição já, eu defendo reforma da Constituição
já, ou ontem, ou o ano passado, ou coisa assim, e nem
por isso me sinto des-auforizado pelo Senador A Ioysio
Chaves, Quando propõe a sua constituinte em 1986.
Cada um tem a sua maneira de conceber a forma como
este País vai estabelecer_o seu modelo de convivência social. Eu, por eltemp1o, acho que uma constituinte em
1986, sendo um "!,no eleitoral, corre o risco de sofrer a influência desse fato, uma vez que as teses mais radicais, de
um lado e do outro, tenderão a prevalecer contra o saudâvel equilíbrio que, hoje, nós guardamos dentro do
Congresso Nacional. A gr~ncje vantagem de se fazer uma
reforma na Constituição, por exemplo, neste momento, é
que ninguêm tem maioria, ninguém pode imp-or isoladamente a sua vontade. Qualquer paçto social que seja armado, neste momento, será necessariamente um pacto
consensual. Deverá haver um consentimento, uma coautoria, uma co-partícipação. Não há uma maioria enorme para impor uma vontade absoluta, e nem há minorias
tão desamparadas para se _sentirem vítimas desse pacto
que seja armado a sua revelia. Esse é um pensamento que
eu tenho ..
O SR. PEDRO SIMON --Eu respeito.

_ O Sr. Marçondes 9a_delha_- ••• e que destoa do sentimento do _eminente Líder Aloysio Chaves. Nós nos res_peitamos a todos, e o porta-voz também respeita o ponto
de vista dessas eminentes figuras, e não pretende ser censor de ninguém; apenas coloca, por provocação da Imprensa, a situação nos seus devidos termos.

O SR. PEDRO SIMON - Eu agradeço o aparte de
V. Ex• Em primeiro lugar, eu acho absolutamente normal e absolutamente lógico que V. Ex• discorde do seu
Líder, embora jamais eu imaginasse que, entre V. Ex• e o
seu Líder, eu preferisse o seu Líder a_ V. Ex• Pensei que
y. Ex', dentro do. PDS, seria uma expectativa nova de
mudanças mais profundas, mas vejo que, infelizmente,
na opção, terei que ficar com o Líder. Se V. Ex• tivesse
dito que há uma e_menda_çie parlamentares do PDS que
pede constituinte já, mas eleger a constituinte paralela ao
Congresso Nacional em 15 de novembro deste ano, era
uma tese que eu discutiria, e aceitaria até. Não! A constituinte não deve _esperar até 15 de novembro de 1986. Vamos fazê-la agora. E eu disse ao Senador Carlos Chiarelli, no debate que tivemos lá no Rio Grande do Sul,
que não adianta V-'-Ex• defender uma çoisa aqui, quando
sabe que o seu Partido no Congresso Nacional absolutamente vai aceitar. Agora, V. Ex• falar em constituinte, e
dizer que quer que a constituinte seja feita pelo atual
Congresso, nãO~ isso não" éCõnstituinte. Isso-é uma -rêfOrmazinha aqui, outro remendo que poderemos fazer entre
nós aqui, mas não o pensamento que significa realmente
a evo_cação de uma Constituinte. A convocação de uma
Assembléia Naciorial Cõflstifuinte; que, para ·mim, é
uma tese tão importante quanto a das eleições "Diretas
Já" e, para a minha opinião, as duas se complementam,
o_- Povo na rua pediu eleições para -fazer mudaru;as. O
povo não foi a rua só para pedir eleições "Diretas Já".
Sim. Eleições "Diretas Já"; que não resolve os problemas, mas as soluções dos problemas, passam pelas
eleições "Diretas Já". Agora, eleições. "Diretas Já" para
fazer as mudanças profundas e necessárias a um novo
pacto social de representação da vida social brasileira.
Esse Congresso, ao qual tenho a honra de pertencer, jatria1s--é urri CÕngresSo- represen"tativo de -Um- novo pac-to
social que se quer buscar no debate, no conjunto da lu-ta
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da sociedade, onde sem medidas de emergência, oride
com a livre organizad'io partídária, com 6-livi-e debate de
todas as teses, os partidos, ou até os grupos sociaiS, vão
buscar a responsabilidade para vir debater, fazer a nova
reforma social e estabelecer novo pacto da Nação, para
uma nova ConstituiÇãõ: Não. Eu absolutamente_ não
posso admitir a tese de dizer que o atual CongressO, fazendo reformas, substitui a CosntitUinte. o- atual Congresso, fazendo reformas, pode fazer remendos necessários, importãntes, até indispensáveís Com-o, pOr exemplo, -o da eleição .. Diret8.s Já", que são itriporta-nteS~ Jamais sãbstituir a Constituinte. Agora, diz o -nobre V1ceUder que discorda do seu Líder e que é um direito. Claro
que é um direito. Por amor de Deus, quem somos nós
para não defender o direito. da livre manífestaçãO do
pensamento? Só que me parece que há uma diferença
muito grande. Com toda a grandeza do pensamento, da
cUltura:, d-a capacidade intelectual e do prestígio que tem
o ilustre vice-Uder Marcondes Gadelha, e que é realmente uma Voz ponderável, mas há uma diferença muito
grande entre o Senador Marcondes Gadelha dar o seu
aparte e defender essa tese, que eu não sabia, estou sabendo agora; culpa minha, equívoco meu, mas ainda não
sabia que S. Ex• defendiã. essa tese, mas há um equivoco
entre S. Ex• discordar do seu Líder e o porta-voz do Presidente da República, que fala em nome do -Presidente da
República, que não tem vontade e voz própria, pelo menos não deveria tê-la, por isso seu título é portawvoz do
Presidente. O Presidente fala por ele. Há uma diferença
entre o ilustre vice-Líder discordar, o que é absolutamenw
te normal, e a voz do trono, a voz do Pr!=sidente, a voz do
Chefe do PDS dizer: .. Não! Esse caminho está tolhido.
Isso eu não admito". A diferença é absolutamente total.
Eu até tinha a certeza de que haveria muitas discordâncias dentro do PDS; não inia&:inava que era do Senador
Marcondes Gadelha. Agora, entre esse debate interno e
o Presidente da República vir e fechar a portl:l, não! "A
porta para debate da eleição, 1987, 1986, 1985, t 984, está
fechado; é 1988. A porta da Constituinte está fechada,
nós não admitimos.'' t o Presidente que está dizendo isso; Mas, então, que diabo? Que negociação? Que debate
é este -que querem travar'? Que fórmula de dãbater, se,
nas duas teses que são fundamentais, o Presidente da República ou alguém em nome da Sua Excelência...:.. não sei
se O Presidente sabe que o porta-voz deu essa declaração,
mas, para a Nação, o porta-voz deu essa declaração em
nome do Presidente da República.
Na hora em que o Presidente da República vem e fecha a porta para as duas teses que são fundamentais na
sua emenda - a data da eleiçã,o e a constituinte, parece-me-sinceramente, que vamos negociar o quê? VamOs discutir o quê? Vamos dialogar em cima do qué?
Nossas Prerrogativas? Muito importante! A autonomia
do quadro de Procuradores? Muito importante! Reforma tributária? Muito impOrtante! Meus Deus, 215 emendas, uma mais importante que a outra. Agora, nenhuma
nos tirará da realidude que estamos debatendo e o significado dessa: luta que é eleição direta e a co~vocação da
constituinte.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte'/

O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer.
O Sr. Gastão MWier --0 Senador Marcondes Gadelha, para-Começar,- é uma retificaçào conStrutiva ao
Senador Marcondes Gadclha que, talvez, esteja enganado no momento, ao falar. Mas o que nós preconizamos é
a Assembléia Nacional Constituinte para 1987; ela seria
eleita em 1986- dia 15 de novembro de 1986, porque,
em termos representação social do Brasil, o Congresso
a tua! jâ é gei-iátrico. Então, seria a reforma total, a renovação tOtal do Congresso, sobrando apen~s 1/3 do Senado, representado, no momento, pelo nobre Senador
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Hélio Gueiros, pelo Senador Marcondes Gadelha e pelo
Senador Fâbio Lucena, os (micos presentes. Nós dois e o
Preside~te t~inamos

nosso 1_11andato. De_ modo que e1:1

fiqueiSatíSfeito, quando ouvi as declã.raçÕes do.enúnente
Senador Aderbal Jurema, aceitando a hipótese, ou sugerindo a hipótese de um rriandato de três anos. Eu, nUID.
documento escrito e apresentado confidencialmentemeu eminente Líder Humberto Lucena, e que agora já
não é mais confidencial, sugeria que, nessa nossa ~en
da, o Presidente tivesse um mandato de três anos. Presidente teria a função de organizar o País, acertar as contas, como se diz, e estar no comando do Partido quando
da Assembléia Nacional Constituinte e que esse Presi~·
dente de três anos poderia ser reeleito pelo voto direto,
desencompatibHizando·se por cinco anos, porque eu
acho que a maioria do povo brasileiro e dos políticos nãoacha que é razoável a reeleição do Presidente da República, porque isso vai -de encontro ao passado histórico do Brasil. Nunca a República permitiu a reefiição.
Mas, eu acho que um mandato de cinco anos é bom,
quatro ê pouco e seis é demais. EstoU também muito satisfeito com o pronunciamento do Senador A!Õysio Cha·
ves que, com a sua autoridade de Líder do PDS; tam-:
bém, nesse documento que apresentei ao meu Líder, Se-nador Humberto Lucena, cuja_ cópia tenho eu também
sugiro a Assembléia Nacional Constituinte como um dos
fatores primordiais para que se faça um novo paCtõ SO· _
cíal no Brasil. Quando outras sugestões minhas forem
sendo reveladas, através de einendas e sugestões, eu também irei revelando que participei das mesmas idéias. Por
exemplo, sei que há uma emenda estabelecendo a extinção total do voto distrital. Nesse documento, que estâ
com o Senador Humberto Lucena, eu p~oponho: ou
extirpa-se o voto distrital, tão polêmico, ou adiar a apli·
cação do mesmo. Sei quejâ uma emenda nesse se.ltido e
assim por diante. Muito obrigado, Senador, pelo bri·
lhantismo do seu pronunciamento.

ao-

O SR. PEDRO SIMON O Sr. Hélio Guelros -

Muito obrigado.

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr~ Hélio GueirOlll - Acho que V. Ex• tem toda ra·
zão em estranhar a intromissão impertinente do Sr. Carlos Ãtila nos assuntos da alçada exclusiva do Congresso'
Nacional. Por aí, vê V. Ex• Que a nobre-bancada do PDS
não tem autoridade, nem liberdade alguma, para estabew
lecer qualquer diálogo, porque, bastou que o eminenteRelator Aderbal Jurema sugerisse uma data diferente da
proposta pelo Senhor Presidente da Rep6blica, para
imediatamente o porta·voz Vetar a opinião, o parecer do
homem que vai dar o parecer sobre a emenda. V. Ex• faz
muito bem em dizer que hâ uma completa diferença en·
tre a divergência eventual do Vice·Líder Marcondes Ga·
delha com o Líder Aloysio Chaves e essa do Carlos Âtila
para com o Congresso Nacional. O nobre Senador Mar·
condes Gadelha integra o Poder que vai decidir sobre a
emenda. é colega, é confrade, é companheiro de bancada
do eminente Líder Aloysio Chaves agora, chegou a vez
de S. Ex• concordar ou discordar. Mas, o Sr. Carlos Ãtiw
la não é coisíssima alguma, com relação agora à essa
emenda da Constituição. Ele não tem a menor compe~
tência para dar opinião sobre assunto que, agora, é da
alçada do Congresso Nacional. Mas, o que nos deve, tal~
vez,_ confortar, nobre Senador Pedro_~imon, ê que o prt?~
prio Sr. Carlos Átila tambérhjâ se desmente a si próprio.
V. Ex• sabe muito bem que, na semana passada, ele disse
que o Presidente da República go-staria, ou apreciaria,
que os quatro presidenciáveis renunciassem_ ~J g ~:~ando o
Sr. MáriOAndreazza tomoU conhecimento· e foi ao Palá·
cio do Planalto, S. Ex• se desdisse. Disse eiCJ~ ''Não, eu fiz
um raciocínio lógico". Ele inventou esse novo tipo de

e,

desculpa _al'l!?~~la,.. "Fiz um raciocínio lógico, eu não quis
dize! exatamcnte isso". De modo o que se verifica de
tudo isso,nobre.~n_ador Pedro Si_mpn, e V. Ex•está com
a razão, é que estamos vivendo uma bagunça em matéria
dessa apreciação ..

O SR. PEDRO SIMON:.._ Ou, .;.;,o diria o Chefe da
Casa MilHar, uma baderna.
O Sr. Hélio Guelros- Uma bagunça, uma baderna, é
isso que estamos vivendo. Digo sempre que não há clima
e nem canal para diálogo, as Oposições não têm com
qu-em dialogar, porque se o próprio relator, escolhido
naturalmente com o beneplácito do Palácio do Planalto,
não tem o direito nem de dar opinião sobre a emenda,
imagine o que a Oposição poderá fazer em matéria de
opinar ou de sugerir. V. Ex• tem toda a razão_ nessa sua
crítica à atual situação brasileira.

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V.
Ex•, que coloca muito bem o aspecto que eu quero sa·
lientar. A situação jã é difícil, o Brasil inteirÕ olha para o
CorigressO Nacional, para a discussão, afinal, o que o
Congresso vai de.cidir? Eu, por exemplo, sou membro do
PMDB, na Comissão Mista, e tenho a responsabilidade,
sou procurado por uma infinidade de pessoas~ porque o
Governo - repito o que disse da vez anterior - agiu
com maliciosa inteligência, para não dizer com mã fê.
Encheu a sua emenda de penduricalhos que permitiu
uma apresentação de uma infinidades de emendas que
nadl;l têm a ver com o essencial, que é a eleição direta e a
constituinte.
~ntão, o que aconteceu? Os gabinetes dos Senadores
-receberam vocês devem receber, até pelo prestígio que
têm, bem mais visitas do que eu, talvez eu receba igual
porque pertenço à Comissão Mista- uma infinidade de
pessoas da Justiça, magistrados, desembargadores, juizes, Com relação ao contencioso; procuradores, um mar
de _I:~rocuradores com rel~ç_ão ao artigo referente a seus
interesses; os governadores do PMDB. PDS, PDT, articulados com relação à reforma tributãria; os municípios
indicam que virão a Brasnia mais de d_ois mil prefeitos,
com relação a seus interesses.
O Governo foi inteligente: Vamos esvaziar o conteúdo
geral, que é o debate das... Diretas jâ". e da Constituinte,
e vamo-s ã.Cender uma série de ínteresses que façam com
que na hora de. votação do projetq o debate__ ~e esvazie
sobre o principal e encha sobre o acessório. Acessório
que é muito importante, mas hã momento para tudo, diz
o e:cle.sjâstico; e agora é o momento daiS; "Diretas já" e da
convocação da Constituinte.
Se jã há. esse vazio_,_ primeiro porque todos nós sabemos que o PMDB indicou um nome para a Comissão,
que o PDS vetem, e que ia eleger Presidente e Relator do
PDS:._T0do _mu!!do sabe q4e foi necessãrio haver um entendiiDento de Lideranças através do qual se aceitou o
nome indicado pelo PMD B para a Pr~idênçia da C o·_
missão, mas em contrapartida se esv~ziou a ativldade da_
Comissão.
O trãbalho de uma Comissão dessa natureza vai ouvir
somente du~ pessoas: o jurista indicado pelo PMDB, o
Presidente da Ordem dos Advogados e o jurista indicado
pelo PDS, Sr._ Miguel Reale. Imaginem os Srs., uma ComisSão desse-iabarito, dessa responsaPilidade, dessa im·
portância, esta ê a sua atribuição: ouVir dois juristils.
Afora isso, haver-se-á de dizer: não, mas .no seio da
ComissãO. foi feito o acordo, o a~ordo-fÓi -uma fo;r~a Q~
não iniplodfr_il_cOmiSSão, da cOisajâ ~omeçar itúti"pOr~
que em o PDS vetando urn representarlte nosso da Presidência e elegendo o _Presidente e o _Relator, como co_nse·
qüência poderia trazer o afastamerito do PMDB desta
ComisSão e nós estávamos ali para Colaborar, no sentido
de buscar um entendimento e não de criar dificuldades,
Poder-se-ia, pelo menos, agi,lentar - bom, nÓs v!!mos
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debater. vamos discutir, a Cotnissão Vai ser o seio do de-bate da taJ da negociação.
O Sr. Marcondes Gadelha aparte?

V. Ex' me permite um

O SR. PEDRO SIMON -~Já eu lhe darei.
Eu digo à Nação que, a Comissão, atê agora, ela se
reuniu hoje e não teve quorum, marcaram a reunião para
a semana que vem. onde se ouvirão os juristas, na
quarta· feira um e na quinta-feira o outro. A nível de Comissão, nada, a nível de Lideranças parlamentares, isso
eu não sei. gostaria e pretendo conversar com o Relator
da matéria: Fietendo. em nome do meu Partido, conver·
sar com o Relator, afinal ele apresentará, provavelmente, um substitutivo. Mas, agora, já tenho medo de falar
com o Relator, pois, se o Relator dá um palpite que é dele, que é 87, e leva uma bomba do Presidente, a bomba
que eu digo é a crítica pura do porta·voz, talvez, até. eu
vâ criar um prOblema para ele. Pode aparecer alguém do
PMDB, entrando no seu gabinete, sou capaz de sair de lã
e Cometer alguma inconfidência e, assim, estarei prejudi-cando o Relator da matéria.
Qual a autonomia que ele tem? Pretendo conversar
com o Líder do PDS no Senado, sou Vice--Líder do
PMDB, sou membro da Comissão, fui indicado, inclusi·
ve, por um ato equívOCo até dos meus pares, para ser o
coordenador da Bancada do PMDB do Senado, naCo·
missão, tenho esta responsabilidade de coordenar ostrabalhos da Bancada da Oposição no seio da Comissão.
Falar com o Líder do PDS e cotivei"Sar com ele, uma
das primeiras coisas que pensei foi em conversar com o
Líder Aloysio Chaves e lhe felicitar pelo pronunciamen·
to sobre a COnstituinte, mas, lá pelas tantas, eu me assus.
tei. Vou entrar no gabinete d~le e a imprensa vai me per.
guntar: o que o Sr. foi fazer lá? Eu fui lá dizer que a tese
da Constituinte éótima, como é que é, como é que não é?
Talvez esteja até oferecendo a chaÕCe de ele levar outro
puxã-o de orelha do Presidente da Repóblica.
Mas, o diálogo jã é-difícil, o entendimento já 6. "faz de
conta". é manchete, quem vê os jornais, quem abre os
jornais do Centro do País, quem vê televisão -e quem
ouve rádio, deve est~ a imag"inar que, no Congresso Na·
cional. aquela gente está reunida todos Os dias, em torno
de uma mesa, buscando o entendimento, uma fórmula
através da qual se chegue a algo. E não eStã havendo na·
da, não está havendo nada a não ser noticia para jornal.
Algumas verdadeiras e algumas como a de hoje, atribuindo conversas do Ministro da Justiça com homens do
PMDB, com relação ã prorrogação do mandato do Pre·
sidente. Que, aliás, diga·se de passagem, a noticia "pode
não corresponder aos fatos, mas que hã, realmente, uma
interrogação com relação aos propósitos do Ministro da
Justiça, parece·me claro.
Não _quero, aqui, entrar por um caminho que me pare-ce tortuoso, neste momento. Mas que há muitas pessoas,
_ com quem tefiho conversado, e que pergunto a diferença
do General Geisel, em hora infinitamente diferente,· o
General Geisel vivia no regime da força, no regime de
arbítrio, ele escolheu o Seu herdeiro, como prínCipe her·
deiro e fez o que ele achava que deveria fazer. Demitiu o
Ministro do Exército, demitiu o Chefe da Casa Militar,
demitiu o Comindante do II Exército; "o meu candidato
é_ este, e pronto". O outro candidato, inclusive, era o Ministro do Exército, que ele demitiu. Foi uma composição
c:J.e força, de arbítrio, e a antiga ARENA, naquele tempo,
o CÇ)mp~nheiro Mar_condes Gadelha lembra.se muito
bem, era um dos críticos mais acêrrimos sobre essa ma·
tériata ARENA então se reunia para aceitar, como aceito~ o, Figueiredo, como aceitou o Geisel, como aceitou o
Mé.dici, como aceitou Costa e Silva e como aceitou Casw
tdlo Branco.
É Claro que agora não poderia se~ assim. É evidente
que num regime de boje, ond_eo País avançou, não have-
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ria de se querer imaginar que o Presidente da República,
o Gelieral Figueiredo, cassasse o- Maluf, Porque não
pode mesmo cassar, demitisse o A ndreazza, prendesse o
Senador rompesse ou pedisse uma Junta que interferisse
no Vice-Presidente da República, ê claro que não pode~
ria ser assim: i1em oito nem õiienta, Nein Como- fez o
Geisel que, arbitrariamente,· impôs o candidato, mas
também me parece que nem agora, onde tudo mostra
que parece que o General Figueiredo lavou as mãos, está
jogando no atrito interno, no PDS, onde, talvez, -a velha
tese do Sr. Ministr-O Cês-ár-Cals seja a tese que, em alguns
setores, esteja realmente predominando.
Todo mundo sabe que o Ministro da Justiça é simpático à tese da prorrogação do mandato do atual Presidente. Ninguém desconhece isso. Não esconde o Ministro de
Minas e Energia, não tem escOndido, que é favor-áV-el â
tese da prorrogação do mandato do atual Presidente. E
gente, inclusive do PDS, levanta realmente esta interrogação: Por que essa confusão toda, que o General Figueiredo está fazendo, por omissão? Toda essa confusão
que 'Sua Excelência deixou crescer, porqu-e a- verdade é
que a candidatura Maluf cresceu pelo omissão do Presidente: o Andreazza é seu Ministro, então era só diz.er, ou
que não é candidato ou que não é seu Ministro. E no momento em que o Andreazza, há dois anos atrás tivesse
largado o Ministério, ai a sua candidatura se esvaziaria
de um poder abs-oluto. Mas, não. Sua Excelência até
aprofundou os atritos com o Vice-presLdente, que até
hoje ninguém eri.teilde por -quê. Dãiia-rri-Se diO-Oem, eram
tão amígos, um elogiava o _outro, e de repente há uma incompatibilidade absoluta entre Presidente e VicePresidente, que mal se cumprimentam, e de_ certa forma
se_diria que mal se toleram!
O que querem? Será que é a tese da prorrogação, de se
criar um impasse em dilla do qual se querer imitar o que
aconteceu lá atrás, com o Castel\o Branco, e achar que o
Congresso NaCional aceitaria a prorrogação'?.
Não sei! Não sei se é por incapacidade; não sei se é
porque o Presidente, realmente, tem descaso, cansou,
sua saúde não é mais tão forte, tão robusta, e Deus queira que melhore cada vez mais, mas os prazeres de cavalgar, duas horas por dia, já não lhe são permitidos, como
o eram antes! Não _sei se_é -isso o seu desinteresse total
pela matéria, ou se é, realmente, o que anda dizendo Sr.
César Cais: a expectativa de criar um impasse e, fmto do
impasse, aparecer como ã. solução.
Qual é, eu não sei, mas que há uma interrogação muito grande, com relação a esse comportamento do Presidente, isso há. Há um aspecto que eu, honestamente, não
entendo.
Conheço, ando por esse mundo afora, -e vejo o comportamento em qualquer país, como aqui no Brasil, até
há pouco tempo atrás, Vi que nestes dias, o Presidente
Figueiredo foi a Minas Gerais, e ficou um dia inteiro
com o Dr. Tancredo Neves, Governador de Minas Gerais. E diz a Imprensa que falaram um tempo enorme sozinhos, Terminando, o Presídente viajou e a Imprensa toda caiu em cima do Dr. Tancredo Neves, "O que falaram?" TndagotLa_ Imprensa. E o Dr. respondeu;. "Não,
eu não vou dizer o que falamos, porque eu falei com o
Presidente da República; só quem pode liberar o que falamos à Imprensa é ele, o Presidente da República, não
sou eu quem vai liberar"
Esse comportamento do Dr, Tancredo Neves, Go_vernador ilustre de Minas Ger_ais, é o tradicional; sempre foi
assim em qualquer lugar·do mundo, em um pafs onde o
Presidente tem o respeito da autoridade que ele representa. Sempre fOi aSsim. --Nunca me esqueço,-e era eu Presidente de um grêrriíO
estudantil, tive a honra, emocionado, quase tremendo,
de ser recebido pelo Presidente Juscelino Kubitschek, fazendo, então, uma solicitação para um congresso da
União Nacional dos Estudantes. Lá, ao seu lado, e o au-
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tor que facilitou- a reUnião, estava o Paschoal Carlos
Mã.gnÕ. No dia seguinte, fui_ler o jornal e fiquei profundamente irritado; porque o porta-voz do Presidente, lâ
na resenha das visitas do Palácio haviam colocado que
eu tinha ido lá levar solidariedade a não sei o quê! Isso
numa disputa que havia entre a UN-E e o Mini~té_rio da
Educação.
O Sr. M.rcondes Gadelha O SR. PEDRO SIMON -

Permite V, Ex•?
Já vou lhe dar o aparte.

Ma~_ qUem falava era o Presidente. Então é uma anedota! A gente sabe que o Presidente fala pelos seus entrevistandos; o cidadão vai lá, visita o Presidente_ da República, conversa meia hora, 15 minutos, e todo mundo
sai, televisão, jornal, rádio. O que ele falou com o Presidente? "Não, porque eu falei com o Presidente, e o Presidente mé disse isso!" Então, há muita gente que diz que
falou com Presidente, e que o Presidente aceita o mandato tampão! Tem gente que já foi falar com o Presidente
da República e diz que ele acha interessante a tese da
eleição direta ser daqui ci 2 anos. Tem gente que falou
com o Presidente e o Presidente disse que a Con-stituinte
é uma tese simpática. Tem gerifé que falou com o Presidente, etc. Mas, meu Deus, se nós fizermos uma pesquisa
do que o Presidente já disse, através das pessoas que falaram com ele, pelo amor de Deus! Mas o que é iSso? Eu
falava com o ilustre Líder da maior responsabilidade do
PDS, e ele me disse: É uma barbaridade; essa gente faz
uma infantilidade, vão falar com o Presidente da República e saem a dizer um montão de bobagens, isso não
está certo! E eu lhe respondi: O Senhor me perdoe, mas
não acho que seja culpa de quem vai falar cõm o Presidente; porque se no primeiro, no segundo ou no terceiro
que fosse falar com o Presidente da República e viesse
aqui fora dizer qualquer coisa, e levasse um~. "pedrada"
do Presidente, ou seja, uma nota desautorativa do Presidente, nínguém mais faria isso. Mas agora fic_o_u_ até diferentç:. Quem vai falar com o Presidente, e não diz qualquer coisa, é porque não tem o apreço de Sua Excelência,
porque todo mundo diz antes dele, como é que ele não
vai dizer?
Então fica essa situação. Serã que o Presidente da República não sabe qw:: um Presidente, que tem que impor
respeito à sua autoridade, quem fala é ele, e não o Deputado, o Yereador, o Senador, o empresâiiO; seja lá quem
for, que diz o que pensa o Presidente da República? O
que está havendo? O que que hâ? Incapacidade para administrar? Há, quanto a isto não temOs a menor dúvida.
Mas será que~ só essa a causa? Ou será Que além disso,
além dessa causa, há, de certa forma, o interesse em criar
esse mundo complexo, onde ninguém mais se entende,
ninguém -mais -sabe coisa alguma? Aí é qu_e acho que a
manchete dos jornais de hoje dá prorrogação como meio
que pode se encaixar.

- O Sr. Marcondes Gadelha- Permita V, Ex• um aparte
O SR. PEDRO SIMON -

Com todo o prazer.

O Sr. Marcondes Gadelha- Senador, estou curioso
em saber onde é que vão dar essas maquinações que V,
Ex~, por su~- conta, está fazendo em nome do Governo.
O SR. PEDRO SIMON - E eu estou curioso em saber onde é que vão dar as maquinações que o Governo
está fazendo, não em nome do BrasiL
O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex' se comporta como
se fosse uma espécie de Rasputin, ou um demônio socrático, ai, incrustado dentro do próprio Governo, a fazer
uma articulação ex.tremamente cerebrina, que estou curioso em saber onde é que vai terminar. Mas enquanto
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não chegamos lá, quero pelo menos corrigir algumas injustiças que V. Ex• está comentando, aí, no trajeto desse
seu raciocínio, extr'eniilmente sofisticado e bastante cOm·
plexo. Primeiro, a candidatura do Ministro Andreazza é
unia candidatura que tem uma auto-sustentação bastantC:-n8"tural. Dizia-se qUe ela desapareceria no momento
em que ficasse claro que não tem o apoio do Presidente
da República, ou quando o Presidente devolvesse a coordenação do processo sucessório à direção do PDS. Isso
aconteceu no começo do ano, o Presidente devolveu a
CoOrdenaçãO do processo sucessório, saiu dessa coordenação, e~ candidatura se manteve estáveL Em seguida se
diSse que essa candidatura iria desmoronar com a campanha das. "Direti:l.s Já", quando termlnass_e, o mato haveria de crescer na porta do Ministro A ndreazza, porque
sua candidatura estaria exaurida. Isso não aconteceu; a
candidatura continua estável e bastante forte. Isso me dá
o direito de pensar que ela tem uma estabilidade natural.
Agora, o segundo problema, para o qual quero chamar a
atenÇão de V. Ex' é sobre essa questão de prorrogação.

O SR. PEDRO SIMON - V. EX• está abordando
por partes, então vou responder por partes.
_O Sr. Marcondes Gadelha- f:: o problema da prorrogação de mandato, nobre Senador. Eu esperei taqto por
este apartezinho, então peço a V, Ex• que seja mais condescendente com o seu colega e me desse mais um pou~
quinho de tempo.
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, desde que V. Ex•
me conceda um aparte no discurso que estâ fazendo.
O Sr. Marcondes Gadelha- Com muita honra. Mas é
com relação a esse problema da prorrogação do mandato, que tem tomado a tarde toda, aqui. V. Ex~ fica alardeando que são pessoas do_ Governo que estão propondo
isso, mas ·v. Ex• estâ se esquecendo de que, também, pessoas da Oposição, e tão respeitáveis quanto V. Ex• ou
quanto os seus melhores pares, estão propondo isso
abertamente. O Governador Leonel Brizola, do Rio de
Janeiro, é uma figura de oposicionismo absolutamente
insllspeitável.
O SR. PEDRO SIMON ~ verdade!
O Sr. Marcondes Gadelha - Homem sofrido no
exílio. Mas, será que o Governador do Rio de Janeiro é
por aC"aso um contínuista, que está usufruindo do Governo e deseja que...
O SR. PEDRO SIMON- Eu já vi que V. Ex~ está na
tese d-a profi-ogação. Estã buscando aliados.
O Sr. Marcondes Gadelha- Bom! Esse é o hábito de
V. Ex~: tranSferir o problema para os representantes do
Governo ou do PDS. permita-me só conceder um pouco
dessa cc-autoria ao eminente Goverhador do Rio de Janeiro, o Engenheiro Leonel de Moura Brizola, também
um excelente articulador, um grande líder políticõ, Cjue
conquistou uma vitória espantosa no Rió de Janeiro e
que, naturalmente, tem também a sua dose de patriotísmo e sabe para onde este País deve caminhar. Pois muito
bem! V. Ex• não é de acusar o Governador Leonel Brizola de ser um antidemocrata, um homem que estâ conspi~
rando contra a consolidação do pluralismo neste País.
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• está buscando aliados na defesa da tese da prorrogação.
O Sr. Marcondes Gadelha- Eu estou apenas citando.
O SR. PEDRO SIMON -

Não!

1:. importante,

O Sr. Marcondes Gadelha - Mas, serâ que Leonel
Brizola é um livro píOibido? Será que Leonel Brizola estâ

indexado dentro do seu Partido? Não pode ser citado
aqui por mim?

O SR. PEDRO SIMON- Não! Pelo contrârio, é um
livro aberto. Quem veta não somos nós, é o Governo
quem não admite uma eleição com medo do Dr. Brizola.
Para nós, não! E um ilustre candidato, tem direito a ser
candidato e tem direito de ganhar.

O SR. MARCONDES GADELHA -

Muito bem!

O SR~ PEDRO SIMON - Muto bem, não! V. Ex•
quando é que defende o Governo? Quando elogia aqui
ou quando crítica Jâ? Quando o Governo diz clara e precisamente que não pode ter eleição porque o Dr. Jlrizola
não pode ser, o que eu acho um absurdo, V. ~·aceita
essa tese, ou aceita a· tese do Dr. Brizola quando fala em
prorrogação? Não adianta pinçar o pensamento do homem quando não interessa, e aceitar quando interessa.
O Sr. Marcondes Gdelba - E:ssa tese da prorrogação, só é absurda quando é proposta p<Jr Cêsar Cais _

ou é absurda também quando é proposta por Leonel de
Moura Brizola?

O SR. PEDRO SIMON - Em primeiro lugar, com
relação ao Ministro Mârio Andreazza, eu- nunca ouvi
nada do que disse o Senador. O que eu ouvi e ouço ê o
contrário: retire o Ministro do Ministério, vai ele apenas
ser o ex-Ministro Corone] refoáitacfo Mário Ãridreazza,
para ver como é que fica a candidatura dele. Isso é o que
tenho ouvido.
O Sr. Marcondes Gadelha- Mas, ele não tem por que
renunciar agora! E:ntão, o Governador Tancred.o Neves
deve renunciar agora, também? O GoVefilador Leonel
Brizola deve renunciar também?

O SR. PEDRO SIMON -

Nem eu estou pedindo.

O Sr. Marcondes Gadelha - Todos os candidatáveis
da Oposição também devem reununciar a seus cargos?

O SR. PEDRO SIMON -

Sexta,feira IS !291

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Maio de 1984

Agora, vamos devagar.

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• está pedindo que
o Ministro saia do Ministério ...
O SR. PEDRO .SIMON - V. Ex• me ~oncedeu o
aparte, permitã.·me que eu conclua. Quero dizer a V. Ex'
apenas o seguinte: com relação ao Ministro _Mârio Aildreazza, o que se afirmOu sempre é que a sua candidatura era fortalecida na posição do Ministério, quê: tinha
toda a manipulação das verbas que interessava a zon-ãs
importantes, como o Nordeste. E ele está lá no Ministério, porque ê homem do Presidente Figueiredo~ E se
um Ministro do General Figueireâo é candidato e cofltinua Ministro, é porque o Presidente aceita essa posição,
endossa essa posição. Largue o Ministro Andreazza o
Ministério, e veja como ficará a sua posição. Não -tem
porque largar, mas não larga por que? Porque tem o endosso à sua candidatura do General Figueiredo. Issõ nle
parece o óbvio.
_
Com relação a prorrogação, eu vi agora o ilustre Senador Gadelha uma posição muito importante, porque S.
Ex~ jâ não fala que a prorrogação é absurda, é errada,
não existe, não tem nada, mas vai buscar aliados para a
tese da prorrogação. E quem ler o aparte longo e culto
do prezado Senador Marcondes Gadelha, há de chegar a
uma conclusão ou, pelo menos, pode chegar a uma conclusão: de que o Senador Marcol)des Oadelha busca
aliados na tese da prorrogação do General f1gueiredo.Eu sou muito claro. Acho que a tese da prorrogação é
absolutamente fora da realidade. E acho que se há um
esquema no sentido de dificu1tãr o quadro poÜtico para
levar a um impasse que resulte na prorrogação, é um ab-

surdo com o qual nós não podemos concordar. Mas que
são coisas que nos levam a meditar, não tem dúvida nenhuma. Volto a repetir, e é importante que eu repita.
_ As _emendas foram impressas na terça-feira e distribuídas a nós no dia de ontem. O Relator recém agora tem as
emendas. O Presidente vai para a China e para o J3.pão
por 16 dias. Com que o Relator vai falar? Com o portavoz, o Coronel Átila? Com quem vai falar o Relator? Repare V. Ex.': o Líder é simpáttcó à Constituinte, o ViceLíder não é simpático à Constituinte. E com que surpresa eu vejo isso. Eu i_maginava que eu estaria aqui para dizer Qtie o-Senador Marcondes Gadi:Iha.está dentro do
PDS lutando pela Constituinte, Úmt~do influenciar o
seu Líder. Mas a situação mudou, e a situação muda na
vida. Mas a verdade é esta: com quem vai falar o Relator, com o Líder ou com o ViCe-Llder'? Qual é a voz acima?

O Sr. Marcoudes Gadelha - Não sou contra a Consti~
- tuinte, Senador.

O SR. PEDRO SIMON- Qual é a orientação que o
Relator vai ter, quando há um impasse entre os seus dois
colegas: o Lfder e o Vice-Líder? E o Presidente está na
China. V. Ex's. haveriam de dizer: mas o Senador é contra a ida à China? Pelo amor de Deus,jã devia ter ido há
mais tempo. Levaram vinte an'os.-0 -qUe fo-i hã vinte ano,
quase não pôde voltar, e dentre as causas-que: determinaram a sua queda, uma foi esta: esteve na China. Tenho
certeza d~~que não. vai acontecer nad~; o cgual vai e volta
e vai iniciar as negociações que deveriam ter sido iniciadas há vinte anos. Mas a verdade é que Sua Excelência
vai-agora. A única expectativa é sobre a declaração que
Sua Excelência fará na China. Não sei se o Deputado
Franciscato irã, mas o Senador Marcondes Gadelha vai
--isso é importante.
O Sr. M-arcondeS Gadelha.:;:. Com muita honra, nobre
Senador.
~

O SR. PEDRO SIMON -

E eu também ...

-o Sr. Marcondes Gadelha- Vou, com muita honra.
O SR. PEDRO SIMON- E com muito orgulho, V.
Ex~ estará ao lado do Presidente da República.
O Sr. Marcondes Gadelha - Considero uma deferência muito especial do Presidente da República, que muito me. envaidece.

_ O SR. PEDRO SIMON - Só fico na expectatiVa de
que além do envaidecimento que V~ Ex•, _ com muita justiça terá, das Conversas particulares que poderão ocorrer
no avião- e a viagem é longa- com o Presidente. Mas,
pelo amor de Deus, é um apelo que faço a V. Ex•: não toque na tese da Constituinte, não toque, porque é melhor
ficar pelo atual Congresso.

O Sr._Marcondes Ga.delba- Se. V. Ex' refletisse um
pouquinho mais, seria menos incisivo com-o seu CQI~ga.
O SR. PEDRO SIMON- Sabe V. Ex• o carinho e a
a·mizade que tenh_o pelo colega.

O Sr. Marcondes GadeJba- V. Ex• sabe que não sou
contra a tese da Constituinte. Defendo a reforma da
Constituição, já e -isso não se confiiia com uma Consti~
tuinte maiS- adiaqte, nObre Senador.

O Sr. Pedro Simon - Ah! ...
O SR. MARCONDES GADELHA - V. Ex• deve
atentar para isto: nós temos todas as estruturas demQcrâticas em funcionamento neste País, no momento. Tive~
mos eleições em 1982, temos um Congresso funcionan#

do, temos imprensa livre, sindicatos atuando, grupos de
pressão atuando livremente...
O Sr. Pedro Simon Deus r...

Mas, Senador! Pelo amor de

O SR. MARCONDES GADELHA -

Temos uma

Carta, temos uma lei ...

O Sr. Pedro Simon - Quando foram decretadas as
medidas de emergência, as tropas do General Newton
Cruz chegaram bem ali, e eu fui com o a1tivo Presidente
do Congresso, ver que o Congresso estava cercado. Ele
foi comigo e disse: "Agora vou tomar uma providência".
Chegou, olhou! As tropas estavam cercando a Casa, mas
S. Ex• disse; "Não, um momento! Eles estão do lado de
lá da rua. Se estivessem do lado de cá, eu mandava tirar,
mas está do lado de lá e do lado de lá não é Congresso!"
O SR. MAR CONDES GADELHA- Mas ê por isso
exatameote que eu quero a reforma da Constituição. A
legislação que rege esta democracia de fato é a legislação
que regeu o período autoritário. Daí, então, a minha
preocupação com uma reforma imediata, nobre Senador, porque os homens são falíveis. Não é impossível que
alguém chegasse ao Governo e, de repente, se imbuísse
de um espírito autoritãrio. E teria essa Constituição aí
para lhe dar condições de instalar um regime de novo cesarista, bonapartist'h, aqui neste País. Dai a minha preocupação de que antes da mudança de Governo tivéssemos .uma reforma da Constituição, o que não impede,
não se choca cõm a tese de uma Assembléia Nacional
Constituinte .. digo mais a V. Ex•: Constituinte não é
esse fetiche que tem que ser adorado sem um exame mais
aprofundado, e nem a sua obra é necessariamente perfeita. V. Ex• se lembra da Constituinte de 1934. A Consti_tuição que saiu _dela foi emendada três vezes logo no ano
_seguinte e, o que é pior, não impediu o golpe de Estado
de 1937. Então, modus ln rebus, meu querido Senador, e
quando julgar um seu colega não tome as coisas ao pê da
letra.

e

O SR. PEDRO SIMON - Não, não. Repare nobre
Senador, aPC~aS-0 seguinte. A tese do partido de V. Ex•
de que eleição direta não resolve o problema do Brasil, é,
eleição direta não resolve o problema do Brasil.; a tese de
V. Ex' de que Constituinte não resolve o problema do
Brasil, ê, Constituinte não resolve o problema do Brasil;
o problema é que não se deve mexer no Delfim porque tirar ODelfim não resolve o problema do Brasil, e está aí o
Delfim o tempo qué ele está, O problema de V. Ex•s que
fazer o acordo com o Fundo Monetãrio Internacional
não prejudica o Brasil, vamos fazer o acordo coru o Fundo Monetário Internacional. As teses de V. Ex.fs, de que
proteger, de que valorizar o mercado interno não resolve
o p-roblema do Brasil, e vamos exportar cada vez mais,
- eu não sei - e o Brasil é esse que está aí, e o Brasi1 é
este que estamos vivendo! Eu era até daqueles que pensava que o General Mêdici ficava quieto, não falava, porque _queria que todo mundo se esquecesse dele. A melhor
-coisa que tinha para o General Médíci, imaginava eu, era
ele estar em Copacabana passeando., para lâ e para câ,
esquecendo~se da tortura, da violência, da repressão, do
seu Governo; pois até o General Médici sai do seu silêncio para dizer que a revolução dele, pasmem os Srs., pelo
menos, no campo econômico e social lembra ele uma inflação de 18%, lembra ele um~a dívida externa de 12 bilhões de dólares, para a qual se tinha uma reserva de 6
bilhões de dólares, e mostrar que o que aconteceu é isSo
que está ai. Mas, pelo a-mor de Deus, diante deste quadro
brasileiro que nós vivenios, diante da realidade do fracasso do campo económico, do fracasso no campo so~
cial, do fracasso no campo institucional, defender o General Figueiredo? Eu acho normal que se sinta honra em
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viajar com o Ge:neTal Figueiredo à China, é uma missão
importante, um homem do Senado da República na China, no Japão, acho isso muito importante. Agora, defender não dâ, defender não dá ...

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.)- O tempo de V. Ex'sjã estâ com apenas 3
minutos e ainda há outros ora~ores inscritos.
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado.Defender não dã, Sr. Presidente. Volto a repetir: pensar em prorrogar ê piada, é piada; aqui, sim, uso a ex-

pressão do General Mêdici, 56 que ilão uSO a expreS-são do General Médici, que diz que eleição direta é pi3.da,
porque afê uma rara infelicidade do seu instinto autoritário. Agora, pensar em -pi'orrogãr é Um absurdo.
Por outro lado, bloquear a discussão, levar a um tudo
ou nada, e parece que alguns estão levando, a informação_que se tem é que o General Figueíreáo~cuinpriu a
sua parte, mandou a Em-enda e as Oposições que se danem. Ou votam a Emenda do General Figueiredo, 88
eleição direta, e as coisas estão aí, ou 3.güentem o Mah.tf
por seis anos e mais indireta a vida inteira, porque ele lavou as mãos. Mas serã que esta é uma posição patriota,
serã que esta é uina posição Correta? -MaS então que digam publicamente. Aliás, o único mérito que eu vejo no
Coronel Átila, o único, é que ele estã botando-as caras de
fora. Ele está realmente dizendo que a tal negociação que
o General Figueiredo falou na televisão, quando disse:
"E necessáriO mudanças jã no campo ético, social, político, ínstituCional e económico", não é para valer; o negócio não e para valer, porque se assim fosse realmente os
entendimentos estariam ocorrendo, o debate, a d-íscus- são, estavam sendo travados, e isso não exíS:te. Não existe no seio da Comissão - convém que fique cLarO - a
Nação tem quesaberque no seio da Comissão não eXiste
absolutamente nada, nenhum tipo de discussão existe a
nível de Lideranças, não existe a nível de Governo; não
existe a nível de coisa nenhuma.
Busca-se o quê? O impasse? Está se jogando no impasse? Busca-se a coacão no sentido de botar a OpOsição
contra a parede? Ou os 4 anos, ou agUenta o Maluf 6
anos, ou então vocês têm uma eleição direta mais perto,
com uma prorrogaçãozlnha do General FigUeiredo e depois as di retas.~ nisso que se estájogandó? Parece-me
que não é um jogo claro_, e me perdoem a franqueza, não
ê um jogo sério.
Sinto que o Gove-rno estâjogando nisso. Na coação_de
colocar a OpoSição Con(ra a parede para, no último minuto, ela dizer o que acha pior: agUentar o Malufpor 6
anos: ag-uentar o Sístema pOr 4 anos, ou ag-í.lentar a prorrogação por um tempo menor de 2 anos.
O Sr. Hélio Guelros- Permite V. Ex• o aparte solicitado?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não!
O Sr. Hélio Guelros- Nobre Senador Pedro Simon,
eu havia requerido esse meu aparte no momento em que
V. Ex'- falava sobre a falta de interlocu_tor, porque nessa
hora dramática do País o Presidente vai para a China.
Portanto, antes de nós oÜvirmos_esse hino à constituinte,
já cantado aqui pelo nobre Senador Marcondes Gadelha
que, iilclusive, faz questão de dizer que diverge do seu
ilustre Uder, a essa altura, quando V. Ex~ falava sobre a
falta de interlocutor eu perguntaria a V. Ex~ Não vai fi~
car um Presidente_ da República aqui no Palácio do Planalto?
O SR- PEDRO SIMON -
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É, grande pergunta!

O Sr. Hélio Gaielros- O Vice-Presidente Aureliano
Chaves não vai ser um interlocutor legítimo, aütorizildo?
Mas. o Que me deixou ...

O SR. PEDRO SIMON -

!'..

É verdade.

O Sr. Hélio Guelros- ... meio com a pulga na orelha ...

O SR. PEDRO SIMON- Vou convidar o Senador
Aderbal Jurema para ir ao Palácio do Planalto falar com
o Vice-Presidente.
O Sr. Hélio Gueiros - Apenas, pela primeira vez o
Presidente da República efetivo se ausenta, e não vai
acompanhado daquele grupinho que ele diz que é a reunião dos Ministros de Casa. Desta- vez, nobre Senador
Pedro Simon, os Ministros de-Casa ·vão ficar aqui" ao
ladO do Vice-Presidente _AurelianoChaves. Pela primeira
vez na vida!
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• está levantando um
problema muito sério, 8.gora eu estou assustado.

O Sr. Hélio Gueiros- Não, só estou citando o fato.

O SR. PEDRO Sll\-ION - Agora eu estou preocupado. Quer dizer que vai o Presidente Figueiredo e o staff
fica aqui.

O Sr. Hélio Guelros - E o staff fica aq!.li. 1:: a primeira
vez que isso acontece.
b_SR. PEDRO SiMON- senado~- M~rcondes Gadelha revisa se é para ir e eu não irei. Revis_e se é para ir
_ou não ir nessa viagem. Se o General"do SNI não val. -

O Sr. Hélio Gueiros- O Ministro Leitão- de Abreu
não vai.
O SR. PEDRO SIMON- Olha Senador Marcondes
_Gadelha, que estão lhe preparando alguma coisa, revíse
a sua posição...
O Sr. Gastão Müller - Senador Pedr9 Simon,
um aparte antes de V. Ex• terminar, e com a
permissão do Presidente.

conceda~me

O SR. PEDRO SIMON - ... Se o General Medeiros
vai ficar, se o staff vai ficar, será que não estão preparan·
do qualquer coisa para o General Figueiredo?
<l"Sr.-Mamlndes Gadeiha -_;_se tOda a equipe do- Go~
verno fosse, a Oposição estaria criticando porque 'vai
gente dema~s.
O SR- PEDRO SIMON -

~ verdade!

O Sr. Marcondes Gadelha - ... é um negócio que nin~
guém consegue entender e acho especioso que o Vice,
~residen_~e assuma o mandato e pen:naneça af em plena
função. Eu acho isso tão saudável, normal, desejável,
costurileiro e consUetudinário:- ê -o q-Ue téffi -acontecido
neste País normalmente, o que há de estranho nisso? V.
Ex~s estão hçje, tenho a imp_ressà(),_ com ajmaginação
extremamente f'ertil, talvez assim uma febre de fim" de
tarde...
O SR. PEDRO SIMON - Começou no Ministêrio
da Justiça com a notícia que veio de lá; a notícia veio ali
do Ministério e não é a primeira. V. Ex~ sabe, melhor do
que eu,_que dali daquele Ministério tem saído algumas.
Encerro, Sr. Presidente.
O Sr. Gastio MUller- Senador Pedro Simon, V. Ex•
não vai encerrar sem me conceder o aparte.
O SR. PEDRO SIMON Concedo o aparte a V. Ex•

_Perdão, desculpe-me.

Q $r. Gastão MUller- Senador Pedro Simon, V.

Ex~

talv~ei não tenha tido_~empo, hoje, de ler todos os jornais,
mas eu, depois do almoço li o Jornal deBrasOia, que traz

uma notícia interessante e V. Ex• talvez não tenha tempo
de comentar. Mas, diz lá mais ou menos o seguinte, eu li
rapidamente; "Há um grupo no PDS que já pensa na solução Pires, o Ministro do Exêrcito".
O SR. PEDRO SIMON -Pensa no Ministro Pires,
para quê?
O Sr. Gastio Müller- Para Presidente da República,
num mandato tampão.
O Sr. Marcondes Gadelba- A tarde é longa e um desdobra~!Jento

da imaginação ..

O Sr. Gastão MUller-to general que está dizendo, e
nós sabemos, S_enador Pedro Simon, que é conhecida a
expressão do eminente Presidente Figueiredo que, quando_ as coisas se apertam, ele _diz: chamo o Pires.
O SR. PEDRO SIMON- E nós fiCãtn6s com a xícara na mão.

O Sr. GaStão MOller- Enião, nc!ssa situação que vivemos no Brasil, e também não vou fazer nenhuma in·
confidência, que se sabe que no Colégio Eleitoral, como
está, ganha o eminente brasileiro Paulo Maluf, para Presidente da República, e que o candidato do Presidente da
República não ê Paulo Maluf, mas sim o Coronel Mário
Andreazza, na situação_ de aperto que ele vai ficar, é melhor chamar o Pires. Serã- a solução.
O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex•s estão mais bem
inforinados do que nós. Já conhecem qual é o candidato
_do Presidente da República.
O SR. PEDRO SIMON - ~que V. Ex•, Senador
Marcondes Gadelha,_ ainda nã_o teve tempo das minú_cias. Eles estãO hâ vinte ãnos aí. ()neg-óCiO leva tempo,
Senador.
O Sr. Marcondes Gadelha -_E:~ acho que ninguém do
PDS tem o acesso a esSas inforÓ:Ü1ções- priVifegiadas Que
V. Exts têm. Estão se revelando, aqui, eminentes articulares presidenciãveis com um acesso fantástico às fontes
do poder.
O SR. PEDRO SIMON - :t tão fácil, Senador. Primeira fonte de informação, Senador; ê V. Ex• ir aos Partidários do Sr. Deputado Malufe ver o que eles dizem do
Coronel Andreazzii, depois ir falar com os correligionários do Coronel Andreazza e ver o que eles dizem do
Deputado Paulo Maluf. E, depois, irem aos dois e ver o
que os correligionáiíos dos dois dizem do Sr. Aureliano
- Chaves. Depois falar com os correligionários do Sr. Aureliano Chaves e ver o que eles dizem dos outros. ~ simples. f caminhar os corredores do Congresso e ver.
O Sr. Marcondes Gadelha- Parece até que há uma
unidade perfeita dentro da Oposição.
_O SR. PEDRO SIMON O Sr. Marcondes Gadelha -

Dentro do PDS.
Dentro da Oposição.

O SR. PEDRO SIMON-- Não. A oposição, não. V.
Ex• conviveu conosco e sabe, que hâ divergência.
O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex~s falam dos parti~
dários do Deputado Paulo Maluf e do Mínístro Andreazza. Poi_s bem, há uma unidade perfeita Já, neste momerito, não há ninguém sendo condenado, não há ninguém sendo ct;:rcado.
O SR. PEDRO SIMON- Ninguém maiS do que V.
Ex• sabe dos equfvocos que a Oposição possa ter praticado no passado e, provavelmente os tenha, das divergências que eXistem dentro da Oposição, e elas existem ...
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O Sr. Mar4rondes Gadelba- São normais e saudáveis
em qualquer partido.
O SR. PEDRO SIMON - ... e elas existem, não hã
dúvida alguma.
Agora, digo apenas o seguinte, para encerrar, Sr. Presidente: primeiro, se se fala em entendimento, a pergunta

que fica

e esta: e parajoi-n-af Ou e para Vãter? ·se se quer

ou se não se quer. As propostas da Oposição, e_es~as_ sªo
claras, oficiais, apresentadas pela unanimidade da Opo-sição na sua emenda, são.
O Sr.

Oc~vlo
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Se o

Sr:PresidentCconcor~

dar, com a maior alegria.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Desde_que
seja o último, a Presidência concorda, porque hã outros
oradores inscritos e V. Ex• jã falou mais de_uma hora.

O SR. PEDRO SIMON- O último, apeilas na~ Ordem, jamais na qualidade e no valor.

O Sr. Octáflo Cardoso - Não posso garantir ser o último. Como V. Ex' conCede aparte, ...

O SR. PEDRO SIMON- Não V. Ex• jamais seria o
último, Senador.

O Sr. Oct,vfo Cardoso- Eu concordaria atê em ser o
último, desde que não fosse o menor. Gostaria de_dizer a
V. Ex• que V. Ex• é bastante severo quando se trata do
PDS ou do Partido do Governo. Ontem ouvimOs aqufO discurso do nobre Senador Itamar Franco que registrava
as contradições do Partido de V. Ex• e se insurgia contia
o candidato ambivalente. Anteontem ouvimos aqui o
discurso do nobre Senador Fábio Lucena, que se insur~
gia contra a participação do Partido de V. Ex• no Col~~
gio Eleitoral, dizendo que era uma contradição, depois
de tudo o que foi dito em praça pública na campanha das
.. pro-diretas já". Então, V. Ex• não_ deve ser tão severo
com o Partido do Governo, pelo menos, enquanto o Partido de V. Ex.• não nos der lição de coerência e de coesão~O SR. PEDRO SIMON - Muito importante, como
não podia deixar de ser, o aparte do ilustre Senador pelo
Rio Grande do Sul.
Digo apenas o seguinte: a posição unânime do PMDB,
nobre Senador, de todos os governadores, de. todos os
Senadores, de todos os Deputados Federais, a posição
oficial do PMDB é a estampada na subemenda apresentada pelo PMDB, no Congresso Nacional.
Eu garanto a V. Ex•, e (alo como I 'i'- Vice-Presidente
do PMDB e falo como seu Vice~Líder nesta Casa: a subemenda do PMD 8 que quer Cleiçõe~ "diretas já" e qUer
convocação de uma Assembléia Nacional ConStituirife,
vai ter 200 votos do PMDB, na éâmara dos Deputados
e, se Deus quiser, lã aprovado, vai ter os 22 votos do
PMDB, aqui.
Acho que maior unidade do que esta, por amor de
Deusl Eu garanto e desafio: a Bancada do PMDB vai ter
200 votos, como jã teve: Na hoia da votação da Emenda
Dante de Oliveira, estavam lá os 200 votos, alguns vin~
dos do hospital e estavam presentes, prontos para votar
os 22 Deputados do PMDB, mais os do PDT, lbãis os do PTB. Aliás, diga-se de passagem, os do PMDB estavam
Já, os do PDT estavarn lá, os do PT estavam lá e os do
PTB, a exceção de um, estavam lá.
Então a posição do PMDB, oficial é esta ...
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soara
campainha.)- V. Ex' agora vai concluir o seu pronunciamento.

O SR. PEDRO SIMON- Vou, se V. Ex' me permitir, farei a minha peroraç~o.
Então, a posição oficial do PMDB foi definida na votação. Poder-se-ia perguntar; "Mas, rejeitada a Emenda
Dante de Oliveira, qual é hoje a posição do PMDB?" Eu
respondo: a subemenda apresentada pelas oposições.
Onde hâ companheiros do PDS, em número de 40 ou
mais, que assinaram, onde há 199 assinaturas do PMDB,
não teve uma por que estava viajando p:ira a Europa, e
há assinatura de todos os Senadores do PMDB. É a subemenda que nós apreSentamos à Emeqda Figueiredo na
qual está eleições, ... di retas já" e convocação de uma
Constituinte em 86. Esta ê a posição do PMDB. Agora,
não há -q-ualquer dúvida de que rejeitada a emenda do
PMDB, _se isso acontecer, aí o PMDB terá que convocar
a sua convenção. Realmente, diante dos males e as desgraças que têm, o PMDB vai ter que se colocar.
O ~r. MarcoiJdes Gadelh•-:-::- E a nego(:iação fica para
-d~J?O~~-Oda conv_enção do PMDB?

-o

SR: PEDRO SIMON- A negociação Senador? A
negoci_ação ê até a votação da Emenda.
O Sr. MÚçondes Gadelba- V. E.'<• se queixa que não
se _negocia.

O-SR~ PEDRO SIMON - V. Ext- está caindo em
equívocos. Hoje não é o seu dia de maior felicidade. V.
Ex' fo.i dar_ um aparte ao Senad-or Itamar Franco, e
quando d_isse~... 0 Presidente é_ favorável à prorrogação,
tanto é que mandou a Ernenda"._A_ Emend~ não fala em
prorrogação. A Emenda fala em reeleição. Agora, V. Ex•
diz,_ "E quando fica _a negociação?" Eu estou dizendo
para V. Ex•: se for rejeitada a Emenda, e eu presumo que
a negociação que o Governo está fazendo é para votar a
Emenda. Eu presumo, pelo menos é assim que se entCn~
de, nós estamos negociando para quê?
O Sr. Marcondes Gadelha- V.- Ex• diz que se as. "dijá': forem_~ rejeitadas.

re~as

O Slt PEDRO SIMON- Nós estamos negociandO o
substitutivo do Relator para votar a Emenda Figueiredo.
Então, digo eu, se nãO houver entendimento e se todas as
nossas expectativas forem por terra, e forem rejeitadas,
teremos que discutir internamente.
A minha posição é continuar a luta pelas. "diretasjá".
Mas~ resp-ondendo_ ao Senador Octávio Cardoso, eu reconheço que, internamente, no PMDB, haverá de se convocar o órgãO- máximo para tomar a decisão. Mas não
que nós não tenhamos decisão. Se dependesse de nós, a
eleição direta era já. E vamos dar os votos agora. Se dependesse -de nós, a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte era já, e vamos dar os nossos votos favorãv_efs. Agora, se o PDS rejeitar as duas teses, não depende
de nós. Então, vamos ter que optar pela decisão que v_amos tomar no futuro. Ai, a convocação. Agora, a negociação? A negociação só tem uma, até a votação 4a
Emenda. Votada a Emenda, não tem mais o que nego~
ciar. Ou houve o_ ~ntendimento, ou não houve entendimento . .t a Oposição buscar o seu destino, e o c:JoVeriio
seguir o seu.
E_~a isso, Sr. Presidente, nesta hora, que me parece tão
importante, que me parece tão séria, que me parece tão
grave, e que eu, quando chego em minha cidade, Porto
Alegre, todo mundo me procura, porque lê os jornais e
a1fmanchetes, e acha que sou o portador de coisas muito
sérias que foram discutidas, que foram debatidas e que
foram analisadas, eu tenho a obrigação de dizer a verdade. As manchetes de jornais existetn, maS conversa,
diálogo, discussão, absolutamente, não têm acontecido
neste Corigresso Nacional, o que me parece -profunda~
mente estranho.
Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir_Vargas)- Co.ncedo a
palavra ao nobre Senador José Ignãcio Ferreira. (Pausa)
S. Ex• desiste.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
(Pausa.)
_S. Ex' desis~e.
Conce~9_ palavra ao nob_re Senador Fábio Lucena.
(Paus~.)

ª

S. Ex' desiste.

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Concedo a
palavra ao__ !'obre Senador .NeJs~n Carneiro.

-O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores,
apesar de todos os esforços feitos pelo Poder Executivo,
a legislação referente ao pessoal continua caótica, tanto
mais·quanio;líriillilda: ai0ici3Üva congressual e confeiido ao arbítrio exclusivo daquele poder a proposição de
qualquer modificação no sisteina de pessoal e no que
tange à política de V_encimentos, os tecnocratas - que
são funcionãrios .t.arribéffi - inspiram ao Governo medidas que, em lugar de uniformizar e eficientizar o -serviço
público, resultam nas-mais graves injustiças paia os maiS
humildes servidores.
Veja--se; por exemplo, o que Ocorre com os aposentaáõs, recebendo vantagens especiais aqueles que se inativaram, precocemente! por moléstia grave, enquanto não
gozam de tais benefícios a-queleS' que se aposentaram
com trinta- e ciricit ec. mais anos de serviço.
Evidentemente, os incapacitados por motivos de saúde
rtietêCein receber todas as vantagens dos que permanecem na attva; mãs- o juSto seria- que também delas se benefidàSSenl- óS deffiais ínativos.
Continuam, ainda, os estatutários sem rece{?Ú a gratificação -natalina, collferida aos trabalhistas que, por sua
V"ez, não gozam de estabilidade, mas descontam o. FGTS.
Há muitos anOs -qu-e reclainamos contra esse hibridismo. sem que venham as propostas de providências cabíveis do Poder Executivo, para nossa apreciação e aperfeiÇoainento.
Agora _mesmo estamos recebendo um memorial de
v_ários servidores da Secretaria da Receita Federal do
Espírito SantO, revelando a inconformação da classe
contra os descritêrios e medidas arbitrárias aplicados na
3~1ic3ção de _benefícios à classe, _que, no entanto, continua_ marginalizada, no que tange aos servidores de nível
médio.
Recentemente, o Dúbio Oficial, em dezembro do ano
passado,publicou o Decreto-lei n~' 2.074, de 20 daquele
mês, beneficiando apenas os Controladores da Arrecadação Federal e Fiscais, com gratificações variáveis entre
quarenta e sessenta por cento, alêm de outros benefícios
exclusivos da classe, no que tange à insalubridade e à
produtivid~~e. variáv_eis eritre sessenta e cem por cento.
Ora, os reclamantes, em categoria de Nível Médio,
embora- a· denominação diferente, cumprem, por força
. da Lei n'i' 5.645/70, quarenta horas semaitais; Com idênticas tarefas e atividades de uma agência arrecadadora fiscal, no mesmo local, com as mesmas responsabilidades
dos Controladores e Fiscais.
Diante disso~lriípõe-se sejam estendidas tais vantagens
àquela classe, revigorado o artigo43 da Lei n~'3.780, de
ti de julho de 1960, que manda readaptar o servidor que
executa tarefa alheia há mais de dois anos ininterruptas
ou durante cinco anos, intercaladamente.
Assim, far-se-ã estrita justiça.Era o qúe tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
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O SR. ÁLVARO DIAS {PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discuTso.)- Sr. Presidente e Srs. Seiiadores:
Sem dúvida, o livre e responsável exercíCio da informação pública, através da imprensa, constituí um dos pilares mais sólidos de uma sociedade democrãtica e progressista. Não apenas porque contribui parã diu substãnciã à opinião -pública e ao m~vimento político em geral, como também porque tem o condão de mobilizar os
cidadãos para a reflexão sobre os problemas de suas comunidades e para a ação visan-do a solucionâ~los.
Nesta dimensão ê que deve ser avaliada e apoiada a
campanha de iniciãtíva dã: Folha de Londrina para equacionar e buscar soluções para os problemas de desenvolvimento da- região norte do Paraná. -Pois não se trata
apenas de coletar e difundir informações a seus leitores;
vai muito além seu escopo. Aquele órgão se propõe a
reunir as lideranças autoridades da região e do estado e
a mobilizar váríos segmentos sociais em tal-nO da análise
em busca _de alternativas de política para enfrentar o evidente declínio da produção cafeeira e do papel da pequena e m.édia agricultura de abastecimento na dinâmica do
crescimento regional, na criação de empregos e nã geração de condições objetivas para a fixação do homem
ao campo sob padrões de vida mais dignos e justos.
E em poucas semanas, conseqUências palpáveis já podem ser percebidasLAtivadas por uma ComisSão Coordenadora insütutda pela Folha de Londrina - e de que
fazem parte os Secretários de Agricultura e do Planejamento, presidentes das Federações estaduais de trabalhadores e empresários agrícolas, agente do IBC, ~oope
rativas e os PrefeitOS das duas maiores cidades da região,
além de diretores do jornal e o seu coordenador- autoridades, técnicos e- dirigentes de cooperativas deram início a reuniões de trabalho, à elaboração de estudos e
proposições de polítiCiis, -que--devi:rão ser levadas a um
amplo debate, em seminário regional que deverá-atrair
mais de quatro mil participantes, representando tOdOs os
setores sociais e econômicos ·envolvidos pela queStão.
Vale destacar que a primeira reunião formal destaComissão deu-se no ú]timo dia 5 de :ffiiio; deSde~eD.tão
conseguiu-se mobilizar o Governo do Estado e vários
grupos de atividades, um dos quais - constituído por
técnicos d"e cooperatlvas, extensão rUral, rs-c, secretã.iias
de Estado e do Instituto Agronômico do Paraná -já
apresentou um primeiro estudo técnico~ecoriômico Suge-·
rindo um programa de dubstituíção de cafezais improdutivos para pequenos agricultores. E na reunião qUe se
realizará neste dia 19 próximo, dar-se-ão os primeiros
passos para organizar o referido seminário regiOnal.
Este breve relato nos dâ a medida da intensidade d_o
trabalho desenvolvido e, principalmente, do grau deresponsabilidade e de seriedade com que a Folha de Londrl~
na se propõe a contribuir para o desenvolvimento_da região. E-, ainda, nos dã também uma notável lição de discernimento e de afinação- Eom o mome"nto que viVC o
pafs. Pois somente com amplos debates públicos, com o
envolvimento ativo de todas as parcelas sociais, é possível construir politicas eficaZes e demociát1Cas de promoção do desenvolvimento.
E isto realmente é o que requer a natureza dos problemas econômicos e sociais enfrentados pelo Norte do Paraná. Problemas que derivam de sua pecUliar formação
histórica e--doS efeitos (:tê' políticas governamentais -que,
por omissões e erros eVfdentes, fizei-am -cfeterlor-ãr sua
economia, com -g-raves repercussões- sobre suas dimensões sociais.
Com efeitõ~C cOilSTiistador·o" qUadrO-que" se oférece à
nossa vista, quando se compara a situação 3.tual do norte
paranaense com a que a região viveu itté -meados dos
anos sessenta.
Sem dúvida, isto pode parecer pessimismo Ou mei-o
alarmismo, se ficarmos apenas ao níVel (fa--ObseiVaÇão
imediata das exterioridades. Se ficarmos apenas no que
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mostra a imagem geralmente difuildida de que se trata de
uma das regiões mais pujanteS dÕ Sul do País, com suas
grandeS -capitais- regiOnais, com Suas fazendas modernas
e bem organizadas, com sua iniciada industrialização e
padrões urbanos de vida bastante atraentes.
Não obstante tudo isso, ou até por causa disso, a regiao ·enfrenta uma impressionante concentração de
prOblemas sociais ao mesmo tempo em que se restringiram notavelmente os fatores que conferiam dinamismo à
sua ecoriorilia. E este é um enfoque de realismo que afasta aquela aparência de pessimismo. O que ImpOrta ilão é
onde se chegou em termos de crescimento económico e
de acumulação de resultados materiais; impoiiã, siin; ê a
qualidade deste crescimento, a sua dimensão social e,
principalmente, o potencial de desenvolvimento de que a
região era portadora e que não terá sido plenamente rea~
lizado e que compromete suas perspectivas futuras nos
planos·econ-ômico, social e político.
Senão veja:!nos. Até meidOs doS ari:Os sesSenta, aS re~
giões de Londrina e M aringá se constituíam no pólo
principal de desenvolvimento do Paraná, com uma .J!m~
pia e sólida economia .cafeeira ladeada por modernas
práticas pecuárias e de produção de alimentos básicos,
Sua contribuição às arrecadações fiscaiS~ federal e eSta~
dual, era fundamental. E destacavá-se seu papel na for~
mação das receitas cambiais, porquanto o café era nosso
principal produto de exportação e desta região saiam os
·produtos de melhor qualidade e com maior volume.
Entretanto, combínaram-se os efeitos de sucessivas
geadas e oscilações baixistas no mercado internacional
às políticas recessivas iÕlpostas pelo Governo Federal no
período 1964/66. Entre estas, avultaram medidas com as
políticas de preços, de controle rígido das exportações,
de confisco cambial e, por fim, a decisão de promover
--um a extensiva erradicação de cafeeiros. E, de nosso lado,
foi marcante o _conjunto de equívocos e omissões do então governo estadual. À pro~undidade das alterações que
se impunham ·à base econômlca do Paraná, o Governo
estadual reagiu com medidas paliativas_. contemporizações e hesitações; e acabou embarcando tta pura e simples confi_rmacão daqueles efeitos mais perversos da erradicaçãtJ do café: a ociosidade das terras mais férteis do
País, a transformação em pastos de boa parte- delas e, finalmente, em sua pecuarização extensiva e nos evidenciados prejuízos da erosão e da subutilização económica
destes solos.
- Dez anos depois, os prejuízos se mostraram enormes.
Contra um milhão e duzentos mil hectares plantados
Colri café em 1967, restaram, dez anos depois, não -mais
_que 665 mil hectares. A produção estadual, que representava 45% da produção nacional em 1965, reduziu-se a
26% em 1970. Ao mesmo tempo, a produção da soja em
nosso· Estado que se limitava a 5% da nacional, elevou-se
para um quarto do volume total deste cultivo no País
que havia se multiplicádo várias vezes; Só.Que soja era
O grande carro chefe da produção da região oeste dÕ Paraná. E para esta se desloca, celeremente, o dinamismo
económico.
- Se de um ponto de víSta estritameilte económico os re~ultadas desta mudança foram espeta_culares, do ponto
de vista social, os custos foram e estão sendo alarmantes.
Declinando violentamente a área ocupada pelo café que -é altamente intensivo no üso de mão-de~obra - e
--- expandindo-se dramaticame-nte o complexo de culturas
mecanizadas e concentradas em grandes propriedades,
puxadas pela sojicultura, desabaram os níveis do emprego agrícola. Num estado em que a industrialização apellas se iniciava- com Sérias limitaçõeS devidas às políticas de concentração industrial - e cujas fronteiras agrí_colas_.se_ esgotavam, só poderia ter havido uma conse-qllêiiCi.il.:-o êxodo rural.
Entre 1970 e 1980 O Paranã perdeu mais de 2,5 milhões
de habitantes. A população rural reduziu-se de 4,4 mi-
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lhões para 3,2 milhões. Diria que até por Sorte,
encontravam-se em expansão as novas fronteiras agrícolas do norte do Pafs, que puderam oferecer _alg!J.mas
opções de sobrevivência para' nossos emigrantes. Mas o
Paranã sofreu uma perda irreparável de recursos humanos e de capital transferidos com o êxodo. E o que é pior;
os que não puderam migrar foram desalojados de suas
terras, ou perderam seus empregos fixos, indo
margirializar-se nas periferias u-rbanas. Do aumento total de 752 mil habitanteS residentes no Paraná, 56%
concentram-se na cidade de Curitiba; e cerca de 83% em
sua área _!Jletropolina. Também com o êxodo ruralqrbano, incharam os arredores de Londrina e Maringã e
de muitas outras cidades do norte paranaense, com as
centenas de milhares de bóias-frias e desempregados urbanos.
Pode-se facilmente imaginar o que sucedeu com as
infra~estruturas habitacionais, de saneamento e fornecimento de água e energia, de transporte e com os serviços
sociais destas comunidades. Se ao longo do perfodo de
ráPido cresciniento, o Estado comO um todo pode fazer
expandir a implantação e operação destes serviços e
obras, não foi possível ~eduzir as desigualdades em sua
distribuição e no acesso aos seus benefícios para a maior
parte destes grupos pobres recém-migrados para as cidades.
E todos sabemos que a recessão destes Ultimes anos
veio agravar este quadro. Ao assumir o Governo, José
Richa reconhecia a gravidade da situação e propunha em
seu plano de ação novas alternativas de desenvolvimento, em que se teriam de adotar novas concepções e métodos de administração para afrontar o declínio de riosso
potencial econômico utilizado e, ao mesmo tempo, dar
co-nta destes graves problemas sociais. E um destaque especial era dado à formulação de uma política agrícola estadual que se contrapusesse e compensasse os efeitos danosos da recessão e das políticas federais restritivas.
~ neste marco que se insere a campanha da Folha de
Londrina.
Cunlpre mobilizar, neste momento, toda a população,
todas as suas forças políticas e econômicãs, para encontrar alternativas mais justas e equânimes de desefivOlvimento, pautadas por ações solidárias e inovadoras. Polfticas que tenham_ como objetivo central a elevação do
nível de vidil da pÕpulação, com redução ·de suas disparidades, através de consistentes medidas de geração de novos empregoS~- de novas oportunidades de expansão do
_potencial produtivo de sçus recursos naturais e hllmanos.
Neste ponto, destaca-se o papel da pequena e média
unidade agrícola de produção e de suas correspondentes
unidades de apoio na agroindústria e no comércio e serviços ÚrbanÕS. Aí se contém ~m imenso potencial produ-tivo a_estimul~r. através de inovações técnicas, de crédi~o
acessível e ~arato e de infra-estruturas e mecanismos de
intermediação localme_nte organizados e sem carátei espqliatiVo. E que, por suá natureza, tem a imensa vantãgem de gerar mais empregos, por unidade de capital, do
que as graÕ.des unidades de exploração.
_Evidentemente, não se trata de tentar reviver o antigo
~odeio da pequena propriedade monQcultora, em que
outras linhas de produção eram apenas marginais. Nem
-as atuais condições económicas o permitem, nem é este o
padrão para alcançar os objetivos de emprego estável e
duradouro, sob condições adequadas de rentabilidade e
dinamismo. E neste enfoque, é correta a abordagem da
Folha de Londrina: serã necessário enfatízãr o apoio a
unidades pequenas e médias policultoras, aproveitando a
tradição cultural e tecnológica da cafeicultura em associação com a produção de alimentos bâsicos, de que é carente a_ região e o Estado.
E pode-se ir mais além; aproveitando a própria concepção original do projeto de colonização do norte do
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Paraná, que permitiu a permanência de urll pãdi-ão de
ocupação do solo e de um desenho da malha de trans-

portes e comunicações altamente favoráveis, seria possível estimular o conglomerado de pequenas e médias unidades, atuando sob formas coordenadas de planejamento da produção conjunta. Não seria apenas um programa de estímulos à produção individualizada, mas sim a
ativação de uma programação regional de desenvolvimento agroindustrial.
O café, dentro das limitações atuais de mercado e de
distribuição espacial a nível nacional, aiqda oferece uma
razoável margem de expansão, que pode conferir uma
base de rentabilidade segura e a médio prazo a estas unidades. Seu consorciamento conccultivos alimentares de
largo consumo e com pe~~ária de pequem:~- p_~rte (para
leite e corte) já foi eXiíÓSã-mente testado--na Cólômbiã.
Onde também se operou com sucesso um programa de
produção conjunta coordenada, para pequenos agricultores.
Ao lado dos aspectos técno-econômicos, p~r~_m,_ !lf!l_
requerimentO é fundamental: E ãí nOvamente a F.dha de
Londrina segue pela via correta. Isto não se faz de cima
para baixo. Não se faz por determinações tecnocráticas.
Um tal projeto é nitidaritente-Uin- projeto político;_ e por_
isSo, para alcançar êxito, precisa nascer da tomada de
consciência das raízes do problema coletivo, do debate
público responsável, da participaçãõ social ampla em
sua concepção e colo_cação em prática. E só alcançará es-_
tes objetivos se este for o anseio despertado na comunidade e incorporado em sua participação.
Acreditamos, por tudo isso, que com a campanha da
Folha de Londrina está nascendo uma nova experiência
política e social em nosso país: a de uma região que formula seu próprio projeto de desenvOlvimento em bases
efetivamente democráticas. A de uma região que, refletindo as lições de seu passado, projeta.para si um outro
futuro. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun-.
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em dezembro de 1983, o desemprego regis.trou, segundo o IBGE, a iaxa de 5,63%, nas seis maiores regiões metropolitanas do País. Assim, de uma população economicamente ativa de 12.277.200 trabalhadores, 691.20.6
pessoas estavam então desempregadas.
Essas informações fo[am contestadas no número de
fevereiro i'iltimO da reVísf.iCoiiJUntur& Econômica, propriedade de uma outra entidade ofiCial, a Fundação Getúlio Vargas. Ali está dito que as modificações na metodologia de cálculo do desemprego, realizadas em março
de 1982 pelo IBG E, permitiram reduzir a população economicamanete ativa, dos !2,7 mBhões de pessoas dessa
época; para os 12,3 mHhões, estabdecid-os em dezembro
de 1983.
Isso apesar de estar crescendo em pelo menos 3,5% ao
ano o número de pessoas em ida-de de trabalhar.
Além disso, em decorrência das modificações metodo• lógicas citadas, a média de desemprego nas seis maiores
regiões metropolitanas do País, de 8,91%, em março-de
1982, já no mês seguinte caiu para 6,93%.
A refutação a esses números, apréseritada pela Conjuntura Econômica, a partir dos 3,5% de crescimento anual
do total de pessoas em idade de trabalhar, chegou a uma
nova idéia do percentual de desemprego aberto. Ao invés
dos 5,63% divulgad-os PC!0-1Bd E, essa taxa ~taria em
13,55%, no mês de dezembro de 1983T
Ainda assim, de acordo com o autor desses cãlculos,
José Cláudio Ferreira da Silva, é certo que o percentual
de desempregados no País fosse maior do que esses
13,55%.
.
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- _O que podemos concluir daí ê que o Governo, apesar
de deter instrumentos capazes de pelo menos amenizar a
situação dos desempregados, buscou apenas minimizar a
gravidade do _problema _e de uma forma em tudo condenável, ou seja, por meio de uma outra manipulação de
dados estatísticos.
No entanto, e_mbora de alcance limitado para o equacionamento completo do problema do desemprego ainda
está em :v!gor a Lei n<?4,923, de 23 de dezembro de 1965,
que estabelece medidas de assistência aos desempregados.
Segundo esse texto legal, tal auxílio equivale a oitenta
por cento do salário mínimo loCal, até -o PrazO de seis
meses, dentro das possibilidades financeiras do Fundo
d~ Assistência ao Desempregado.
A integralização desse Fundo se faz por intermé_dio de
dois terços dos recursos da conta "Emprego e Salário".
Essa é formada pela participação em vinte por cento da
arrecadação da contribuição sindical, segundo o art. 589
da Consolidação das Lejs do Trabalho.
Ainda a CLT (art. 579) estabelece qUe a contribuição
sin_q_ical é devida por todos aqueles que participem de
uma determinada categoria econômica ou profissional;
ou de uma profissão liberal.
Essa forma de acumular recursos no Fundo de Assistência ao Desempregado, claramente insuficiente, por
sua vez sofreu uma acentuada distorção, em 1974. Nesse
ano, o Ministro do Trabalho, Sr. Arnaldo Prieto, no que
previu "a diminuição gradativa do fato inspirador" da
assistência ao desempregado, isto é, "o auxílio em dinheiro ao trabalhador ante o desemprego em grande escala", para rtão perder eS.$C:S recursos, propôs um arranjo, redistribuindo-os a sete outras atividades, emolduradas sob a denominação dr: ''promoção profissional" do
trabalhador.
A essa previsão, em tudo falha, sobreveio, um período
de cresCimento econômico tuinultilado, que desandou
numa crise sem precedentes, com inflação acima deduzentos por cento e desemprego.
Perdido em meio à crise, o Governo, tudo indica,
manteve i nativo, de um lado, o Fundo de Assistência ao
·Desempregado, enquanto gasta, da forma mais laritentável, os recursos a ele relativo, Em razão destas observações, e_ncaminhamos a V. Ex• o seguinte requerimento:

"REQUERIMENTO DE INFORMAÇOFS N•
. 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 informações:
I. Qual o total de recursos recebidos, a cada ano,
entre t 979 e 1983, pelo Ministério do Trabalho, em
decorrência de transferências relativas à arrecadação da contribuição sindical?
2. Quanto coube ao Fundo deAsl'!istência ao Desempregado em cada um dOs anos, entre 1979 e
!981?

3. Em quais ati vidades, incluindo a assistência ao
desempregado, foram aplicados, entre 1979 e 1983,
os recursos do Fundo de Assistência ao Desempregado, encaminhados ao Ministério do Trabalho?
4. Dos recursOs especificamente destinados à assistência ao desempregado, que totais, a cada ano,
entre 1979 e 1983, foram efetivamente repassados a
trabalhadores desempregados'?
5. Quantos foram, a cada ano, os trabalhadores
desempregadOs efetivamente assistidos com recursos do.Fundo de Assistência ao Desempregado, entre 1979" e l983?
6. No período mencionado (1979-1983), quantos
foram os contratos de prestação de serviços firma~
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dos pelo Ministério do Trabalho, com recursos do
Fundo de Assistência ao Desempregado, e qual o
objeto, valor, duração e entidade prestadora de serviços_ de cada um desses contratos?
7. Quais os critérios estabelecidos pelo Min.istério
do Trabalho para a contratação desses serviços, inclusive no tocante às entidades prestadoras de serviços?
8. QuantoS desses contratos foram dispensados
de licitação e quais os motivos, em cada caso, para
tanto?
9. Quantos foram os trabalhadores desempregados solicitãntes. da assistência do Fundo de Assistência ao Desempregado que tiveram esses pedidos
indeferidos, entre 1979 e 1983, e quais os motivos
dessas negativas?
--Justificação
0- presente requerimento de informações está referido ao Projeto de Lei do Senado n\' !33, de 1983,
que "reforça o Fundo de Assistência ao Desemprego e dispõe sobre o auxílio desemprego", ora em
tramitação na Casa. (Muito bem!)
Sala das Sessões, em 17 de maio de 1984.- Se-nador Itamar Franco.

'

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Senitdodtamar Franco encaminhou à Mesa Requerimento de I~fo_rmações. Nos termos do inciso VI do
art. 239 do Regimento Interno, o Requerimento será
examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para
a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormen·
te convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

DiscuSsão, em tUfno único, da redação final (oferecida
pela comissão de redaçào em seu parecer n<? 180, de
1984), do projeto de resolução n<? 127, de 1982, que aprova o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída pela resolução n'? 69, de 1978.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n<? 29, de 1983 (n\' 21/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do tratado de Nairobi sobre
proteção do símbolo olímpico, concluído em Nairobi, a
26__de setembro de 1981, tendo
PARECERES FA VORÃ VEIS. sob n•s !55 a !57, de
1984, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Educação e Cultura; e
- de Economia.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nt? 18, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n<? 169, de 1984), que ãutoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 57.493.536.955,51 (cinqUenta e sete bilhões,
quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinqUenta e ciflco cruzeiros e
cinqUenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob nt? 170, de 1984, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdade,
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e S minutos.)
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Sessão, em 17 de maio de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lenoir Vargas
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:_
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudíanor RoM
riz- Gal vão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Hermes- Hélio GueirOS- Alexandre Costa- João Castelo -Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir PintoJosé Lins - Virgtlio Távora- Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena - Ma reandes Gadelha
- Milton Cabral - Aderbal Jurem a - Marco Maciel
- Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Passos
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior ~João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Amarai PeiXoto - Nelson Carneiro -.:.....:~abertO Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badar_ó - Alfredo Campos - Amaral
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo GoK
mes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro
Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- RoberK
to Catnpos - J o sê Frageiii - SaJdanha Dúzi - AffonK
so Camargo - Álvaro Dias - Enêas Faria - Lenoir
Vargas - Pedro Simon - Octávio Caidoso.
- O SR. -PRESIDEl'fTE (Lenoir Vargas) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. SCnadoieS.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hêlio GueiroS, pêfã ordem.
O SR. H:li:LIO GUEIROS- Sr. Presidente, não há o
número núnimo exigidõ de Senadores, em plenário, para
continuação da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidência, atendendo ao Regimento Interno, suspenderá ostrabalhos por 10 minutos e acionará as campainhas.
Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspeniã às 18 horas e 35 minutos e
reaberta às 18 horas e 45 minutos.)
O SR.. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaber~
ta a sessão.
Encontrando-se em plenário mais de 11 Srs. senadores, a sessão terá seu curso norrila!.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
180, de 1984), do ProjetQ de Resolução n9 127, de
1982, que aprova o relatório da Comissão Parlamentar_de Inquêrito instituída pela Resolução n9 69,
de 1978.
Em discussão. (Pausa.)

O sr~ Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a p~lavra:
Õ SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Líder do PMDB, Senador Hélio Gudros.

O SR. HU!O GUEIROS (PMDB - PA. Como
Líder, para discutir. Se!U revisão do orador.)- Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores, vejo-me na contingência de ape-lar para os recursos regimentais, a fim de tentar comover
a ilustre Liderança do PDS para com os interesses doEstado que represento o Pará.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho um levantamen_to que, depois, trarei ao conhecimento da Casa. Desde
que assumi o mandato já votei, aqui, cerca de 230 empréstimos internos e 25 externos, sendo que, para vârios
deles, eu mesmo, no exercício eventual da Liderança do
PMDB, subscrevi o requerimento de urgência.
-Lembro-me perfeitamente de que, com felaçào a um
emprêstimo para o Estado do Maranhão, solicitado ao
apagar das luzes de 83, atendendo a um pedido do eminente Senador José Sarney, subscrevi um requerimen.to
de urgência. E o Estado do Maranhão, que já estava superendividado, teve deferido o pedido de autorização
para u·m novo empréstimo.
Tem sído norma sistemática nesta Casa aprovar sempre os pedidos de empréstimos, sejam eles provenientes
de que Estado ou de que prefeitura for.
·
Eu não posso, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar do extremo respeito e apreço que tenho por
esta Casa, permitir que eventuais irijunções pesSõais e
políticas prejudiquem o Estado do Pará. Sou, aqui, re-presentarite-do Estado do Pârâ e o que for possível fazer
em defesa dele, farei.
Já que não consegui convencer nem _o~Uder efetivo do
PDS, o ilustre Senador Aloysio Chaves, nem o seu eventual substituto com quem tratei, o nobre Senador
Virgílio Távora, que entretanto se mostrou bem simpático.e compreensivo para com meu problema, um dos re-cursos que me resta nessa alternativa, é ape[ar para a
obstrução.
Lamento profundamente, Sr. Presidente, que meu Estado vá ser discriminado muna hora em que, por incrível
que pareça, o Líder do Governo é do Estado do Pará. :E.
um absurd_o, é uma coisa insuportável! E. preciso notar
que essa obstrução está sendo processada camufladamente. Sei que nem o Senador Aloysio Chaves, nem o
Senador Gabriel Hermes terão coragem de votar contra
a autorização do empréstimo, mas eles têm modos e
meios de criarem obstáculos para a tramitação normal
do projeto. E vão usar, ou estão usando a disposição do
nobre Senador Gabriel Hermes. ~Porque naturalmente o
SenadoiAloysio Chaves enfrentará probiemaS se forco·
mandar uma obstrução desta natureza.
Quero dar todas as explicações porque sei que é tre-mendamente antipático, terrivelmente odiento aJguêm
assumir aqui essa posição de obstrução, ni8s estou num
caso de legítima defesa. Não tenho saída, Sr. Presidente.
Porque ou me dão a urgência e isso é vaiado, ou vou dizer o que irâ acontecer. O Seriador Gabríel Hermes coloca o processo debaixo do braço e vai embora para o
Líbano, ou lugar próximo, porque talvez o LíbB.no, hoje,
seja um local meio inóspíto.

Quero fris~r-a V. Ex•s que, hâ cerca de um mês, quando demos entrada no pedido de autorização para que o
Estado do Pará contraísse esse: empréstimo, tivemos o
cuidado de ir Pessoalmente, acompanhado do Governa·
dor do Pará, ao gabinete do Exm9 Senador Aloysio Chaves e ao gabinete do fum9 Senador Gabriel Hennes,
para entregar a cada um deles, Sr. presidente, Srs. Si.madores, uma cópia rigorosamertte igual ao processo que
foi entregue para a consideração do Senado da República.
Então, se o nobre Senador Gabriell:fermes tivesse dú·
vidáS a respeito-do processo, S. Ex' teve tempo de sobra
para examinar folha por folha, detalhe por detalhe, todo
o proceSso do Pará. Não tem sentido, como ele me-disSe,
porque, até hoje, ai_nda tentei demover S. Ex• não tem
sentido ele dizer, agora, que precisa ter o processo cm
mãos para fazer diligências. S. Ex' estâ com a xerox de
todo o processo em suas mãos. Se havia dúvidas, ele pôde dissipá-las e teve condições de dissipá-las há muito
tempo. Agora, eu não sou criança nem menino para chegar aqui e ouvir um Senador dizer~me que vai precisar
estudar o processo para poder, então, saber se vai ou não
aprovã-lo.
V. Exfs, nobre Presidente e eminentes Senadores, sabem que para um Governo de Oposição conseguir correr
todos os trâmites legais de um pedido de autorização é
uma via crucfs pertosa, difíciL Há um ano, Sr. Presidente,
que o governador do meu Estado anda de ceca em meca
vai alí, vai acolá, atrás de um Ministério em busca da solução completa para seu pedido, nas repartições do Poder Executivo.
Faz um ano, Sr. Presidente, que, obtivemos aprovação
do Ministro do Planejamento, depois a obtivemos do
Banco Central do Brasil, depois do Ministério da Fazenda, depois do Presidente da República, que recebeu o
meu Governador e autorizoü o pedido de empréstimo
aqui para o Senado.
Foi publicado no Diário Oficial. Levamos um ano nisso e com o detalhe de que o Ministro Delfun Netto, em
face das contingências cambiais do Brasil, ainda fez uma
escala do empréstimo para o Pará. São 60 milhões de
dólares mas S. Ex~ condicionou assim: tem de ser 20 milhões no exercício de 84, 20 milhões no de 85 e 20 milhões no exercício de 1986.
Quer dizer, todo o plano e projeto do Governo doEstado do Pará foi sujeito a um crivo severo~ duro, de todas
as repartições e órgãos do Poder Executivo. E' claro que
aqui no Senado ele tarribém tem de passar por um crivo,
mas um crivo~ Sr. Presidente, de boa fé, um crivo sem se-gund.as intenções. COm o que não posso me conformar,
embora tenha (evado muito tempo a tomar essa atitude,
é o Senador Gabriel Hermes dizer, em todos os jornais
do meu Estado, que ia dificultar a aprovação do projeto,
ia fa:z..er o projeto baixar em diligências e tão cedo o Se~
nado da República não o aprovaria.
O_~·

Octávio- Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. Hll:LIO GUEIROS dor.

Pois não, nobre Senã~

Ó S-f. Octilvio Ca~d~so- Gostaria que V. Ex•, já que
vai pedir verificação de quorum, me permitisse pelo me-
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nos lhe responder. Depois, V. Ex' pediria verificação de
quorum.
O SR. HllLIO GUEIROS -

Pois não.

Sei que tanto o nobre Senador Aloysio-Chaves como o
eminente Senador Gabriel Hermes estão sendo pressionados por alguns correligionários seus, dizendo que se
nós- nós que eles dizem é o Governo- dermos esse dinheiro para o Governo do Estado do Pará, aí mesmo é
que não vamos· vence-r jamais eleições em 1986.
Sr. Presidente, embora essa seja uma razão mesquinha, indigna até de homens públicos, podemos contra
argumentar que hã tambêm inúni-eros governos l:staduais, inúmeras prefeituras municipais, todas dirigidas
pelo PDS, que também estão obtendo autorização para
empréstimos no estrangeiro e dentro da terra. Isto, se ê
verdade que no Pará vá importar na-vit6ria do PMDB,--nesses outros Estados, nesses outros Municípios, onde 0
PDS é maioria, vai evidentemC:riie,-imporiilf na vitó_ria
maciça do PDS.
Verifica, portanto V. Ex', que não há nenhuma r32:ào,
nenhum motivo sério, honesto para que se perturbe a
pretensão do Governo __ do Estado do Pará,
Em conversa com eminentes colegas, chegp a c:}izer que
se o Senã.dor AJoysio Chaves e o Senador Gabriel Hermes são mesmo contra o projeto, poderiam, aO mencis,
salvar as aparências no Senado, porque nós damos autorização, nobre Presidente e ilustres Senadores, mas essa
autorização vai para o Mirlistéiio da Fazenda e Pafa o
Banco Central do Brasil e serão eles os agentes, através
dos quais o Governo do Estado vai tentar obter o emprêstimo extf:ffio.
Então, se hâ interesse político em prejudicar a p~Cten
são do PM D B, essa pressão e essa influência poderia ser
exercida fora do âmbito do SeDado Federal, porque aqui
no Senado Federal, Srs: SenadOres; o relacionamento eD~
tre o Governo e Oposição -é-diferente. Aqui,- o Se-nadO é
composto não só de PDS, mas de PDS -e de OposiÇão.
Não é como em repartição pública onde todo mundo
pode ser do PDS e todO lnundo pode ser do Governo,
mas o Congresso Nacionaf e um Poder difererit~ A<iui
somos participantes por igual, embora proporcionalmente, do Poder. Então, o relaciónamento aqui no Congresso Nacional é diferente. Há necessidade assim, de se
conservar uma boa vizinhança, um bom relacionamento,
para que os trabalhos desta Casa não sejam perturbados'
e interrompidos.
Devia ser ressalvado esse ambiente sereno, pacalo e
tranqUilo de boa vizinhança do-Si:iiado Federal e se deixar que essas questiúnculas, essas fuxicadas de ordem
pessoal, ou até mesmo partidária, tivessem gua-rida em
outras repartições do Poder Executivo.
Não há porque Sr. Presidente e Srs. Senadores, O Senado se perturbar com esse arruinamento Oe relacionamento, p·orque não há alternativa_para esse O!ador que
está falando.
Não vou ter- ouira alternativa, não quero bancar Dirceu Cardoso, não tenho essa pretensão._ Çhoca-me e
entristece-me muito estar -vexandO e sacrificando meus ilustres pares aqui, por exemplo, com essa con-versa que
estou tendo agora, que ainda nã-o chega a ser- usando
uma expressão grosseira- conversa fiada, poi-quC estou
explicando as razões. Mas é evidente que, a certa altura
deste meu trabalho de obstrução, vou ter de, simplesmente, cansar, enfadar, enfarar, vexar, perturbar, entristecer meus ilustres pares, o que para mim é muito lamentãvel.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?

tante do Estado faz para atender às necessidades do seu
Estado, seja de que forma for. E considero vãlido- podem estranhar até este aparte- o trabalho de obstrução
para conseguir obter aqt.i·ilo. Quando divergia, por exemplo, do Senru:ior Dirceu Cardoso, lembrado por V. Ex~
não era pelo trabalho de obstrução, mas sim pela maneira como se fazia referência ao Senado. Então, a divergência era essa. A obstrução é válida, e eu estou dando
este aparte porque V. Ex• está falando em enfadar, enfarar "os seus companheiros. Não! Temos de combater a
obstrução, quando for o caso, e a Maioria tem d_e moStrar, se tem ou não tem maioria, trazendo para o plenário, a maioria dos Senadores para ter o número suficiente. Se não conseguir trazer os _35, V. Ex' vaj canseguir _,obter aquilo que deseja, atrav~s do trabalho de obstrução. fsso é válido e é democrático. Eu, como seu adversário político, estou dandÕ essa expli~ção, porque
nãô rhe aborreço e nem me entristeço quando vejoa!guéin fazer um trabalho desse tipç., e da maneira coino
V. Exf está fazendo. Se V. Ex' vi~sse para cá e dissesSe:
"Os companheiros não trabalham, não há ninguém". Aí,
sirh, eu iria rebater. Mas um trabalho sereno de obstruçà-o, achó qu-e nada de mais V. Ex' está fazendo-a não
ser tentando conseguir aquilo que almeja.

O SR. _HELIO GUEIROS- Muito grato, nobre Senador Jtitahy Magalhães, pela avaliação generosa que V.
Ex• estâ fazendo do meu comportamento. Não preten4o
fazer e nunca quis fazer, nesta Casa, obstrução por obstruir. Quem-; pórve"iltura, já lidou comigo, quando eu,
eventualmente estou respondendo pela Liderança do
PMDB, sabe perfeitaménte que faço tudo para salvar alguma coisa da_Drdem do Dia. Sempre tomo a iniciativa
de procurar o Líder do PDS, para se inverter alguma coisa, de modo que os assuntos polémicos ficjuem para outra Ordem do Dia, e sejam colocados, na frente, esses
projetas de lei para os_ quais não hâ polémica, não hã
conflito. De modo que acho -com() o Senador Jutahy
Magalhães, -e folgo que ele faça esse público reconhecimento - que minha obstrução tem um objetivo. Não é
obstrução por obstruir. Não é obstrução só para tentai
paralisar os trabalhos da Casa, porque é só uma tentativa, Mas é uma obstrução para me dar condições de alcançar o objetivo não estou tendo a sorte e a felicidade
de ver aceito pacificamente nesta Casa.
Pela primeira vez, desde que assumi este mandato, Sr,
Presidente e Srs. Senadores, se prejudica um pedido de
aut~rizaç_ão .de empréstimo do__Est_ado_d_o Pará. Para
mim me dói mais do-que quem vai ou está na frenle, na
fila para receber as desagradáveis conseqUências desta
minha obstrução, é esse generosO e grande Estado do
Rio Grande do Sul, através dessa _figura excepcional,
muito estimada e respeítada por_ mim, que_é q Senador
Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- :t: que estamos em uma discussão de uma redação final, e -0 prazo
para discussão de uma redação fmal é de cinco minutos.
De moda_qu~ V. Ex• já f~lou_ mais ou menos-quinze minutg~~ Acredito que V. Ex' já esgotou a oportunídade de
dizer se concorda ou não com a redação final que está
em discussão.
O SR. HtLIO GUEIROS- Acolho prazeirosamente
a intímação de_~- Ex~ Quer~ di~er que, quanto à redação
final não tenh-o ·qualquer obstâc.ulo a fazer. Aguardo
apenas que o nobre Senador Octávio Cardoso use da palavra para seu pronunciamento, porque depois eu vou
pe~ir__~mbém verii'icaç_ão da votação df!_redaçào finaf.

O SR. HtLIO GUEIROS- Tem o aparte-o tiobre
.Senauor Jútahy Magalhães.

O _SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) em discussão.

O Sr. Jutahy" Maigalh-ies - Nobre Senador Hélio
Gueiros, considero válido todo trabalho que o represen-

O Sr. OctáVIo Cardoso - Sr_.. Presidente, peço a p~la
vra para discutir o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para discutir o projeto.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO .PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Hélio gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR~ PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Sr. Senador Hélio Queiras.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDB - PA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Não há no plenário o número mínimo de Senadores
para prosseguir a sessão. Então peço a V, Ex• que dê por
encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- :t: regimental o pedido de V. Ex• Efetlvamente não existe quorum
em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Designo
para a sessão ordinária de amanhã, a realizar-se às 14:30
hs, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 82, de 1981 (n<:> 2.768/80, na Casa de origem), que
altera o art. 280 da Lei n~' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Có_digo de Processo Civil, teildo
PARECER, sob n9 26, de 1982. da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto venddo. do Senador Nelson Carneiro.

VotaçãO, ·em_ -turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1983 (n9 939/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de
direção de órgãos da Administração Pública Federal di-_
reta ou índireta, tenOO
PARECERES, sob n9s. I.OOOe 1.001, de 1983, das Co·
missões:
-de Constituiçio e Justiça, favorãvel; e
-de Serviço Público Civil, contrário.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma·
ra n~' 51, _de 1978 (n9 1.465(15, na Casa de origem),_que
acrescenta parágrafo ao art. 8~' da Lei o~' 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que institui normas gerais sobre des,
portos e dá outras providências,
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n<?s. 638-e639, de
1981, das Comissões
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.

Continua
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 198 t (n9 435/79, na Casa de orígem), que inclui a filha desijtiitadã., divorciada ou viúva entre os be-

1298 Sexta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClúNAL (Seção 11)

neficiãrios do servidor público federá! civil, militar ou
autárquico, tendo
-PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nlls. 17-9 e 180, de-

1983, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Serviço Público Civil.

Votação, em turno único do Projeto de Lei da CJ:rõúit--

nl' 58, de 1981 (n9 1.595/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob nl' 904, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com Emendas que apresenta de n~'s. I a 4-CCJ.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 47, de 1983 {nll 5.615, na Casa de

origem),-íntrOdU-~-

zindo alteração na Lei n\' 6.649, de 16 de maio de 1979,
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob nl' 806, de-1983,-da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto Vencido do Senador Helvídio Nunes.

7
Votação, em turno único, do Requerimento rl~'-784~õe
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan-·do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de um-a comissão especfaJ ITi!Sia, composta de l 1 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo.ração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutü -e apresentar soluções -Para a crise
econômico-financeifa do País.
(Dependendo de Parecer da Comissã.o de Economia.)

8
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n<i
1.51 l/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 51' da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n~'s. 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo qtie apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadi do"
Projeto e do Substitutivo da Comissão di: Lêgislaç--do Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

9
Votação, em turno ún-ico (apreciação preliminar da
constitucionalidade e Juridicidade, nos- tenilos do iirt.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n~ 48, de 1983 (n~' 5.019/81, na Casa de origem), que
dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Tr<i.balho da 13• Região, com sede em João Pessoa, Estado da
Paraíba, e dá o_utras providências, tendo
PARECER, sob n~' 790, de 1983, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça (audiência solicitada pela
Comissão de Legislação Social), pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- Estã encerrada a sessão.
( Le~·anta-se a sessão às 19

horas~

lO minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GUILHERME PALMEI!?.A NA SESSÃO DE 11-5-84 E

QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Entre __as marchas e contramarchas, conversações e
desconversações, negpciações e desnegociações, tricas,
futricas e intrigas, disses e não-disses e, finalmente, entre
posicionamento sérios, co:rlscientes e- conseqüentes de
uma sucessão presidencial, continua o Nordeste, desprezado, vilipendiado, desassistido, espoliado, morrendo de
seca ou morrendo de ã_gua demais.
-Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o grande, primordial, vital e Permanente problema de um Brasil divi"dido, onde continl!~ inaplicado o princípio constitucional: o Brasil é uma República Federativa.
Federativa, quando e como, possivelmente na letra
morta de uma Constituição que estâ apenas esperando o
_seu atestado, para ver se consegue renascer das cinzas.
A grande verdade é que não podemos aceitar esta quase fatalidade de um Nordeste inviável, filho espúrio, menor abandonado, sem mais esperanças de possuir uma
casa e uma mesa.
Ninguém alimente a idéia malsã de que os nordestinos
vão aceitar, por mais tempo ainda, esta situação sumamente injusta e discriminatória.
Estamos às vésperas de uma eleição para Presidente da
República e qualquer que-seja·o- caminho, vamos continuar innuenciando e pressionando para que o Nordeste
não seja mais uma vez alijaáO da escOUiii-d() candídatõ-à
Presidência da República.
- Não adiantam compromissos de última hora, quando
o Nordeste está precisãndo de um nome e de um homem
que seja integrado na Região, sinta na própria pele os
anseios, as angústias e as desesperanças do horrie-m nordestino.
N_ão ~c;nl!am a menor dúvida de que chegaremos lá,
atingindo o nosso objetivo de ter voz e voto, em qualquer que seja o processo de eleição do próximo Presidente_ da República.
Venho, hoje, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
com esperanças renovadas diante do espetáculo de uma
Nação Que se alevantou, ordeira e pacifiCamente, num
desejo incontida pelas eleições diretas, venho, hoje, tecer
algumas _s:onsiderações sobre problemas que afligem o
Nordeste e, especificamente, o meu EstadO di!- Alagoas.
Refiro-me; de-início, ao problema do abaStecimentÕ
de água para o semi-árido alagoano.
Neste estudo, sem maiores pretensões técnicas, mas
com uma imensa preocupãçãO política, desejo partir de
algumas premissas, absolutamente necessárias para uma
melhor compreensão do assunto.
É preciso que se tenha conhecimento do seguinte:
a) volume d'ãguS. produzido para consumo humano e
volume necessário para O atendimento desejado no final
desta década:
b) volume d'água para consumo animal e o volume
nec_es-sário para manutenção dos rebanhos;
c) volume d'ãgua precipitado ejou estocado na Região e volume d'água necessário para existência de uma
economia agrícola i-ãzoãvel.
Quero sugerir, inicialmente, uma ação políticoadministrativa que serã desenvolvida nos próximos 7 (sete) anos; visando alocar os recursos necessários à montagem de um programa-capaz de pern\itT"r que sej3 alCã:ilÇado o próximo ciclo de secas em condições mais dignas
que as existentes.
O maior problema da região nordestina - e todo
mundo sabe disso - tem sido conviver com a seca.
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Seria utópico pensar em eliminar a seca, porém não ~
utópico pensar em gerar condições que compatibilizem
uma vida digna e suportável, mesmo com a ocorrência
do fenômeno.
As ações governamentais, por mais bem intencionadas
que tenham sido, se voltam, quase sempre, para conter
efeitos de situações emergenciais.
O de que precisamos é exatamente de soluções definitivas, que são possíveis, desde quando se façam as coisas
com a seriedade desejada e a inteligência requerida.
Para começo de discussão, quero afirmar-lhes que a
minha posição, reiteradamente expressa em todas as
oportunidades, é esta: a solução para o· Nordeste é eminentemente política, depende de uma determinada e
constante Vontade política.
Não acredito, nem aceito a tese esdrúxula e dÇ[cabida
de que o Nordeste é inviável, por ser uma região proble-

ma.
Vale a pena, a esta altura, citar a lucidez-do nobre Senador Marco Maciel em pronunciamento brilhante nesta
Casa:
"Não sou daqueles que pensam e entendem ser o Nordeste uma região problema. Antes se trata de uma região
de desafio, desde que se lhe dê os instrumentos;-os meios,
o- Nordeste, e de modo especial o semi-ârido poderá
converter-se. numa região a gerar não somente produtos
agrícolas, não somente produtos primários alimentares,
mas fibras oleaginosas, e tantos outros produtos que poderão concorrer para a riqueza nacional e até para elevar
o nosso superávit na balança comercial."
Ê indiscutfve\ que as estiagens são fenômenos cíclicos
e as estatíSticas permitem Vísualizar o fato, existindo recursos metereo\ógicos que possibilitam antever os eventos.
A verdade, entretanto, é que essa possibilidade não
tem sido utilizada, ensejando que os fatos levem o Governo às atitudes, quando o racional e lógico é que· as atitudes busquem antecipar-se aos fatos.
Esse comportamento, tantas vezes repetido, conduzem
a gastos enormes, socialmente justificáveis, mas tecnicamente falhos e de eficiência baixíssíma.
Urge, por conseqUência, uma mudança de procedimentos, uma açào antecipada, programada, que seria
mais rentável, menos onerosa aos cofres públicos, com o
benefício de poder conter os impactos das calamidades.
É curial o argumento de que para fazer face às secas o
elemento fundamental é a manutenção de uma oferta de
água capaz de suprir os cfclicos e previsíveis períodos de
carência.
A água, em qualquer de seus usos, agrícola, humano e
animal, deve ter um patamar mínimo de oferta, sufiCiente para absorver seu escasseamento ou sua ausência.
No estabelecimento dos meios supletivos, devem ser
buscados os meios mais racionais, menos onerosos, mais
seguros e mais eficazes.
Especificamente para Alagoas, o mais racional é tomar as seguintes medidas:
a) aumentar a capacidade dos sistemas coletivos de
distribuição de água;
b) criar novos sistemas coletivos;
c) gerar alternativas operacionais para esses sistemas
implantando dispositivos de:
-interligação intersistêmicas;
-multiplicação de captações;
-aumento de área de influência ou cobertura.
d) implantar os novos sistemas, dentro desses critérios;
e) propiciar os meios para b!Ogueio de-água, antes_
que essa água seja drenada pela rede natural de drenagem e seja conduzida pelos cursos d'ãgua para o oceano.
Neste contexto, insere-se a necessidade da açudagem
que supre as carências, podendo ser utilizada esta água
oara manter os cursos d'ãgua, quando estes tendem a se-
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car. É o grande problema da perenização dos rios, que
deve ser atacado com profundo_conhecimento do caso e
das regiões onde ele pode ser implantado com segurança.
Preocupam-me, sobretudo, Sr. Presidente e Srs •.Senadores, as soluções emergenciais, mãxime quando elas são
concretizadas empiricamente ou emocionalmente.
Estas medidas que ora exponho e defendo são,~·w~to
mais cômodas ao poder público, são mais human-as!_ so-__
c:ialmente mais JustáS, -financeii-affiente mais con'trOlâveis, economicamente mais eficazes.
Resumindo e repetindo, defendo, sobretudo para o
Estado de Alagoas, o seguinte:
-ampliar os sistemas coletivos;

-readaptá-los a um uso mais amplo;
-implantar novos sistemas coletivos;
-acelerar a programação de açudagem;
- pereni:zar rios;
-não relegar ao esquecimento a utilização do subsolo como fonte de suprimento dC água;
- conscientização de que o nosso rio São FranCisCo
continua a ser o grande manancial, perfeitamente utilizável e capaz de suprir nossas deficiências.
Todos sabemos que a seca assola ciclicamente o Nordeste. Estamos saindo do cllmax de um desses ciclos~
Tudo indica que o problema serâ atenuado nos próximos anos. Hoje, jâ possufmos esú.idos, deixando antever_
que no início da próxima -dêcada, voltaiemos a flos defrontar com o problema que hoje nos aflige.
Imenso_ foi o esforço que o Governo fez, nesta recente
e dolorosa estiagem, com as-discutidas frentes de trabalho, paliativo simples de umã: situação que não pode-con- _
tinuar.
Os resultados das frentes de trabalho são de baixo rendimento, evitando por um espaço de tempo o triste êltodo rural, que perturba tremendamente as áreas não atingidas pela seca.
Nesta linha de raciocínio ê- que nO meu governo à frente do Estado de Alagoas me voltei decididamente e prioritariamente para o altÕ sertão alagoano, aliás, dando
continuidade a um programa iniciado pelo atuãfSeiiador Luiz Cã.Vãlcante, também ex-Governador de Alagoas, que foi o primeiro Govérnàdor á Se pr.eoêupar cOm
a captação das águas do rio São Francisco, levando-as,
através da adutora da bacia leiteira, a várias cidades e
municípios do Estado de- Alãgoas, do serni-árido dás
Alagoas, proporcionando, inclusive, o desenvolvimento
da maior bacia leiteira do Nordeste brasileiro.
O Sr. Luiz Cavalcante-- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA muito prazer.

Ouço, com

O Sr. Lulz Cavalcante- - O primeiro Go.;ernador,
sim. Mas, o primeiro político alagoano, não, por que este, o primeiro a se preocupar com càptação das águas
do rio São Francisco, foi aquele chamado Rui Palmeira.
Muito obrigado.

a

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado.
Inauguramos a primeira etapa da adutora do sertão
que beneficiOu, de iri-1éio, u-ma popul:Ú;ão de 5Ó mil habitantes com o fornecimento de-175 litros de âgua por segundo, captada no rio São Francisco e isto em apenas
seis horas de bombeamento.
Foram servidas de água as localidades de Olho D'Água do Casado, Água Branca, Delmiro GOUveia, Piau,
Vãrzea do Pico, Pariconha, Caraibeiras e Sinimbu.
·
Já foi inaugurada a-segunda etapa da mesma adutora,
beneficiando as cidades de Mata Grãnde, Canapi e lnha~
pi. São 141km de adutora somente no sertão alagoano,
sem me referir à adutora da bacia leiteira, da Arapiraca e
inúmeros outros sistemas.
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Só para uSo, até 1990 teremos que quintuplicar a ofer-

O Sr. Lulz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?

ta de água existente.

O SR. GUILHERME PALMEIRA nobre Senador Luiz Cavalcante.

Pois não,

Para atender aos rebanhos, o esforço será ainda
maior, pois a manutenção da vida animal, é óbvio, é imprescindível para assegurar ao próprio homem a sua subsistência e permitir o desenvolvimento de uma atividade-econ.ômica.
Os contingentes da vida animal, para o semi-árído alagoano, está estimado para 1990 em torno de dois mi!hões
de cabeças.
-A oferta finai, tão--SOrriente para uso animal, está programada, em 1990, para 3.5l5m 3 por segundo, quando a
aluai se encontra em torno de 562m 3 por segundo, o que
representa quase 7 vezes a mais.
Posto o problema, tentarei demonstrar o aparte de recursos necessários para chegarmos a 1990.
O imobilizado total, em valores atuais, da Companhia
de Abastecimento D'Água e Saneamento do Estado de
Alagoas, em nosso semi-árído, se encontra em torno de
I Z bilhões de cruzeiros.
Ao longo dos próximos 7 (sete) anos, 84 a 90, estaria o
setni-árido alagoano a precisar de 72 bilhões de cruzeiros, a preços de hoje.
As séries históricas de nossa pluviometria nos demonstram, num perfodo de observação de 1952 a 1979, os seguintes valores anuaíS:
média . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . • . . .
766 miHmetros
máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . • . 1.180 milímetros
mínima ········H···-······-···• .288 milímetros

O Sr. Lufz Cavalcante- O tema de V. Ex•é água. Por
isso, lembrei-me de que no Correio Braziliense de ontem,
o jofrialista ExPeditO Quintas _Cbama a ateiíção pãra o
fato de que nO Diário Oficial de 18 de abril últiil_lo, por
prO_posta do Ministro Delfim Netto e do Ministro Ernane Galvéas, foram feitos vários cortes nos re.cursos alocados a bacias hídricas nordestinas. Tais cortes, segundo
Expedito Quinfas-, foram· os--seguintes;.•• ... às biciaS do
Parnaíba (CrS: 480 milhões), Acaraú (628,8 milhões),
Curu (crn;-23ô bilhão), Jaguaribe (CrS 2,053 bilhões)-,
Açu (Cr$- 2,071 bi1hões), para citar apenas alguns, entre
ouTrOs quinZe títulos especificados na atua! lei de niCios
votada pelo Congresso Nacional, no Anexo Encargos
GeraiS." A propósito; vale a pena recordar palavras do
Presidente da República, ditas quando Sua Excelência
voltou do Nordeste, em maio do ano passado. Estou
com o recorte aqui, no meu Livro Preto. O Presidente
disse, literalmente: "Em outras viagens, diante de
prçblem<J.s nord_c;stinos específicos, eu mandei criar programas, concentrei recursos de vários ministérios, auto"
- rizei ações de emergência, tudo isso para o N ardeste.
Mas_ na semana passada, eu voltei do Nordeste com a
impressão, mais que isso, com a convicção profunâa d-e
que tudóisso ainda não basta. E isso é doloroso Para",
em adiante, ainda, o Senho-r Presidente;. "E quero dizer
que vou agif-cóm fãpídez. Não é do meu feitio-,- protelar
coisas." Vamos que, infelizmente, o Min-istro Delfim
Netto agiu com mais rapidez que o Senhor Presidente da
República. Muito obrigado.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado, ·senador Luiz Cavalcante. Realmente é um depoimento da maior importância para o meu discurso.
Com a mesma preocupação é que o Governador Divaldo Suruagy instituju em fevereiro deste ano o prograde desenvolvimento -dO semi-ârido em A lagoas, programa ParticijjaÇão, qUi-está_ em plena _ativida_4_e. rião
obstante a escassez de recursos.
- Sabemos que. o semi-áfido compreende mais de 55%
do território--nordestíno.
Apenas com referência ao semi"árido alàgoano, projeções estatísticas demonstram que em 1990 estaremos
com 1.305.520 (hum milhão, trezentos e cinco mil e quinhentos e vinte) almas.
Para que -se -Possa assegurar o uso da água, até o fim
da presente década, para a vida vegetal e a vida animal,
temos que perseguir as seguintes soluções:
- aproveitar os maõariciais existentes;
-acumular volumes d'água em açudes de portes variáve-is; --

ma

-preservar a qualidade da ágUa armazenada;
- perenizar cursos de água e, principalmente,
- racionalizar o uso dos recursos hídricos.
Em Alagoas, utHizà-se principalmente o rio São Francisco, Como manancial, para -implantação dos sistemas
coletivos de abastecimento, sendo que o custo desta áM
_gua, pelo f~to de p~rcorrer centenas de quilômetros, se
torna incompatível com a irrigação, pois dificilmente encon.trarJamos..culturas qpazes de absorver tais cqstos.
Vejam Vossas Excelências que planos não nos faltam e
muito IT!en?S _idéias -._para que cheg.uemos a so_JuçÕ~ _
sêrias e durãdotJra,_s para o nosso Nordeste.
No.lneu Estado, dispomos de t.i"tn:"a'-CObertura d(;l água
para· -u-so h~ano ~onstituída por Sistemas Coletivos
que, hoje, asseguram o abastecimento _de _roeno_~ _de 27?'o
da pOptJlação_ humana daquela árça.
Persf:i~lndo s_oluções para atê o final da década, _é q.w.e
eStõü a sugerir urit Clenco de niedidas capaí:es e eficientes
para o problema de A lagoas.

e

--E sabi-do, Sr. Preslde_nte Srs. sCnadores, que para se
ter uma agricultura razoável é preciso garantir água
equivalente à diferença entre a média e a mínima, isto é,
500 milímetros.
Que significam, pois, 7'2 bilhões de cruzeiros com: as possíveis correc:ões, desembolsados em 7 (sete) anos?
Quase nada, se pensarmos em ltaipu ou em outros grandes projetas brasileiros, dos quais nem um se encontra
no Nordeste.
-

O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

Permite-me V. Ex!- um aparte,

O SR. GUILHERME PALMEIRA honra, nobre Senador Fábio Lucena.

Com muita

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Guilherme Palmeíra, intervenho no seu pronunciamento, no momento
em que fala em Itaípu, para antecipar-me na citação de
dados oficiais, que o farei dentrõ enl pouco, quando deverei pronuncíar um discurso sobre a minha Região, a
Amazônia. V. Ex' fala de recursos escassos,
considerando-se o volume exigido pelo Nordeste. E observe os recursos, os dólares que foram desviados do
Nordeste para a construção de Itaipu. Obtive esses dados no Relatório Ariual de Itaipu relativos aos anos de
1980, 1981, 1982 e 1983, Diário Oficial em minha mesa,
em minha tribuna, à disposição de V. Ex~ em 1980, o
Banco do Nordeste aplicou em ltaipu 503 milhões e 600
mil dólares. Em 1981,406 milhões e 500 mif dólares. Em
1982, 372 milhões e 200 mil dólares. Em 1983, 360 milhões e 400 mil dólares. Total das aplicações do Banco
Nordeste em ltaipu, nos anos de 80, 81,82 e 1983: (US$
I ,642, 700,000.00) ~ um bilhão, seiscentos e quarenta e
dois milhões e setecentos mil dólares, nobre Senador! E
não se diga que foram operações ao amparo da Resoluç?o n9 63 do Banco Central; não fOram, nobre Senador, o D~ário Oficial é claro, são operações de crêditos
no Brasil para financiamento de bens e servicos. Não se
alegue ainda que foram operações ao amparo da Lei n9
4.131; não foram, nobre Senador; eram recursos do Nordeste_.que foram canalizados, desviados criminosamente,
não sei por quem, só sei que está registrado no Diário
Oficial esse desvio criminoso, no valor de um bilhão,

1300 Sexta-feira 18

seiscentos e quarenta e dois milhões e setecentos mil
dólares. Ficam os- dados para que se contenham no discurso de V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora- fermite..me V. Ex• um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito obrigado a V. EX.f, nobre Senador. Concedo o aparte ao nQbre
Senador Virgflio Távora.
O Sr. VirgOio Távora- Ia apartear V. Ex.• no fim do
seu primoroso-discurso, mas ante as afirniãtivas do eminente colega, vamos dizer que labora num equívoco-que
não tem tamanho. Esses recursos roram obtidos por Itaipu, recursos externos que haviam de ser repassados internamente por um banco ou associação de bancos. Desejaria S. Ex• que quem tivesse pago essas taxiis-fOSse-m
justamente bancos paulistas ... O fafci do Banco do Nor·
deste figurar nessa operação é-conTo um interveniente e à
época, lamentavelmente, S. Ex• não estava aqUi quãtldo
foram feitas as primeiras Operações, e isso fOi objeto de
discussão longa, neste plenãrio, e mostrado justamen!e
que o BNH foi uin Banco, ao contrário, beneficiado pela
operação. Esses recursos não eram do Banco do N ordes~
te nem ele possuía cacife para fazer empréstimos dessa
altura. Era issO que queria dizer a V. Ex•
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trazer esses dados não sabíamos que ia ser discutido esse
assunto aqui. Já foi há tempos atrás exaustivamente exa--minado,- neste pleil-árlo, a lriteiveniêiiCía dõ Bari.cO do
Nordeste com recursos que não eram seus para o financiamento de Itaipu, ganhando o Banco do Nordeste a
comissão de interveniente de dólares internados. Trataremos, repetimos, esses dados -já que foram colhidos
pela afirmativa do nobre Senador FábiO Lucena.
O Sr. Fábio Lucena - Nã~~- Ex• Foi afi~mativa do
Dl'rlo Oficial da União.

O Sr. Vlrgnio T'vora- De V. Ex•, por enquanto.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ficamos gratoS
aos apartes dos nobres Senadores Virgílio Távora e Fábio Lucena, principalmente do nosso Líder Virgílo Távora, quaiido S. Ex• esclarece que, na-Verdade, não perdemos; pelo contrário,. ganhamos. Isto já é um alento
para a nossa sofrida Região.
O Sr. F~i~-- Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA___:_ Pois não. Ouço
o aparte de V. Exf, nobre Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me concederia um outro
aparte?

O Sr. Fábio Lucena- Se na opinião de V. Ex•, nobre
Senador Guilherme Palmeira, o Banco do Nordeste ao
canalizar t bilhão e 642 milhões de dólares, que não são
recursos obtidos no exterior, mas recursos próprios ~
porque o Diário Oficial os discrimina por Verbetes- ganhou recursos, V. Ex•, então, desculpem-me por ter-me
intrometido ..,

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Concederei o
aparte ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Na verdade,
nobre Senador, não é participação minha.

O Sr. Fábio Lucena - O equivoco, evidentemente,
não tem monopólio. Ele pode acontecer no Nordeste e
acontecer na Amazônia. Mas o equívoco nã_o é do Sena·
dor pelo Amazonas, nobre Senador Guilherme Palmei·
ra. Aqui estão as operações ao amparo da Resolução n9
63, como sabe V. Ex•, Resolução do Banco Central que
diz:

O Sr. Fábio Lucena--~.. no pronunciamento de V.
Ex• porque, no meu entender, o N ardeste foi, mais uma
vez, ~pqlia_çio.

O SR. GUILHERME PALMEIRA -O fato, Sena'
dor Virgílio TáVora ...

I - Facultar aos bancos de investimento ciu de desen·
volvimento privados e aos bancos comerciais autoriza.
dos a operar em câmbio a contratação direta de empréstimos externos destinados a ser rep8:ssadõs a empresas
no País, quer para fiminciameilto de capital fixo, quer de
capital de movimento. Muito bem! o Diário Oücial que
publica _o relatório de Itaipu relativo a 1983, discrimina
os empréstimos o_btidos por meio da Resolução n9 63, do
Banco Central do _Brasil. E dentre os bancos beneficia·
dos com esses recursos externos, a que alude o eminente
Senador Virgíliolã"Vora, estão o -Citihank, de_Sã_o Paulo,
o Comind, o Ban-co de rYforiti'ia-1; o Banco Mercantil de
São Paulo, o Banco Lar Brasileiro, o Banco Bamerindus,
etc. Uma longa relação! Não se encontra af o Banco do
Nordeste do Brasil. O Banco do Nordeste está no verbe~
te com a seguinte designação: "Operações de CréditoS- tto"
Brasil: Banco do Nordeste". E, a seguir, por mera coincidência, vem ·o Banc_o da Amazônia, que seiã objeto do
meu pronunciamento. NãQ há equívoco da minha parte.
Não quero dizer que haja equívoco do nobre Senador
pelo Ceará, mas da minha parte não há equivoco. Os fatos estão aqui claros e não vejo como poder nem sequer
obnubilá-los.

O SR. GUILHERME PALMEIRA - O esclareci~
mento do nobre Senador Virgílio Távora foi no sentido
de que esses recursos for~m _çaptados no exterior por
Itaipu, repassados pelo Banco do Nordeste.
O Sr. Fábio Lucena- Mas o Diário Oficial diz o contrârio.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Evidentemente, se houve essa utilização de recursos próprios do B<inco do Nordeste- o que não é fácil, porque esses recursos não dão nem para a Região.
O Sr. Vlrgnlo Távora -

Simplesmente não possui...

O SR. GUILHERME PALMEIRA- ... temos que
lamentar.
O Sr. Fábio Lucena- Lamento muito porque, de fato, é uma esPoliação do Nordeste, nobre Senador, como
V. Ex• vai observar com o texto completo do Diário Oficial que terei o prazer de passar às mãos de V. Ex• tão
logo tel'!Tline o seu pronunciamento.

O SR. GUILHERME PALMEIRA - O objetivo
maior nosso é defender a nossa região.
Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio TáVora.

O SR. GUILHERME_ PALMEIRA- Agradeço a V.
Ex• nobre Senador. Vejam V. Ex•s corno o semi-ãrido é
viável, inclusive ecÕÕomicamente.
O que falta - e volto a insistir- é uma vontãde n-a-..
cional, uma determinação política, uma ãtenção especial
aos problemas, sem o açoaameritO-âe-soluções improvi·
sadas, emergenciais e paliativas.
Volto a citar, e com muito prazer, o nobre Senador do
Nordeste, Marco Maciel:

O Sr. Virgílio Tivora- Eminente Senador, não vamos _atrapalhar o discurso de V. Ex•, mas prometemos

".-.. não obstante a extensão dos seus problemas a
região possui - e demonstram·no estudos e pesqui-

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
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sas que vêm sendo ef"etuados pela SUDENE, Banco
do -NOrdeste; ONOCS, CHESF~ RADAMBRASIL, EMBRAPA, Universidades, Órgãos vinculdados aos governos estaduais da ãrea e outras
entidades especializadas -incontestáveis capacidade de produção e viabilidade econômica; adotada,
com decisão, uma pOlítica adequada, o semi-ârido
transformar-so-á em região de crescente produtividade, proporcionandO bem-estar social à sua população e evitando ocorrência de grandes fluxos migratórios, inclusive para as já inchadas metrópoles
regionais."
Vamos, Sr. Presidente e Srs ..Senadores, assumir cada
vez e com_consciência plena o papel que nos cabe em defesa de um Nordeste integrado à comunidade brasileira.
O Sr. Almir Pinto- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Com muito
prazer.
O Sr. Almlr Pinto- Infelizmente não cheguei a tempo
para ouvir o início do discurso-de V. EJS.•, pois tive um
problema, como sabia que V. Ex• ia falar hoje-sobre o
Nordeste- e quando um colega nordestino fala sobre a
nossa Região g-osto -sempre de estar presente - qUeria
aparteá-lo mas peguei exatamente esta última frase: medidas paliativas. Nós estamos para tirar mais uma prova
dos nove. Passamos cinco anos enfrentando uma terrível
estiagem; gianÇas· a Deus este ano as coisas já se desanuviaram bastante. Durante aqueles cinco anos tivemos
justamente as improvisações, a emergência, nenhuma
obra de porte, digamos assim, que ficasse para o Nordeste, a não ser, como já tinha dito da tribuna desta Casa, a
Barragem de ~:!rumado, no Estado da Bahia, a Barragem
de-Ribeiro Gonçalves, no Estado do nosso prezado colega Martins Filho, no Açu, e pequenos e médios açudes.
Vamos ver qual o plano a programação da SUDENE
para o Nordeste, que já tem uma previsão de maiS 6 anos
de estiagem a partir de 1982. Vamos ver o que é que vai
ser feito pelo Nordeste, para evitar que a sua sofredora
gente passe por mais uma permanente angústia como
essa dos 5 anos que jã passou. Por conseguinte, meu
carfssimo-Senador, parabenizo V. Ex', porque acho muito oportuno este seu pronunciamento. É uma advertência para que o Nordeste não tenha só medidas paliativas,
mas Sim niedidas concretas e permanentes. Muito obrigado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato,
nobre Senador Almir Pinto, foi muito importante o pronunciamento de Y. Ex•
Agora está chovendo regularmente em quase todo o
Nordeste brasileiro e nos deparamos, em função das medidas paliativas que têm sido sempre tomadas, com
problemas de outra gravidade, talvez até maior: chove, a
terra está pronta para ser plantada, e o que falta? Crédito
e sementes.

Sr. Almir Pinto- E o crédito vem quando ninguém
mais precisa dele, apenas no mês de abril.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Exatamente, as
coisas estão totalmente dessincronizadas, como deveríamos estar também preparados para distribuir, vender ou
financiar semente para o agricultor nordestino. Há um
clamor geral, e já não se acredita em coisa nenhuma. Daí
~nosso alerta e esse chamamento para cada vez mais todos nós do Nordeste, nós brasíleiros, estejamos voltados
para esses problemas, para as necessidades de urna Região que pode ser, futuramente, incontrolável com
problemas sociais terríveis que se enfrenta.
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tivas posições. Este ânimo belicista pode, entretanto, levara um mal maior, qual seja, o do impasse entre os grupos, o que inevitavelmente obrigaria tais elites a devolver
DIScc· 'l PRONUNCIADO PELO SR. ITAao povo o pl~no exercício di-Sobenlnía. Estã últim3. aiMAR FRANCO NA SESSÃO DE 16-5-84 e·QÚE, --.- ternativa cau!'ia pânico, pavor, inSegurança -e med~--pÕís
representa o princípio do fim dos privilégios oligárquiENTREGUE À REVISÃO DO ORADOICSERIA
cos. Em semelhante contexto outro caminho não resta
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
que não o da "linha compositiva" entre os diversos segmentos que ora partilham o poder.
O SR. ITAMAR FRAI'iCO (PMDB- MG. Pronun-.
A fórmula encontrada para atingir ao desiderato acicia o seguinte discurSo.)·- Sr. f'i'c .. :dente, Srs. Sen-adoma exposto foi a de, por um lado, agredir v:iolenta e irrares:
cionalmente a tese das "diretas,já", taxando-a de radical
Inicialmente, tentarei fazer, ainda que ligeii'iini.ente,
e inoportuna, sem que qualquer motivo plausível fosse
uma análise técnica da emenaa do Presidente Figueiredo
âeduzidO, e,- por outro lado, apresentar como alternativa
para, em seguida, tecer considerações sobre a sucessão
uma .s_I,!POsta "emenda abrangente" cujO teor defintivo
presidencial.
s-eria objeto _de negociação no âmbito congressuaL VereRenomado jurista pâtrio q-uê-emprestou decisiva colamos, a seguir, que, sobre não ser abrangente, a iniciativa
boração na processo elab·arativo da Proposta de E~en
governamental nada muda a essência. Quanto à propala·
da ConstitucioOal recentemente submetida pelo Chefe
da "negociação", tem ela por objetivo real lançar uma
do Poder Ex.ecutivo ao Congresso da Nação afirmou, em
cOTtlrii de fumaça sobre os acordos espúrios, que esperaartigo publicado na imprensa paulista, que á iniciativa
mos não se concretizem, visando--a- elegei- um Chefe dO
governamental inspira~se numa. "linha compcsiti'>'a",
Executivo ..confiável", capaz de manter por mais quaque seria uma ..... constante no Direito Constitucional ... ''
ou oito anos, a estrutura mandato vigen~e.
tro.
bra~ileiro. (Folha de- S. Paulo- pág. 4- 4-5-84- artiUma das maiores autoridades em matéria constituciogo do Professor Miguel Reale.)
nal no e~fs; o ilustre Professor Çel~2_ Ribeiro_ Bastqs, asA assertiva está a merecer alguns comentários não só
'Sirh se- pr~iluncia- a respeito:
pela sua origem, pois de certo interpreta o pensamento .

Portanto, este é o meu apelo, e o meu agradecimento
aos Srs. Senadores pela atenção. (Muito bem! Palmas.)

reinante no meio palaciano, mas iiUalmente por encerrar
um sentido equívoco e que pode induzir a opinião Públi~
ca em erro quanto às verdadeiras intenções dos detentores do poder.
A expressão "linha compositiva" não deve ser tida
como uma vontade de conciliar os reclamos da população brasileira que ineqUívoca e reiteiadamente vem reivindicando o direito de escOlher o próximo presidente
pelo sufrágio universal, direto e secreto e os particulares
interesses de uma minoria.
Isto, de resto, já seria por si um rematado absurdo
pois aos responsáveis pela condução dos negócios públicos cabe, antes de tudo, atender aos anseios do povo e
não procurar fórmulas "compositivas" entre as Suas _pretensões e o _desejo da vasta maioria.
O verdadeiro sentido das palavras retromencionadas.
nos é fornecido pelo próprio autor que, afastando a hipótese de um "confronto político inútil e nocivo"_- é
assim que qualifica o sufrágio direto e secreto da universalidade dos cidadãos,_- encontra "móltiplas vias ... a
uma negociação de âmbi_to nacional, a começar pela utilização do próprio Colégio Eleitoral" para concluir pela
formulação de uma pergunta que revela às escâncaras o
desejo sub~reptício:
"Por qual razão excluir a convergência do governo e da oposição no sentido da escolha de um nome
capaz de representar a média das aspirações nacionais?''
Ao·mais desavisado dos indivíduos pareceria meridianamente claro que a fórmula mais simples de aferir a
"aspiração nacional" prevalente seria pela via do voto
popular. Para os porta-vozes do pensamento oficial, entretanto, é mais convincente chegar a tal resultado através de casuísmos, fórmulas de gabinete, medidas de
emergêncía e todo o elei1co de instrumentos e ações políticas que, em última análise, não fazem senão _agredir à
opinião pública nacional.
Existe não obstante um significado mais profundo que
cumpre aclarar. A ínfinla minOri3-'hoje detentora do poder, conquanto insignificante em termos Quantitativos,
encontra-se dividida em diversas facções~- Cada segmeOt!)
deseja para si uma parte maior das benesses, favores e regalias que um Estado caótico e irresponsavelmente administrado distribui. A luta interna é feroz, pois cada
qual defende com radicalismo e intransigência as respec-

·-~Se a matéria trazida à baila como visto é vasta,
nem por isso vá-se concluir que se está a propor
Uma radical alteração no modelo políticoinstituciOnal vigente. É que a superficialidade- Oa
maioria dos temas focalizados é chocante. Há alterações que visam até mesmo a um mero jogo de pa~
lavras sem que com isso se consiga extrair qualcjuer
conseqilência no campo das modifiCações- d!i realidade jurídica. Outras vezes, cuida-se de pequenas alterações que inobstante afetarem interesses de segmentos expressivos da sociedade poderiam ser perfeitamente tratadas a nível de lei ordináriá visto que,
nesse cainpo nenhum reclamo existe com relação ao
tratamento dado pela Constituição. t_ o que se dá,
~emplificiltiVamente com o caso dos índios e do
_ instHuto da família. Ambos, a nosso ver, satisfatoriamente tratados no Texto Constitucional i:: que
não _rnerecíam de forma alguma, no momento, ser
trazidos à berlinda do debate constitucional.

Daí ser forçoso concluir que o propósito recôndito da Emenda ê o de estabelecer uma grande confusão que impedirá a apreCiação serena dos seus diversos dispositivos. Nem se diga que o que se quis foi
oferecer matéria para negoCiação. Não nos parece
~-que_ dentre os diversos itens constantes da emenda
qualquer deles possa cumprir o papel de elemento
de negociação relativamente ao tópico principal do
_ Projeto que versa sobre a fixação das eleições diretas para 1988 e disciplina a mod~lidade das mesmas
em_ dois turnos de votação, no caso de nen)lum dos
candidatoS obter maioria absolut~. ~ curial_que esta
----~matéria sohfeleva a tal ponto as demais Que mereceria um tratamento à parte abrindo-se, destarte, mão
da pretensão de ser a propositura governamental
mais abrangenteL Não se. vê como possa a Nação,
assim como_ os prdprios Parlamentares,_
debruçarem~s~ simultaneamente sobre um assunto
que galvaniza, de forma jamais vista na nossa Históría, opitlHio pública e sobre pontos eminentemente têcnicojurídicos como o de avaliar, por exemplo, a conveniência de tornar irl-ecorrível as decisões
proferidas pelo _Ç_ontencioso Administrativo fiscal.
ieinos para nós Que Para obviar esse inconveniente
Uma prinieii'a êoncessão devia ser obtida do presidente da RepUblica; a de apartar a matéria sucessória das denii:tis criarÍdo para essas uin nov-o proje-
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to de emenda a ser examinado depois das eleições
di retas.
Trata-se de equívoco a ser desde logo afastado o
de pensar-se_ que nas medidas propostas exista algo
compen~:tdor do diferimento das diretas para !988
ou 1986." (0 Estado de S. Paulo pãg. 56- 6-5-84.)
Feitas estas con~iderações preliminares passemos à
anãlise da "re--..isãv ...:unstítucional de fundo", que, na terminologia dii Pn:sid~ncia, ora é submetida à apreciação
congrcssual.
_O artigo "estibul;u pretende, como num passe de mágica, restabelecer o Estado de Direito suprimindo o
predmblllú da Emenda n" l. de 1969, de autoria da Junta
Militar, e determinando a c<Jnsolidação do texto original
com as modificações ulteriormente introduzidas. Na verdade, há a.i um duplo reconhecimento. Em primeiro lugar que niõ dispomos de um autêntico- Código Fundamental mas :.lpenns de um amálgama de preceitos legais
com força h~erárquica superior. Em segundo lugar, que é
neCI!.c;o;;ário cs.::tmotear a verdade histórica, falsear o passado, ~lidir .1 boa fé dos cultores do direito e da justiça, a
fim de aprc,;entar a realidade jurídica atual como sendo
frUtO de uma autEntica opção da cidadania. Chega a ser
ultrujante fat.er tão pouco da inteligência alheia.
O díspósítivo l..j_Ue introduz a necessidade de prévia
consotw. pkb1sdtúri<~ para a incorporação, subdivisão
ou desmembramento de unidades federadas, sob a aparêncià de inovação democrática, cria mecanismo que
pode comprometer o próprio espírito da União soberana
de Estados autónomos, definidor da forma organizacional adotada desde o -advento da República. t que, por
um lado, o texto viabiliza o retrocesso da condição de
Estado àquela de Território e, por outro, torna dispensável <l consulta à~ populações interessadas tanto para
transformação de Território em Estado como para a
subdivisão daquele em diversas entidades. Todos têm
prese-nte que motivações de índole político-partidária levaram, em passado não muito distante, à transformação
de Território em Estado com o fim de ampliar determinada maioria parlamentar.
Parece-nos inacreditável que nu!ll momento onde todos reclamam o fortalecimento das unidades federadas,
tanto no plano político como no econômico e financeiro,
venha a ser proposta a federalização das normas pertinentes a matéria: ur6ãna e de zoneamento ecológico. São
estes temas que interessam direta e imediatamente às
municipalidades e aos governos estaduais. Restringe-se
desta forma ainda mais o já diminuto âmbito de competência legislativa das entidades locais e regionais.
A Exposição de Motivos sustenta que com proposto
item X, do artigo 89, " ... o principio geral da unidade
orçamentária deixará de ser apenas aparente, evitandose a· situação atual de dupla ordem de receitas e despesas." Tudo não passa de mero jogo de palavras pois a faculdade de dispor sobre o assunto já se encontra contemplada no ntual artigo 45 da Carta. Impõe-se, isto sim,
uma profunda alteração da disciplina orçamentâriâ de
sorte a submeter todos às previsões de receita e autori~
zação de despesa à _prévia aprovação parlamentar.
É proposta a extensão das imunidades e privilégios reconhecidos _atualriiente pelo texto da Lei Maior aos parlamentares federaiS aos representantes do povo nas Assembléias Legislativas. Não se vislumbra aí, entretanto,
qualquer inovação pois aléin de tal_ sí~uação já deCorrer
da própria sistemática consagrada (art. 10, item VII, le~
tra c): muit:.1& Cartas Esiáduais dispõem a respeito com
mai~r propriedade.
No que tange o processo eleitoral relativo ao provi~
menta dos governos estaduais, determina-se mutatis mu..
tandis, a aplícação das ndvas regras previstas para a
eleição presidencial, que serão analisadas no momento
oportuno.
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Uma das escassas medidas positivas, realmente inova~
doras, é a que prevê, para o futuro, a elegibilidade dos
prefeitos das capitais e dos municípios considerados estâncias hidrominerais, Inexplicavelmente a medida não
atinge os municípios declaiados de segurança n·acianal.
A coincidência do pleito para a Chefia da Municipalidade das Capitais-C-om a de Governador de Estado e Vereador implicará na redução, em dois anos, do mandato dos
atuais edis das Capitais, por derrogação do previstó no
atual artigo 215 da Carta Magna.
A faculdade de os Municípios instítuírem-·-'tai8. -de
abertura e conservação de estradas e camirihos vicinais"
seria ociosa, pois já autoriZada pelo teor do artigo 18,
item I, não fosse_ o odioso afastamento, para taiS fins, do
preceituado no art. 18, parágrafo 2~'. O que se está a permitir, em verdade, é uma autêntica bitributação pois a
base de cálculo do novo tributo poderá ser idêntica à utilizada para incidência de ímposto (p. exp. poder-se-ã tomar o valor venal dos imóveis que já serve de base de cálculo do IPTU, onerando desta forma duplamente o mesmo contribuinte por um únicO fato gerador).
A institt.iíÇãOde uma Comissão Representativa-do Poder Legislativo, composta parítariamente _de DepUtados
e de Senadores, poderia constituir um avanço democrático caso não tivesse a sua competência coilfinada aos es-tritos limites do artigo 45 da Carta. Para tal finalidade, ê
absolutamente despicienáa- a -no-rma: pois nada impede
que;·mantido o atual estado de coisas, seja criada por decisão congressual.
Dentre o elenco de funções executivas que po-dem se-r
assumidas por parlamentar sem perda do mandato e1etivo verificamos tratarem-se, exclUsivamente, de- Ciúiõs
dotados de comando político-administrativo. Vem agora
a ser acrescido ao rol a Chefia de Missão Diplomática. O
bom senso poderia não reconsiderar. O representante do
povo é eleito para cuidar dos interesses da Nação em território pátrio, ainda que se trate de matéria versando
sobre polftica externa. Dispomos de um serviço diplomático, estruturado em carreira, que muito melhor atende
ao profisSionalismo que se há de eXigir de tal mister, mas
a verdade e que há embaixadores não de carreira.
Quanto à sujeição do nome do Procurador-Geral da
República ao Senado para piêvia aprováÇão, constitui
mera formalidade_ sem maior alcance prático. A experiência demon~tra que os cargos sujeitos a tal prérequisito têm Sido providos ao sabor das conveniências
executivas. O Miliistério Público corilo um todo estã a
merecer profunda reformulação. Como 6r81fõ encarregado de velar pela defesa dos interesses da sociedade e correta aplicação da lei deveria estar imune a injurições políticas. A necessária: independência da hlstituição há de ser
garantida, entretanto, sem prejUfzo do efetivo controle
da sociedade sobre o seu funcionamento de sorte a evitar
que se torne uma corporação autônoma incrustada no
seio da administfai;:ão pública.
Ainda com relação à Procuradoria Geral cumpre destacar que a obrigatoriedade de submeter a. "representação por inconstitucionalidade" ao plenârío do Supremo Tribunal Federal somente quando for oriunda de
..Chefe de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados ou pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, em conseqüência de deliberação tomada por
maioria de dois terços de seus membros" constitui monumental retrocesso. Recorde-se, neste passo, que atê o
incidente que levou o Ministro Adauta Lúcio Cardoso a
renunciar ao cargo era cOrrente o entendimento que falecia ao Chefe do Parquet negar seguimento a recurso de
tal natureza. Podia, quando muito, encaminhá-lo com
parecer contrário, nunca trancar seu cur~o. Foi urna insólita deCisão da Alta Corte Que, pOr insOndáVeis razões_
de conveniência, resolveu, a título de interpretar, reescrever o texto autolimitando a sua competência. Cremos
que 0 assunto poderia ser convenientemerite disCiplinado
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a nível de lei ordinária, encontrando-se, de resto, em trami(ação projeto de nossa autoria a respeito.
A nova redação proposta para o item IX, do art. 42,
restringe, inexplicavelmente, a competência do Senado
Federal em m_atéria legislativa de seu exclusivo interesse
Interno. Ao invés de ser-lhe privativo ·"propor projetas
de lei que criam ou extingam cargos de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos" passa apenas ã poder
"elaborar" proposições de tal natureza. Resta a indagação: a quem caberá "propor" o projeto ..elaborado"?
Um dos meios de que d-ispõe o Parlamento para fiscalizar a condução da política externa do País é através do
exame dos pedidos de autorização do Presidente da República para ausentar-se do território nacional. A visita
de um Chefe de Estado a nação estrangeira reveste-se do
mais alto significado polftico pois, de regra,_ culmin-a
uma série de nego_ciações diplomáticas tendentes a criar
novos vínculos. É por esta razão que as cartas pOlíticas
dos povos civilizados geralmente exigem a prévia aquiescência dos representantes do povo. Tornar tal requesito
imprescindível apenas quando a viagem durar mais de
quinze dias é fazer do preceito letra morta pois é notório
que as ausências raramente excedem o período de uma
semana.
O famigerado instituto da aprovação de matéria legislativa por decurso de prazo permanece intocado._ Dá-se
apenas uma ligeira dilação dos prazos que de 45 ou 40
!=lias, conforme o caso, passam para 90 ou 60 dias. Trata--se·a-e-i"nOVãçào que nada 3Itera em substância. Impõe-se,
istO -sim, ConSiderã.r rejeitido o Prõ.Jeto que não mereça
aprovação no curso de determinado período pois a inérciajiO C~ngresso só pode ser entendida como sinal de
-~~provação ou ~esjnteresse, nunca de aquiescência.
A matéria normattzãvel por decreto-lei sofre aparente
restrição. Exclui-se do respectivo âmbito as. "normas tributárias", fato que é apresentado com grande alarde
pois estar-se-ia determinando com -íSto que " ... toda a
matêria-de natureza tributária-volta a ser objeto d~ prévia e exclusiva apreciação legislativa, vedada a eXigibilidade de qualquer tributo no mesmo exercício, salvo os
excepcionalmente previstos na Carta Maior ..."
A prática consagrada infelizmente está a lnfírril"ar a assertiva. Ao longo dos anos temos verificado que o Chefe
do Executivo lança mão do instituto do decreto-lei para
dispor sobre todo e qualquer assunto, enquadrando-o,
arbitrariamente, seja no âmbito das finanças públicas,
seja, no da mal definida segurança nacional. Temos ainda bem presente o lamentável episódio da série de editos
baixados sobre matéria trabalhista (salarial) que ora foi
tida como pertinente ao campo das finanças públicas ora
ao ·da segurança nacional. Assim sendo, a nova redaçào
não oferece nenhuma garantia quanto à cassação de tão
condenáveis práticas.
A Mensagem Presidencial faz alusão a ''algumas diretrizes essenciais de natureza político-social, a começar
pela inserção no teXto constitucional da Salvaguarda dos
valores da pessoa humana e de seus direitos fundamentais, princípio este que constituí o pressuposto ético básico da tradicional proclamação da igualdade de todos perahte a lei"? Especificamente, trata-se da nova redação
proposta para os parágrafos 11' e 9~' do artigo 153. Quanto ao primeiro, acreditamos constituir rematada red~n
dânciã: declar:ir qUe:
"São intangíveis os valores da pessoa humana e
seus direitos fundamentais, devendo o Estado respeitar e proteger a intimidade do indivíduo e de sua
família, seu _nome e_ sua imagem."
POrqu3.nto tal pri-ricípio jâ se encontra perfeítarrietlte
resguardado não só pela redação do caput do artigo
como pelo que reza o respectivo parágrafo 36, Alguém
oUs3.da sustentar, à-luZ do texto -vigente, que tais valores

não se encontram juridicamente tutelados? A maior
ameaça aos chamados.. "direitos fundamentais do homem" e às "liberdades públicas essenciais" partem das
chamadas "medidas de defesa do Estado", autêntica esPãda de Dárlloc!es a infernizar a vida de todos que desejam participar de forma ativa e eficaz da vida da nação.
A presença onipotente e irresponsãvel do poder incontida continuará a se fazer sentir a despeito da nova re_dação que, para tanto, se revela absolutamente inócua.
No que toca ao segundo(§ 99 do art. 153) trata-se apenas de s_ubstituir o vocábulo ..comunicações telegráficas
e telefónicas" por "comunicações em geral" o que pouco
altera quanto à essência,
A título de promover o .. desafogo dos serviços da justiça" são apresentadas duas medidas julgada~ "aconse--lháveis": a instituição de um Contencioso Administrativo dotada de jurisdição especial e o fortalecimento do
juizo arbitral. As idéias em si não são desprovidas devalor. O que no nosso entender é condenável é o fato de
atribuir-se tanto a um como ao outro poderes para julgar
com força de decisão definitiva.
A nova redação proposta para o artigo 153, § 41', combinado com o disposto nos artigos 203 e 204 enseja não
só a institUição da justiça privada no país como a pos·
siblildade de o Executivo vir a ser o juiz das demand<i.S
contá! sí formuladas versando sobre matéría fiscãi, previdenciária ou ae acidente de trabalho. Entendemos que
nada justifica a quebra da tradição constitucional brasileira neste particular. Deve o Judiciário preservar o monopólio de prestação jurisdicional por ser a fórmula mais
adequada de preservar as garantias do cidadão contra a
pfel'ó!ência Oficial.
Me:tos outros existem para sanar a crônica deficiência
dos tribunais que não pela simplista redução de sua competência. Ademais, quem é capaz de assegurar que o
"Contenc(oso Administrativo" não virâ a padecer dos
mesmos males que hoje afetam o Judiciário éõin a a'gravante de não gozar dos privilégios conferidos à magistratura.
A perversa inovação tem um sentido próprio atê aqui
não revelado. As autoridades administrativas fazendárias tem-se revelado, ao longo dos anos, a mais arredias ao império da legalidade. tudo é feito ao sabor das
conveniências episódicas, da oportunidade momentânea,
do agrado do grupo dominante. O contribuinte ê sistematicamente menosprezado, diuturnamente esmagado
pela voracidade do fisco, rotineiramente sujeito às mais
absurdas exigências e imposições. Isto é o resultado de
uma gestão comprometida, irresponsável, anárquicaA Ao
invés de procurar meios para sanar este anômalo estado
de coisas. é o Judiciário tolhido na sua intrfnseca competência, tornando assim irreparável a lesão de direito e
consagrado o esbulho oficiaL
As previsões concernentes à partiCipação- dos MU.fticfpios nos conselhos da regiões metropõlit3nas e dos -Estados e Territórios nos organismos regionais poderia ser
objeto de legislação ordinária. Por igual, os preceitos relatvos à proteção da família, da prole, dos menores, dos
silvícolas e dos deficienteS, bem- assim aqueles que dizem
respeito à educação e a cultura ou bem já se encontram
inseridos a nível legal inferior ou então melhor seriam
objeto de d_isciplina no plano infra constitucional.
Parece que os responsâveis pela iniciativa, na ânsia de
demonstrar a "abrangência" da proposta, procederam a
um verdadeiro coquetel legislativo onde são inseridos ingredientes que vão desde a proteçào do índio até a incidência do I PI na base de cálculo do ICM incidente sobre
9s çígarros. _A mixórdia é d_e tal ordem que determinado
artigo (210) chega a prever "a suspcnção da vigência de
preceito constitucional até a aprovação da lei nele prevista''. A ordem das coisas é: assim completamente invertida. f' a lei ordinária que passa a condicionar a existência
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da norma constitucional. Maiores comentários são --dis~
pt::nsáveis.
Resta~ nos,

por derradeiro, examinar o fundamental da

propoSiçã-o qual seja a matéria

vers"ando.sobfi-ã'eiéiÇão=

presidencial. Desde logo constata-se que o vigente Colêgio é mantido tal qual previsto no texto da Carta Magna
para os fins de indicação do próximo Chefe do" ExecUii~
vo. Há não obstante um retrocesso ao ser conferida à
Mesa do Congresso Nacional poderes para regular a

..composição e o funcionam-entO" dOOrgãO, i01bend0- as-

sim competência atê: aqui" conferida ao Plenário dãs du~~
Casas legislativas. A medida parece ter o intento de facilitar a regulação da matéria pela bancâda govern~st~_ali
jando completamente a oposição- dé- qualquer interveniência.
Para o_ "sucessor" do. "sucessor" é previsto um eXdrúxulo sistema que devolve ao Congresso a finalidade de
"aprovar" nome de candidato escolhido em prévio escrutíriio universal; âireto e secreto e tenha obtido mais de
40%(quarenta por cento)Cmenos de 50% (cinqUenta por
cento) dos votos. Não se sabe o que acontece quando
mais de um candidato obtem, na primeira rodada eleitoral, votos que correspondam a percentual superior a
quarenta. Decidirá o Congresso? Renovar-se-ã o pleito?
O princípio da irrelegibilidade do Chefe do ExecUtivo
para período imediatamente subseqUente sofre condenável restrição. admitir que o Presidente possa
recandidatar-se sem exigir a_desincompatibilização num
país de frágeis estruturas demOCrátictlS Como o nosso é
altamente perigoso. b o caminho aberto ao caudilhismo
de tão triste lembrança nestas terras americanas.
Por que o sistema optou pel~ "eleição direta para o futuro" permanece insondável. Ao que tudo indica existerit
razões que radicam em. "jufzo de conveniência ou de
oportunidade, os quais são varíáveis ... nO tempo e no espaço sob a influência de-fatores cOnjunturais." (Mensagem Presidencial n9 35/1984).
Já que as razões oficia-iS são tão exotêricas cumpre recorrer àquelas declinadas pelos resonsãveis pela formulação jurídica da matéria em pauta. Arrola o articulista a.
que nos referimos no iníciO desta análise a três ordens de
motivos que estariam a condeJlar a tese da~ "diretas,jã",
tal como formulada Proposta de Emenda n9 5f83 (Dante
de Oliveira). Em primeiro lugar porqu~. "permitiria- a
eleição do primeiro magisúado da Nação por siffiples
maioria simples''. O eStudioso certamente não ignora
que, juntamente tramitava a Proposta de Emenda -2Qj83
exigindo maioria absoluta dos -votos para eleição, em
primeiro escrutíriio, renoVRndõ-Se õ pleftO, fio praZO--de
trinta dias, com os dois mais votados, como nenhum
houvesse_alcançado o quorum qualificado da primeíra
vez. A objeção portanto não procede, pois existia outraalternativa.
A segunda razão- apontada "foi o fato de representar
medida isolada, sem levar em conta uma sêrie de problemas urgentes ... " Como vimos, a iniciatíva governamental, embora pretensamente abrangente, não enfrenta as
questões crucíais que afetam a nacionalidade, limitandose a introduzir pequenas alterações de forma ou, quando
muito, algumas de fundo que poderiam ser objeto de lei
ordinãria.
Por derradeiro, pareceu.. " ... corpo estranho .a uma
emenda, destinada a alterar a formada eleição do Presidente da República, a supressão sumária do voto distri·
tal."
Quanto a este argUmento poder-se--i3 alegar que tanto
existia a possibilidade de destacar o preceito para fim de
rejeição como tambêm que a já sugerida- PiOposta n"'
20/83 era Silente a respeito, sendo pois viável a aprõ~
vaçào do essencial exduído o supêrnuo. Ressalte-se outrossim que a proposição oficial não se encontra imune a
semelhante crítica pois, como visto, foi pródiga em mis~
turar coisas heterogêneas num único corpo legislativo.
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De todo o exposto resulta evidente que o Governo
teve em mira apresentar um texto que agrava substancialmente o caótico quadro jurídico em que vivemos porquanto as sugestões ou bem não se enquadram no âmbi-to material de uma reforma constitucional ou então resultam em marlter o statu quo vigente com algumas modificações supêrnuas e outras que agravam o estado de
autoritarismo. Parece inacreditável que certos.setores ditos oposicionistas se sintam estimulados a encertar uma
negociação a partir de tal proposta.
O Si. Nelson Carneiro- Permif.e-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Nelson Carneiro -Quando V. Ex• se refere a

ésSe t6r)iCO da emenda su,ger{ciá PeiO-Senh_o.r Presidente
da República, devemos prestar uma homenagem a um
homem público dos mais brilhantes que passaram pelo
Congresso Nacional, o nosso saudoso companheiro
Adauto Cardoso. O seu gesto protestando contra a onipotência do Procurador-Geral, que somente ele substituía o Supre!llo Tribunal Federal no aprecfar ã inconSti~
tucionalidade, justificou essa sugestão do Senhor Presidente da República, que, aperfeiçoada, certamente será
àp-tov-ad~ pelo Congresso Nacional. Há tantos anos decorridOs, o ge_sto de Adauto Cardoso encontra ressonância rios altoS postos do País. Eu queria fazer esta homenagem ao nosso s·a-udoso Adauto Lúcio Cardoso.
O SR. ITAMAR FRANCO- E a homenagem, Sena~
dor Nelson Carneiro, ainda que passando rapidamente
sobre a aná.lise técnica da mensagem do Presidente da
República, para entrar no debate político, homenagem
que não deixo de prestar. Valeu a pena a recordação de

V. EX•
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O Sr. Virgillo Távora- Não é ·o pensamento de mui-

tos dos correligionários de V. Ex•l
O SR. ITAMAR FRANCO - Daqui a pouco vou falar sobre isso. Mas, veja que ontem V. Ex• teve um exemplo característico. Ontem pinçou o nobre Relator, Senador Aderbal_Jurema, da mensagem presidencial, apenas
uma data, S. Ex•, como Relator, e' tem todo direito a isso, pinçou a seguinte data: por que não três anos?
O Sr. Virgílio Távora- Uma sugestão a examinar, a
estudar - pelo goverflo e pela Oposição.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou chegar lá. Então, o
Congresso Nacional, e pela palavra agora do relator da
Comissão Mista que examina o caso, pinçou e disse:
"por que não 3 anos, ao invés de 4,6 ou ao invés de Ià, de
20 OU de f, Como querem até alguns?" O que aconteceu à
nó1tinha? De prontci, Oporta-voz àa Presidência daRepública bateu lã e disse:."não; -4 anos".

O Sr. VIrgílio Tá'l'ora- Vê V. Ex• que a sugestão não
foi aceita por uma das partes.
O SR. ITAMAR FRANCO - Por uma das partes,
não. Neste instante, a parte que enviou a proposta da
emenda à Constituição deveria ficar quietinha, calada,
porque estã sob o crivo e exame do Congresso Nacional.
No entantd', Se fosse um Senador de Oposição, se fosse
um_ companheiro de V. Ex•, representante de Minas Ge-rais, que dissesse isso, o porta-v.oz podia até imaginar
que fosse uma manobra oposicionista qualquer, de flanco-._ para- tomar rapidamente o Governo. Mas; não.
Quem é? O nobre Vice-Líder Relator, Senador Aderbal
Jurema, que não teve nem o direito de expor a sua idéia,
para 3 anos.

O Sr. VtrR:mo Távora - Direito, teve. Ela pode não
ser aceita. Mas, direitO teve.

Re_corde--se, neste passo. que atê o incidente que levou
o_Ministro Adauto Lúcio Cardoso a renunciar ao cargo,
era corrente o éntendimen.to de que falecia ao chefe do
Parquet negar seguimento a recurso de tal natureza.
A homenagem que V. Ex• presta ao eminente Ministro
Adauto Lúcio Cardoso, nós tivemos também o cuidadQ
de -mencionar aqui no nosso pronunciamento. Muito
oOriga:do pela intervenção de V. Ex•

_ 0 SR. ITAMAR FRANCO -Teve o direito que morreu à noitinha, um direito que durou pouco1emPo, não
é? Esta é a verdade.
Então, veja que tipo de negociação será esta em que,
lamentavelmente - aí concordo com V. Ex• - alguns
oposicionistas pretendem embarcar. Eu agora entro exatamen'te nesse ponto, não diria que é u-ma provocação de
V._Ex• mas ...

O Sr. Virgnlo Tá'l'ora- Permite--me V. Ex• um apa.rte?

O Sr. Vlrgt11o Távora - Mas como provocação, se o
que est~ se_apresentando é uma evidência?

-O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr. Virgílio Tahor~ - Eminente S~nadOr ftàmar
Franco, a análise que V. Ex• fez de diferentes tópicos da
mensagem jâ nos leva a uma conclusão um pouco dife-rente da apresentada por V. Ex• bela justamente lançada aqui para negociação, para entendimento, para debate: apresenta tópicos que, em discutidos, em aperfeiçoados, em melhorados ou em suprimidos, poc!em servir de
traçO~· de de·ri~minador comum entre o pensamento da
Maioria e da MiJloria. t ao que nos leva todo o arra:zoaw
do que V. Ex• faz, aliás, com brilhantismo, perante esta
Casa.
O Slt ITAMAR FRANCO- Seriador Virgílio--távora, vou da_r apenas um exemplo a V. Ev Esta mensagem,
esta proposta de emenda à Constituição do Senhor Presidente da República, além de ser uma mixórdia, além de
apresentar modificações que poderiam ser obtidas atiavês de lei ordinária, talvez ilão afcance esse objetivo que
V. Ex• diz, dessa pretensa negociação. Sempre coloco
ess!l_ "negociação", se V. Ex• me permite; sempre entre
aspas, e daqUi a Poüco vou dizei por quê.

O SR. ITAMAR FRANCO - Qual é a evidêncía?

o- Sr.

VirgÜio TáVOra - Evidência de que o pensainento de V. Ex•, por mais respeitável que seja, não ê per- filha do por parte ponderável da Oposição. O tamanho, a
mensuração desta parte da Oposição, nós veremos no
decorrer dos acontecimentos. Mas é público, abrem-se
os jornais, abrem-se as folhas, as televisões, ouve.se realmente esse desejo de negociação, esse desejo de entendimento no bom sentido. Isso parece que está carecendo de
qualquer outra comprovação, salta aos olhos de qual-qu~r pessoa.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Virgflio Távora-;· õ-que vou "dizer agora, vou falar em caráter pessoal e
sob a minha responsabilidade. Muito do que V. Ex• es·
cuta no rádio, na televisão ou nos jornais não te:m aurotização partidária. A alta direção do Partido ...
O Sr. Virgílio Távora- Não dissemos o partido de V.
Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO-- Mas, eu falo pelo meu
Partido. A alta direção do meu Partido, através_ da sua
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convenção e do seu Diretórío Nacional não Se -manifestou.

Veja agora, por exemplo, Senador Virgílio Távora, e
agora, Sr. Presidente, ingresso no campo mais político,
deixando a parte técnica, e espero o debate do Senador
Virgílio Távora. Ontem, de repente, a OposiçãO brasileí·
ra falou candidato único, candidato único Pãra as õpo·
sições. A primeira- pergUnta caberia: candidato único
para quê? Para as ruas ou para o <?olégio Eleitoial?
O Sr. VirgOio Távora duas - o ambivalente.

Afirmaram que era para as

O SR. 1TAMAR FRANCO - Aí, Sen<idof Virgítio
Távora, digo eu. Veja a que ponto de vergonha estamos
chegando neste País e a quê de afronta estamos chegando, quando se fala no candidato ambivalente, particularM
mente, não do partido de V, Ex•, mas para as oposiCOe-5.
Candidato ambivalente, tive o cuidado de procurar no
Novo Dicionâfio_Aurélio, na página 82 a bivalente, é re:..
Jativo ambivalênciã., caráter que apresenta dois aspectos
sobre dois valores, estado de quem experimenta ao mesM
mo tempo, numa determinada situação, sentimentos
opostos.
Este é o candidato aro bivalente que pretendem setores
do meu Partido. Nessa ambivalência tão bem definida
pelo Novo Adicionário Aurélio, a -definição não _é miM
nha, é desse estudioso da nossa língua, estariam pensando, nobre Senador Virgílio-Távora, Srs~Senadores, Sr.
Presidente, alguns versutos do meu Partido. É possível
que alguns versutos do meu Partido estejam realr;:nente
pensando nessa ambivalência do nosso candidato, mas
não o Partido no seu todo. V. Exf permitaMme a palavra
versuto, com to no final.

O Sr. Virgílio Távora- t. um qualificativo _qUe V. Ex•
tem o direito de eriipregar. -Existein algUns até beni joM
vens.
O SR. ITAMAR FRANCO- Assumo a responsabilidade de dizer que alguns versutos estão imaginando essa
forma ambivalente de uma candidatura das oposições
brasileiras ou da Oposição brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as lições _da realidade
não matam os idealistas, educam-nos - José lndianeiros. Os homens não sentem a Pátria, dizia o nosso sauM
doso Teotónio Vilela.
Relembro o escritor, jõinalista e advogado, Almir de
Oliveira, ao dizer que enquanto lá fora o povo começava
a grande revolução, saltando, destruindo a Bastilha,
Luiz XVI escrevia no seu diário, em 14-7-1782; "Riem."
Nada. Nada acontecia para o Rei, enquanto se processava o processo revolucionário.
CiteíTeotônio Vilela; "Os homens não sentem a Pãtria". Estaríamos nós, real mente, sensíveis aos reclamos
da população quando falamos em negociação, entendimento ou que nome se queira dar a esta ãvida busca da
conciliação polítíca? Esqueceram-se das "Diretas já"?
O Brasil quer, almeja, necessita de mudanças, as quais
não serão aceitas e- nem modificarão em profundidade o
que aí está, caso não encontrem, ou melhor, se mais uma
vez o povo for afastado das grandes decisões.
Conde Folke Bernadotte, filho do Príncipe Oscar Augusto e neto do Rei Gustavo Y. foi assassimido_ em 1948
na Palestina, por extremistas judeus, quando atuava
como mediador em nome das Organizações das Nações
Unidas. Não estamos d_esejando o mesmo para os nossos
..negociadores" mas os eleitores estão atentos a cada
movimento, aos passos ora tímidos, ora ligeiros, na busca da conquista do poder a qualquer preço ou a um
preço razoável.
Um presidente escolhido pelo Colégio, ou mesmo pelo
Congresso, através de acordo ou outro nome que se
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queira dar, resultará, evidentemente, de conversas falsas,
de_ representantes dos grupos dominantes, de alguns
ii1ebriados pelas delícias do poder e doidos para se deitarem à sombra do mesmo.
Pergunto: será ou não um governo de compromisSos e
adredemente preparado para a divisão do bolo? O pan-aram das cúPulas é o-imediatismo, a negação da realidade
institucional brasileira, o medo do confronto das idéias
que a democracia exige. - E é esse medo do confronto
das idéias, Senador Virgílio Távoru, que nós não deveremos temer.
A verdade é que o panorama além das cúpulas é outro.
Lâ estã o Brasil real, o Brasil ordeiro, reivindicante, o
Brasil que não busca frases soltas e vazias, o Brasil verdadeiro que não escamoteia, não negaceia por interesse.
A Oposição brasileira e particularmente o-meu Partido - do qual sou fundador- não pode perder de vista
O aho de 1986. Neste ano, Srs. Senadores, vamos renovar
dois terços_ da nossa Casa, dois terços, Sr. Presidente,
deSta Casa serão renovados e a totalidade da Câmara
dos Deputados. t: necessário, portanto, não perder a
coerência partldáría, e aqui vale o registro do saudoso
mineiro, o grande Senador Milton Campos: "A fidelida~
de aos princípios é o único meio de evitar que o homem
público adote passivamente as idéias de sua posição em
vez de, como lhe compete, tomar sempre a posição de
suas idéias".
O nosso Partido não pode viver na "penumbra cinzen~
ta" a que o querem levar alguns. É essa "penumbra cinzenta" que nós fundadores do nosso Partido mesmo que
fiquemos isoladamente, não permitiremos que se condu~
za o nosso partido. Particularmente, Senador Virgílio
Távora, eu sei das dificuldades que houve para fundar o
PMDB mineiro. Uma das maiores lideranças do meu
Partido se unia em torno de outro Partido. Nós tivemos
·apenanneia dúzia de pessoas para tentar fincar as raízes
do PMDB em Mi_n_as Gerais. Agora é muito fácil falar no
PMDB, mas nós sabemos quanto custa em Minas Gerais
realmente permanecermos fiéis à legenda do antigo
MDB.
Caso não tenhamos a força persuasora, o número regi~
merlfal p·ara alterarmos que aí está não percamos a fé, a
esperança. E não será demais, neste momento, repetiu
Pleutarco; "O que importa: é Caminhar". Digo eu: o fundamental é andar ao lado daquelf:s -qUe derendem o primado dodireito, o respeito à lei, a participação popular.
O falso diãlogo, alguns às escondidas, alguns à sombra
nem às sombras das velas, não favorece a incipi~nte democracia brasileira e nem redundará em benefício da população.
Se o Governo, teimosamente, não quer enxergar, não
peiCamos também nós a nossa visão, caso-contrário a
Bíblia nos ensina: se um cego conduz outro, ambos cairão na vala comum do nada. A vala comum do nada não
é nossa, mas poderá ser, à medida que voluntariamente
ou invonluntariamente aceitamos o canto da sereia.
O Sr. severo Gomes--Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador Severo Gomes.

Com muito prazer._

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Itamar Franco, estou acompanhando -com muita atenção o discurso
de V. EX!- e queria lembrar que esta campanha, essa moM
bilização pOPular em torno do problema daS eleições diM
retas para Presidente da República tem um sentido muito amplo é uma mobilização que diz respeito a todas as
grandes questões do Brasil contemporâneo. A expressão
"Díretasjá", de uma certa maneira, sintetiza aquilo que
está, vamos dizer, na consciência, hoje, de tQdos os br~si
leiros. Quer dizer, uma política econômica mandada
pelo Fundo Monetário Internacional, uma polttica eco-

Maio de 198_4

nômica que leva ao desemprego, à fome e a destruição da
economia nadonal. São Paulo, assistiu, ontem, a um espetá_culo triste que foi exibido pela televisão para todo o
Brasil.. Quer dizer, a fome levan_do uma pequena cidade a
UmJ! manifestação de violência sem par, porque a folne é
conselheir.a da violência. Portanto, quando se fala em ne·
goCiaçãQ te_Dl-se que ter sempre a atenção de que não se
trata de negociar, o povo não quer apenas jOgar papéis
nas urnas, o povo quer, através da eleição, produzir as
grandes mudanças necessárias à reconstrução _da soberania nacional e a construção de uma vida digna para os
brasileiros dC hoje e os de_ amanhã. Não se trata de negociar um prazo para eleição direta, permanecendo o povo
cõm as mesmas questões que o afligem, permanecendo o
País dentro desse quadro de humilhações, de pressões ex·
ternas. Queria trazer essas considerações, de uma certa
maneira procurando ilustrar as palavras de V. Ex• Há
um tipo de negociação que não conduz a nada. A negociação no Brasil terá que dizer respeito a todas as grandes questões do povo brasileiro. E essas coisas só poderão ser decididas na medida em que o povo tenha força
para innuir sobre o seu destino. E esSa forÇa se conquista
com as eleiç.ões, com a organização dos partidOs, com
uma vontade nacional para innuir sobre o seu próprio
futuro.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Severo
Gomes, estou de acordo com V. Ex• Mas isso não será
alterado- e V. Ex• aí me permita -se não jogarmos os
papéis nas urnas. Não vamos alterar o quadro institucional brasileiro através de acordos das elites ou em gabinetes fechados ou apenas através do Congresso Nacional.
V. Ex• recorda, e o faz muito bem, o Brasil real é aquele
que fol mostrado ontem na cidade paulista: o Brasil da
fome, do desespero, dos bóias-frias. E é particularmente
para isso que eu estou pretendendo chamar a atenção do
nosso- Partido, como fundador dele. Nós estamos de
acordo. Não é apenas a eleição direta que vai mudar o
que aí está, mas ela é o mecanismo para nós alterarmos a
estrutura de poder que aí está, e nós queremos alterã-la
democraticamente e pacificamente. Porque, qualquer
acordo, Senador Severo Gomes~ e V. Exf liá de- convir
comigo, se nós fizermos um acordo nós teremos que conversar com o grupo dominante, nós teremos que aceitar
alglüiiiiS impõSições do grupo dominante, e eu não sei se
esse:· acordo, por exemplo, poderá significar a rupturacom o Fundo Monetário Internacional. Se este Governo
que aí está ...
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto. Fazendo soar a
campainha.) - Nobre Senador Itamar Franco, V, Ex•
começou seu discurso às 14 horas e 38 minutos. O seu
tempo ternimou agora às 15 horas e 8 minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, eu nunca busco os precedentes. ~ou homem qne devo cumprir o
Regimento. VoU fentar, então, rapidamente, terminar o
meu pronunciamento.
Eu só gostaria, Sr. Presidente, é que sempre que oRegimento fosse aplicado como V. Ex• o f~z, no exato limi·
te do tempo. Quando nós assistimos aqui, e coín razão,
às vezes, a _discursos de uma, duas horas, uma hora e
meia. Mas tudo be!fl, Sr. Presidente.
Mas, Senador Severo Gomes, obrigado peta intervenção de V. Ex• Espero, e tenho certeza, que vou encon·
trar V. Ex• na mesma trincheira de sempre, na trincheira
da defesa democrática e não dessa negociação falsa que
jã Se estabelece até num candidato ambivalente, Veja V
Ex• a que ponto estamos chegando, neste País. Perdemos
a vergonha, Senador Severo Gomes. Quando falamos
num candidato ambivalente, isso é falta de vergonha. O
candidato que serve para o Colégio Eleitoral e serve para
as -eleições diretas ... Oilde já se Viu isso? É incrível. por
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isso que, realmente, o Congresso Nacional está, na allferição das pesquisas, na situação em que está. Até candidato ambivalente já existe. Preferia não buscar outra fi.
gora e deixar a ambivalência, lembrada por alguns.
Srs. Senadores, há uma canção usada sempre para se
homenagear alguém, nos países de fala ingles~ "for heis
a jolly good fellow". Ele é um grande sujeito. Os países
de língua inglesa para saudar alguém cantam ou fazem
citações, nos banquetes, ou após uma eleição, essa
canção: ele é um grande sujeito --;; ·~olly good fellow".
Não nos iludamos pelo consenso artificial, nos bastidores, em gabinetes fechados, o grande sujeito não surgirá.
Ninguém vai surgir como sendo o grande sujeito desta
Nação se não tiver respaldo popular. Nem um ambivaIente, nem nas montanhas de lá ou de cã, o candidato
não aparecerá se não tiver o crivo das urnas.
- Deixemos que o povo, na sua sabedoria, escolha o seu
dirigente. E pelo seu cantar ale,Sre conduza-o ao Palácio
do Planalto.
Se agora não for poss!vel, lembfei 1986, que ê uma
data importante, para que aqueles que vão disputar as
eleições; eu não vou, em 86 não preciso disputar as
eleições ...
O Sr. Nelson C.melro -Se a emenda de V. Ex• passar?
O SR. ITAMAR FRANCO - Evidentemente, se a
emenda passar, disputaremos, mas a minha emenda, Senador Nelson Carneiro, para gáudio de V. Ex•, lamep.tavelmente, na Câmara dOs Deputados, está com uma dificuldade de conseguir assinaturas que V. Ex• nem imagina ... Na Câmara, não querem perder nem seis meses de
mandato. Veja V. Ex• que realmente nã.o é muitO fácil.
Portanto, eu, em !986, espero estar aqui, tOrcendo para
que os companheiros que vão disputar eleições vol.tem, é
claro que com a maioriã. dos Partidos de oposição.
Se agora não for possível, esperemos, mais cedo ou
mais tarde os sinos'voltarão a dobrar. Pelas teses falsas,
Senador Severo Gomes, dobrarão em Finados. E, particularmente, os mineiros da sua história jâ os escutaram
outrora. Em Minas, os sinos já dobraram em Finados,
no choro de Líbero Badaró. V. Ex' que conhece a h is-_
tória há de sahe"r que os sinos de Minas Geiais poderão
dobrar mais uma vez em Finados se nós aceitarmos esse_
tipo de negociação, essa ambivalência que querem-dar à
vida pública nacional. Ninguém se iluda quanto a isso.

Sr~ Pre.side"llte, encerrando, os que mobilizaram milhões de brasileiros numa memorável campanha cívica,
em prol da retomada do poder pelo seu único e legítimo
titular, não podem agora esmorecer sob pena de se apresentarem à Nação corilo os vis-coniventes de uma estrutura de mando inepta que hoje domina o nosso País.
Srs. Senadores, não nas· esqueçamos, particularmente
os que vão disputar as eleições, de que a memória -dõ
povo não ê uma memória fraca.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
V!RG!L!O TÁVORA NA SESSÃO DE /6-5-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- VIRGILIO TÁVORA (PbS- CE. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sexta-feira, o eminente Senador -Octávio Cardoso já
aqui deu as razões pelas quais a M!i:ioria não dava o seu
apoio a esse projeto.
Não vamos enumerá-las mas, apenas, chamar a
atenção, repisando a parte final das meSmas, que o projeto em tela não atende aos interesses da administração,
de vez que as leis vigentes extinguiram a figura da livre
docência, a fim, justamente, de dar valor, de prestigiar,
de estimular a criação de cursos de pós-graduação para
elevar o nível do ensino universitário.
Não há como voltai a esse sistema que já foi jogado ao
pasSàctO e, hoje, se anuísseffios às intenções do projeto
em ãpre<;o nós estaríamos retroagindo em termos de educação.
Este o parecer e o voto da Maioria. (Muito bem!)
ATA DA 52• SESSÃO, REALIZADA EM 3-5-84
t»ubllc8da no DCN - Seçil.o fi - de 4-5-84
Redficaçio
Na publicação do Requerimento n\' 51, de 1984, de
dispensa de publicação da redaçào final do Projeto de
Resolução n\' 12, de 1984:
Na página IÓI7, 3~ coluna,
Onde se lê:
REQUERIMENTO N• 51, DE 1984
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REQUERIMENTO N• !57, DE 1984
ATOS DO PRESIDENTE N• 26, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in-ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de4 de abril de 1973,e tendo em
vista o que consta do Processo n\' 004813847, resolve
aposentar, por inval.idez, a partir de 24 de abril de 1984,
Maria Aparecida Martins Mendonça, técnico em Comunicação Social, Classe. "C", Referência NS-21, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos arti~
gos 101, inci~o I, e 102, inciso I, alíen<J "b", da Constituição da Repúbfica Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 427, inciso III,§ 2~', 428, inciso I!I, 415, §
49, do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
aprovãdo pela Resolução SF n\' 58, de 1972, e artigos 29 e
J9, da Resolução SF n\' 358, de 1983, com proventos integrais, bem como a ,gratificação de nível superior, a gratificação especial de desempenho e a gratificação adidonal
por tempo de serviço a que tem direito, na forma do arti~
go 3~' da Lei n\' 5.90.3,de 1973, e artigo 10 da Lei n94,345,
de 1964.
Senado Federal, 17 de maio de 1984.- Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal.
PORTARIA N• 13, DE 1984
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, resolve designar Djalma José Pereira da Costa, Técnico Legislativo, Classe
Especial, Referência NS-25, do Quadro' Permanente,
Paulo lrineu Portes, Técnico Leg-islativo, Classe Espe- cial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, e Marco
Aurélio de Oliveira, Adjunto Legislativo, Classe única,
Referência NS-17, do Quadro Permanente, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de
Sindicância incumbida de apurar os fatos cons.tantes nos
Processos n~'s "001400843, 000843849, 000842842,
000241849,000242845 e 011741830, na forma do disposto no artigo 481, § J9 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal.
Senado Federal, 28 de marÇo de t 984. - Aiman Noguelra da Gama, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA68•SESSÃO, EM IS DE MAIO DE
1984
1.1- ABERTURA
1.2 -

1.2.1 -

EXPEDIENTE

Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado nl' 73/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carniiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 4.380, de 21 de agost<ide 1964, determinando o sobrestamento das prestações e demais
encargos de compra da casa própría em favor do trabalhador desempregado
1.2.3 - Comunicações da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9
20f80 (n~> 1.410f73, na Casa de origeffi), -por ter- recebido pareceres contrãríos, quanto ao mérito, das comissões a que foi diStribuído.
- Referente ao comparecimento a esta Casa, no
próximo dia 24, do Sr. Ministro da- Previdêricia e As~
sisténcia Social, em atendlfnentO à Cãnvocã.ção feita
atravês do Requerimento n"' 6/84.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR EN tAS FARIA -Negociação política em torno de aspirações da Nação brasileira para
superação da atual crise.
·
SENADOR GASTÀO MULLER, como LíderCarãter de impertinência a ser dado às subemendas
apresentadas à Emenda João Figueiredo, por não
versarem sobre dispositivos constantes da proposta
governamental.
SENADOR JORGE KALUME- Liberação de
recursos para custeio e comercialização da borracha
vegetal.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao
IBDF no sentido de coibir a venda, nas feiras livres,
de pássaros-pretos.

1.2.5- Comunicaçio da Presidência
- Referente à designação de Srs. Senadores, que
visitarão a Bulgária e a República da Romênia.

. 1.2.6 - Comunicações
De Srs. Senadores que se ausentarão do País.
Requerimentos
_:Ny 81/84, de autoria do Sr. Senador Gastão
Müller, solicitando urgência para o Ofício 8~4/84, do
Sr. Governador do Estado do Pará, em que solicita
autorização para contratar emprêstimo de 60 milhões
de dólares americanos.
- NQ 82j84, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, solicitando informações ao Poder Executivo
~-relativas ao Projeto de Lei do Senado nQ 133/83, ara
em tramitação na Casa.
- N9 83/84, de autoria do Sr. Senador Roberto
Caffipos,-soliciiando, ao Sr. Ministro da Fazenda, informações relativa& ao Projeto de Lei do Senado nY
48/84.
1.2. 7 -

U - ORDEM DO DIA
-ProjetO de Le{ -da Câmara n9 82/81 -(n"'
2.768/80, na Casa de origem) que altera o art. 280 da
Lei n"' 5.869, de II de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil. Votação adiada por falta de quorum.
_..,...--Projeto de lei da Câmara n9 67/83 (n"' 939/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos
da Admirlistração Pública Federal direta ou indireta.
Votação :adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 51/78 (n"'
1.465/75, na Casa de origem) que acrescenta parãgrafo ao art. 8"' da Lei n"' 6.251, de 8 de outubro de

1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quo..
rum,
-Projeto de Lei da Câmara n9 54/81 (n"' 435/79,
na Casa de origem) que inclui a filha desquitada, di#
vorciada ou vii1va entie os beneficiãrios do servidOr
público federal, civil, militar ou autârquíco. Votação
adiada por falta de quorum •
-Projeto de Lei da Câ!J1ara n"' 58j81 (n"'
1.595/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a legitimação adotiva e dâ outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei d!l Câmara n"' 47/83 (n"'
5.615/81, na Casa de origem) introduzindo alteração
na Lei n"' 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a
locação predial urbana. Votaçio adiada por falta de
quorum.
- Requerimento ji9 784/83, de autoria do Senador
Henrique Santillo, soltdtando, nos termos dos arts.
75, -C,-76 e 77 dÕ Regimento Interno, a criação de
uma comissão esp~cíal ~ista, composta de II (onze)
Senadores e 11-( onze) Deputados, para, no prazo de
120 días, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar
soluções para a crise económico-financeira do País.
Votação adiada por falta de quorum.
- Pr_oJeto de Lei da Çâmara n"' 79/79 (n9
1.511/75, na Càsa de Origem) que acrescenta parágrafo ao-art. 59·da Lei R9 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Sociãi, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973. Votação adiada por falta de quorum,
-Projeto de Lei da Câmara nY 48/83 (n"'
5.019/81, na Casa de origem) que dispõe sobre a
criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e
dâ outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
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1.5 -

SENADOR FÁBIO LUCENA- ArtigO dojornalista João Emílio Falcão, publicado no jornal Correto
Brazil.iense, sobre o momento polítíco brasileiro.
Atuação inepta do atual Governo no trato dos gravesproblemas nacionais.
SENADOR JOSt FRAGELLI - Solução dada
pelo Governador Wilson Barbosa Martins à questão
da invasão- de terras de -muriidfdo -:Súl-matogrossense. Expectativas alvissareiras que se abrem à
integração do índio, tendo em vista reestruturação
iniciada na FUNAI pelo seu novo Presidente..

Ata da
2~

.... ~ ..... --... , , , ... ~ .......... ..

...... -............. ·-· ........... .

QUESTÃO DE ORDEM

- Do Sr. O ctá vi o Cardoso, pronunciado na sessão de 17-5-84.

S-uséiiãda Pelo Sr. Hélio Gueiros, e acolhida pela
Presidência, relativamente à inexisa:ncia de quorum
para o prosseguimento da sessão.
1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR

-Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 17-5-84.

68~

3 - PARECER DA COMISSÃO DIRETORA
45 DOS

MESA DIRETORA
LlOERES E VICE-LIDERES DE PARTI·

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 18 de maio de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Lenoir Vargas

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Hélio Gueiros- Alberto Silva- Helvídio NunesAlmir Pinto- José Lins _:_Martins F'i[ho- Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Lomanto JúniorJosé Ignácio Ferieira --=. Moacyr Dalla- Nelson Carneiro - Henrique Sifritillo - GastãO Müller - José
Fragelli - Affonso Camargo - 'Enéãs Faria- Lenoir
Vargas -Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr !lalla) - A_lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs_._Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus _ini_ciamos nossos trabalhos.
O Sr. !'>'-Secretário procederá à leitura do Espediente.

t=: lido o seguinte-

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 201, 202 E 203, DE 1984
PARECER N• 201, DE 1984
Da Comiss:io de Economia, sobre a Mensagem n9
29, de 1984 (n'>' 23/84, na origem), do Sen'hor Presldeilte da RePública, submetendo à aprovação d-o Senado Fede-ral proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Contagem (M G) a Contratar
operaçio de crédito no valor de CrS 6.831.075.000,00
(seis bllbões, oitocentos e trinta e um mllhões e seten-ta e cinco mil cruzeiros).
Relator: Senador Fábio Lucena
Com a Mensagem n"' 29/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal

pleito da Prefeitura Municipal de Contagem (M G) que
objetiva contratar, junto ao Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S.A., este na qualidade de_agente financei- _
ro do Banca Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
"Caracterfsdcas da operação:

A- Valor: Crl6.831.075.000,00 (correspondente a 1.500.000,000 UPC de CrS 4.554,05 em julhoj83);
B- Prazos:
I ___,.de carência: até 36 meses;
2- de amortização: 240 meses;
C- Encargos:
1- juros: 7,5% a.a.;
2- correção monetária: ti'imestral, conforme
variações da U PC;
3- taxa de administração: 1% sobre cada liberação;

Maio de 1984

D- Garantias:
l-ao CREDIREAL: vinculação de quotas do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
2- ao BNH: caução da garantia outorgada ao
agente financeiro;
E- Destinação dos recursos~ aplicação no programa CURA do Município."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se_ favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos
exercícfos.
No mérito, o financiamento dõ-PTOjeto CURA se enquadra nas diretrizes e normas dó BNH e tem merecido
a ac_olhida da Casa em casos análogos, até mesmo porque se trata de atividade geradora de um alto coeficiente
trabalhojcapital e com grande impacto s6cio-econômico
para a área beneficiada pelo projeto.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1984
Autoriza a Prefeitu.ra Municipal de Contagem
(MG) a elevar em Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões,
oitocentos e trinta e um mUhões, setenta e cinco mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 1'i' b a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerilis, -rú)s--termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada iríterna em Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trinta e um milhões, setenta e cinco mil cruzeiros), correspondentes a I .5.00.000.000-UPC, considerado
o valor nominal da UPC de Cr$ 4.554;05 (quatrO mil,
quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos) vigente em julho de 1983, a fim de que possa contratar um empréstimo de iguaCVãlor, junto ao Banco,.de
Crédito Real de Minas Gerais S-.A., este na qualidade de
agente financeiro dQ Banco Nacional da Habitação BN H, destinado à execução do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Br2sil no respectivo processo.
Art. 2<~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984. - Roberto
Campos, Presidente - Fábio Lucena, Relator -Jorge
Kalume, José Lins, Marc:onde's Gadelha, José Fragelli,
Severo Gomes, Lulz Cavalcante, Pedro Shúon.
PARECERES N•s 202 E 203, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolução n9l9, de 1984, da Comfs..
são de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de
Contagem (MG) a elevar em CrS 6.831.075.000,00 (seis
hUhões, oitocentos e trinta e um milhões, setenta e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

PARECER N• 202, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justita
Relator: Senador Alfredo Campos
O Projeto de Resolução sob exame, apresentado_ pela
Comissão de Economia, como conclusão do seu parecer
sobre a Mensagem n9 29 f84, do Sr. Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Contage-m-,
Estado de Minas Gerais, nos termoS do art. 2'i' da Reso-
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lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em CrS 6.831.075.000~00 (seis bilhões, oitocentos e
trinta e um milhões, setenta e cinco mil cruzeiros), cor~
respondentes a 1.500.000.000 UPC, cOnsiderado o valor
_nominal da UPC de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, quinhen~
tos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos)" vigente em julho de__1983, a ffm de-que possa contratar um
emPréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
destinãdo à execução do Programa CURA, naquele Município.
2. Trata-se de uma operação a que, por força das disposições contidas no artigo 29 da Resolução n9 9~/76,
desta Casa do Congresso Nacional, não se aplicam os limítes fixados pelo artigo 2'i' da Resolução n9 62/75, parcialmente modificado pelo artigo !9 da citada Resolução
n9 93/76, haja vista que os recursos_ a serem repassados
provêm do Banco Nacional da Habitação- BNH, por~
tanto, considerada extralimite
3.._ No processo encontram-se os seguintes documen~
tos e referências principais:
a) Leis Municipais n"~s t.574 e l.577, de 1983, autorizadoras da operação~
b) Exposição de Motivos (EM n<~ 202/83) do Senhor
Minístro de Estado da Fazenda ao Exm"' Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Morietáiío Nacional, ao apreciar a Proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito, formulado conforme_ o art. 2'i'
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
_ c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento d~ Operação com Titulos e Valores Mobiliãrios,
pelo deferimento do pedido daquela edilidade.
4. Cumpridas as exigências eStabelecidas naS normas
vig-ent~s que disciplinam a matéria" (Res. 62/75 e 93(76) e
-no -Regimento Jgterno, somos pela t_ramitação normal
do projeto, uma-Vez que co~stitucional e jurídico, e apresentado em boa técnica legisla_tiya.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984. - Murllo Badar6, Presidente - Alfriedo Campos, ReJator ~ Helvídio
Nunes - Aderbal Jqrema ....:.... Marcondes Gadelha Martins Filho - Hélio Gueiros -- Enéas Faria - Guilherme Palmeira - Octávio Cardoso - Passos Pôrto Joio Calmon.
-PARECER

N• 203,
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PARECERES, N's 204, 205 E 206, DE 1984
PARECER N• 204, DE 1984
Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n9
30, de 1984 (n'i' 24- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR)
a elevar em CrS 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três milhões, cento e oitenta e sete mll, duzentos cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante
de sua dhoida consolidada InternaRelator: Senador Severo Gomes
O-Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição)
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
de. Guarapuava (PR) autorizada a elevar em Cr$
943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três milhões,
cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada
ínterna, a fim de qu~ Possa contratar empréstimo junto
ao Banco do Estado do Paraná SJA, este na qualidade
de agente finanCeiro do Banco Nacional da Habitaçao
(BNH). valor correspondente a 207.109,54 UPC, de Cr$
4.554,05 vigente _em julho de 1983, destinado à execução
de obras e serviços de infra-estrutura e Pavimentação as~
fâlticã, nas vias de acesso e ruas de núcleos habitacionais, naquele município.
2- Caract-erísticas da operaçio:
A-:- Valor: Cri 943.18?:.200,64 (correspondente
a 207.109,54 UPC de Cr$ 4.554,05 em julho/83);
B- Prazos:
1 - de carêOCia:- 6 meses;
2 ...:.... de an10rtizaÇao: 216 meses;
C - EilCãrgos:
1 -juros de 6,5% a.a.;
2- correção monetária: variação da UPC;
3 - taxa de administração: 2% de cada desembolso;
4- juros de l% a.a. de repasse ao agente financeiro;
_D-:- Garantia: vinculação das cotas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias;
E- Destinação dos recursos: execução de obras
e serviços de infra-estrutura e pavimeiltaçã.o asfâltica nas vias de acesso e ruas de núcleos habitacionais.

DE 1984

Relator: Senador Alfredo Campos
A matéria sOb nossa apreciação objetiva autorizar a
Prefeitura Municipal de Contagem (MG), nOs termos do
que estabelece o art. 29 da Resolução n'i' 93, de 1976, do
Senado F~derai, a contratar operação de crédito no valor de Cri 6.831.07.5...000,00 (seis bilhões, oitocentos e
trinta e um milhões e setenta e cinco mil cruzeiros) destinado a financiar a execução do Programa CURA, daquele Município.
A proposição merecei.! acolhida da Conlissão de Constituição e Justiça, que a considerou de acordo com as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este órgão técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, tendo em vista os benefícios que serão carreados para
a região. beneficiad~ pelo projeto.
Sala das Comissões, 17 de_maio de 1984.- Passos
Pôrto; Presidente - 33Alfredo Campos, Relator - Jutahy Magalhies -Jorge Kalume- Enéu Faria - Mau:J.O BOr-ges - -Aimir Pinto - Gastio Müll~r - Nelson
Carneiro.-

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável econêmica e finãnceiran16nte.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 28, de 30-8-82, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n'i' 203) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetãrio Nacional, ao apreciar a pro-posta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2'i' da Resolução n'i' 93, de
1976, do Senado Federal; e
c:) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Dívida Pública, favorável ao pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extralimite. + operação sob exame),
verifica-se que não seriam ultrapassados os tetos que lhe
foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2'i' da Resolução n'i' 62, de 1975.
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6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite
a que, por força das _disposições contidas no art. 211 da
Resolução n9 9J, de 1976, não se aplicam os citridos limites (itens I, fi e III) fixados no art. 211 da Resolução n9 62,

de 1975, ambas do Senado Federa], haja vísta que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional
da Habitação.
7. Além da característica da operação- extralimite
- e segundo conclusão do Departamento da Dí~ida
Pública, a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos ex.ercíCiõs. ---8. Atendidas as exigências nas normas vigenteS e as
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 20, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava
(PR) a elevar em Cr$ 943.187.200,64 (novecentos e
quarenta e três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Fe"deral resolve:
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de GU.a"rã.ptlilVa,
Estado do Paraná, nos termos do art. 211 da Resolução n9
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e
três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e quatro centavos), valor correspondente a
207.109,54 UPC--de Ci'$ 4.554,05, vigente em-julho de
1983, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto ao Banco do Estaâo do__ Paranâ SjA,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras
e serviços de infra-estrutura e pavimentação asfáltica nas
vias de acesso e ruas de núcle_os habitacionais, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões~ 5 de abril de 1984. - Roberto
Campos, Presidente ""C'""" Severo Gomes, Relator - Lulz
Cavalcante- José Fragelli- Marcondes Gadelha- José Lins - Jorge Kalume.
PARECERES Nos 205 E 206, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolução n"' 20, de 1984, da
Comlssio de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Guarapuava (PR) a elevar em Cr$
943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três milhões,
cento e oitenta e sete mU, duzentos cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua drvida consolidada interna".
PARECER No 205, DE 1984
Da ComfsSão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Enéu Faria.
A Comissão de Eco.nomiaapresenta Projeto de Resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaiãpuava, Estado do Paranâ, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua divida consolidada interna em CrS 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três
milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e
sessenta e quatro centavos), valor correspondente a
207.109,54 UPC de Cr$ 4.554,05, em julho de 1983, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paranâ S/A, este na
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qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH), destinado à execução de obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação asfáltica nas vias
de acesso e ruas de núcleos habitacionais, naquele Município, obedecidas aS'condições admitídas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.2. Enquadra-se a operação ao disPostO no art. 1" d~
Rcsolu_çào n" 93, de 1976 (alterou a Resolução n" 62, de
1975), pois os recursos serão provenienteS do Banco Na_cional da Habitação - BN H, e, dessa forma, considerada extralimite:
3. No processo, encontram-se os seguintes documentOs referências prfncipais:
a) Lei Municipal n~" 28, de 30 de agosto de 1982, auto-rizadora da operação;
b) _Exposição de Motivos (EM 203/83) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm'1 Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora·
velmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res.
n<J 93, de 1976, do Senado Federal;
c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
- que concluiu pelo deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto
no art. 42, item VI, da"Constituição;-a"teOde:U ãs noi-tTtiSlegais (Resoluções n9s 62, de 1975, e 93, de 1976), e, ain~
da, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item
II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala_fias Comissões, 9 d_e maio de 1984.- Murilo Bailaró;Presidente- Enéas Faria, RelãtOi- HeMdlo Nun'es - Pedro Simon - Passos Pôrto - Amaral Furlan Guilherme Palmeira - Octávio Cardoso - Marcondes
Gadelha - Martins Filho - Alfredo Campos - Hélio
Gueiros.

e

b) Exposição de Motivos (Em n9 203) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Pres-idente
da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favorav_elmcnte ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res.
nY 93·~ de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil, Departamento
de Opcmções com Títulos e Valores Mobiliários, favorá~
vel ao pleito.
4, Segundo parecer apresentado pela Fundação de
Assistência aos rvtunicipios do Estado do Paraná (FAMEPAR), a operação sob exame é viável técnica, eConômica e finanCeiramente.

5. Por outro lado, considerado todo o endividamento
da referida entidade (intra + extralimite + operação sob
exame), verifica-se que não seriam ultrapassados os tetas
que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da
Resolução n9 62. de 1975.

6. Ante o expnsto, atendidas as exigências contidas
nas normas vigentes e no Regimento Interno, opinamos
no sentido do a~.:olhimento Jo presente projeto de reso~
luçào, da Comis;-;ão de Economia.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1984. - Passos Pôrto, Presidente- Enéas Faria, Relator- Almir PintoGastão Müller - Nelson Carneiro- Jorge KalumeJutahy Magalhães- Alfredo Campos- Mauro Borges.
PARECERES Nos 207, 208 e 209, DE 1984
PARECER NY 207,, DE 1984
D.~ Comissão de Economia, sobre a Menngem n"'
- 32, de 1984 (nY 026/84, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçio do Sen_ado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 38.838.851,10
(trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil,
oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e dez centavos).
Relator: Senador Octávio Cardoso

PARECER No 206, DE 1984
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Enéas Faria
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 30, de 1984, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução
pelo qual fica a PrefeitUr·a Municípal de Guarapuava,
Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n\'>
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori·
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 941.187:200,64 (novecentos e quarenta e
três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e quatro centavos), valor correspondente a
207.109,54 UPC de Cr$ 4.554,05, em julho de 1983, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado dci Paraná SfA, este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH), destinado à execução de obras e-Serviços de infra-estrutura e pavimentação asfáltica nas vias
de acesso e ruas de núcleos habitacionais, naquele M unicíriio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivõ processo.
2. Na forma do art. 29, item IV, da Resolução n"' 132,
de 1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações de crédito internas _e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municfpios Sejarri parte interessada, deverão merec.er estudo e parecer desta
Comissão.
3. O processo é acompanhado dos seguintes elemen~
_tos principais:
a) Lei n9 28/82, de 30-8-82,- autorizadora da operação:

Coni a Mensagem n9 32/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado- Federal,
pleito da Prefeitura Municipal de Itapiranga (SC}; qUe
objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS;a se"guinte óperação de
crédito:
A- Valor: Cr$ 38,838.851,10 (correspondente a
8.528,42 ORTN de Cr$ 4.544,05, em julho(83);
B- Prazos:
1 - de carência: 01 ano;
2 - de amortização: 06 anos;
é - Encargos:
l -juros de 6% a.a:
2- correção monetária: 60% do fndice de variaÇão das ORTN;
D - Garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias- ICM;
E -_Destinação dos recursos: ampliação e melhoria do sistema-de ãbastecimeilto de ágUa. O Conselho Monetário Nacíonal pronunciou-se favoravelffiinte ao pedid-o por julgá-lo técnico e financeiramente viável; não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execuç-d.o orçamentâria dos próximos
exercícios.
No mérito, o empreendimento a ser financiado pela
presente operação de crédito se enquadra em casos
análogos que têm merecido a acolhida da Casa, até mesmo porque se_ trata de investimento reprodutivo que faz
retornar aos cofres públicos boa parte dO capital investido~
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Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:
----

Projeto de Resolução n9 21, de 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga
(SC) a elevar em CrS 38.838.8~H~l0 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e oito rui!, oitocentos e clnqiienta e um cruzeiros c dez centa\'os) ~ ?JOnt~~!_~ de
sua dívida Co-nsolidada interna.

O Se"nado Fedeal resolve:
Art._ J9 é a Prefeitura Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarin-a, nos ti:rmos dO~~ut. 2'>' da Reso:·Jução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida canso~
lidada interna em Cr$ 38.838,851,10 (trin~a c oito~ milhões, oitocentos e trinta c oito mil, oitocentos c .cinqUenta e um cruzeiros e dez centavos), correspondente a
8.528,42 ORTN, consideratfo o valo i- nomiiiaí da -ORTN
de CrS 4.554,05 (quatro mil, quinhentos e cinqUenta ~
quatro cruzeiros e cinco centavos), viientc em ju_lho de
1983, a fim de que possa cõniratar-U~ e_~pré~ti!ilo de
igual valor, junto à Cafxi Cco-rlôinica Federai, mé_diante
a utilização de re_cursos do Fundo du Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água, daquele
Município, obedecidas as_condíçõe:; admitidas pelo Ban-_
co Central do Brasil no respectivo processo.
A rt. 2Q Esta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984. - Roberto
CampOs, Presidente, Octávio Cardo~o, Rc!Utor - Lulz
Cavalcante - Pedro Simon - Severo Gomes - José
Fragclli- José Lins- Jorge Kalume.

PARECERES NoS 208 E 209, DE 1984.
Sobre o Projeto de Resolu~ào nQ 21, de .1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de ltapiranga (SC) a elevar em CrS
38.838.851,10 (trinta e oito milhões, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros(' dez centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna''.
PARECER No 208, DE 1984
Da Comissão de Constltui~ão e Justf~a
Relator: Senador Enéas Faria
O presente Projeto de R-..:soluçUo, da Comi~:.J.o- de Economia dá Senado Federal, como o..:ondusão de seu
Parecer sobre a Mensagem tl 0 32/84, do Senhor Pre-sidente da República, autorlJd a Prcf..:i1ttff! Munkipal sJc
Itapiranga (SC) a contratar l"mpré~timu no \';.dor de Cr$
38.838.851,10 (tri"ilta e oitiJ mif!lôcs. oltoccntos e trinta e
oito mil, oitocentos e cinqiicnta c um d'Uzciros c dez centavos), destinado a financim a amp!i:Jç;.io e melhoria do
sistema de abastecimento d'!tgua, nuquclc Município.
O pedido_ foi formulado nos tcrmm do prccc.ltua.dÜ iio
art. 2~> da Resolução n~> 93. de 1976. do Senado F<.!d?ral.
implicando, por conseguint~~~ u nà:CJ ~)b~crvãncia dO§ limites fixados no artigo 2~> da Rcsolur.,·Uo_ nún1ero 62, de
1975, também do Senad6T~dcrui.Assim, verifica-se que a prOposição fo_i eluborada,consoante as prescrições legais c regimentais aplicú\'cis à cs~
pécie~ merecendo por isso, o nosso <.:ncaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida~
de, juridicidade e técnica !t:gislativn.
Sala das Comissões, 9 de maio de 19-84. :_ Murilo Badaró, Presidente- EnéaS Fãfia, Relator-- Helvídlo Nunes- Martins Filho- Alfredo Campos- HéHo Cueiros
- Guilherme Palnieira - Octávio Cardoso - Marcon·
des Gadelha - Pedro Simon - Passos Pórto - Amaral
Furlan.
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PARECER NQ 209, _D~ 1984
- Da Comissão de Munlciplos

Encargos.;

PARECER N• 210, DE 1984
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<?
33, de 1984 (n'l 27 j84 na origem), do Senhor Presi~
dente da República, propondo ao Senado Federal,
seja autorizada a Prefeitura Municipal de J oa(ma
(1\'IG) a elevar em CrS 25.004.841,03 (vinte e cinco
milhões, quatro mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros e três ccntayos) o montante de sua dídda con~
solidada interna.

3. Segundo parecer ;;~.presentado pelo órgão fiiümciador, a operação de crédito sob exame é viável, económica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n9 724, de 27 de agosto de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n'~ 206/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm'l Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetârio Nacional, uo upreciur a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2<?
da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal; c
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações éom Títulos e Valores Mobiliârios,
_favorável ao pleito.

(Valor: CrS mil)
Receita Totar
.. .............. 89.820,9
OperaçÕes dc Crédito ..................-........... 89.820,9
Rt::ceita Líquida .............
Indice de Correção (maioj83) ....... ····--- 1,4311
Receita Líqu1da Corrigida .............•• 128..542,7
H

O Senhor Presidente da Rcpúhlica encaminha ao exame do _Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Mu-nicipal de Joaima, Estado de Minas Gerais. autorizada a
elevar cm Cr$ 25.004.8·U ,03 (v-inte e cinco milhões, quatro mi!. oitocentos e qUarenta c um cruzeiros<.: três centavos) o montunte de sua dívida consolidada_inkrna, a fim
de quC poc;sn contratar opcrnçiJo de crédito junto à Caixa
E~'nn\1tnica f"cdcr~lC mediantc a utili;.:açào de recursos do
Fundo de Apnio no Dcs_envo!vimento Social- FAS, valor currespO!hkn1e a .5.'JIR,95 ORTN, con..;iúerado o vu-lllr nominal J:.i ORT;...r Jc Cr$ -~.22-1,54. vigente cm junho
de 1983.
2. taractCrí..,ticas 'da operaçãO:
"A- Valor; Cr$ 25.00.:t.S4!,03 (..:orrcspun:dcnte
de Cr$ -1.224_,54 c-m junho/83):

.5.91~.95 ORT~

I -:- de c.:m!ncia: .2,( mcsc~_._

da Resolução

5.3

Po.$-i_çãQ_da Dívida

Consol~~p_da

Interna. Em 31-

(Valor: Cr$ mil)
Intralimite
Extralimite
...••..... -....•••..... c-"-:- ()pent~·ão Autofiiadora .....•...•..• 125.602.1
D .:.:_ ÕpcraçiJo sob Exame ......... -. ...•. ~25.004,8
E - Total Geral
...................... 150.606,9
6. Tendo cm vista a orientação desta Comissão para
\'Crificução da capacidade d<.: ragamcnto do pos-tulante,
foi levado em conta a soma d>J endividamento intra e extralimite. Teríamos a seguiiite situação:
A 8 -

Cr$_ inU

nivid.OJ. intra e

T

extral.imite

OperaçOO

Pos:31.05.83

sob
Exane

125.602,1

25.004,

Situaçãe fO.! Limites do
20
tcrior a C1:l!! artigo
trataçOO.
da
Resolu

I cão

M

-

Nontante Global

II

-

Cresci..-re.'"lto real anual

12.560,2

III

-

Disrêr".dio anual xréxino

6.382,6

n~"

5-83.

-

I

2'~

(Valor: CrS mil)
Montante Global (70% de D3) (Item I) .•.•• 89.979,9
Crescimento Real Anual (20% di! 03) (Item II)25.708,5
Dispendio Anual MáXimo (15% de 05) (Item
lll) ..... , .............................. 19281,4
Respons<~bilidade por Títulos (35% dC 05) (Hem IV)-

I

Limites

••••••••••••

5.2 Limites Operacionais (art.
62(75).

Relator: Senador Marcondes Gadclha

E

meses;

5._ Do Cstuaci de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a
<"~nálise da capacidade de pagamento da entidade:
5.1 Dados relativos _ao balançao de 1982.

PARECERES NQs 210, 211 e 212, de 1984

a

de

I -juros: 6% a.a. cobrado trimestralmente,
2 - correção monetária: 20% do índice de variaçã-o dãs ORTN;
D - Garantia: vinctÍiaçào de quotas do Imposto
sobre_ a Circulação de 1\tcrcadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: ampliação do hospital municipal incluindo aquisição de equipamentos.•·

Relator: Senador Enéas Faria
:\ inatérla- soh- a nossa aprcdnçào objetivã auh1rin1r a
Prâeilura ~funkipal de ltapiranga (SC'). nos lermos do
'-JUC cslabd~.:t:-t.: o art. 29 l.ia R..:,oluç;:w tJI-' 93,.de _1976. do
Si.:nado l"..:dt'~l, .t <.:onlr:.~tar oper..tçl!o de créJítu nu valm de Cr$ 38.838.851,10 (trint:.l <.:oito milhões, oitocentos c trinta c oito mil, olto<.:cnhls c cinqüenta e um cruzeiros c dez ccnt<LVOl>) d<.:Stinada a finandar a ampliação e
melhoria do sistema de aba.;;tedment? de água, daquele
município.
A proposiçãO ·inereceu a acolhida da C o missa o de
Constituição e Justiça, que a considerou conforme as
normas legais rcrtinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Õrgào Técnico examinar. entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do propósito pela Comissão de Economia da C a~
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada pro-_
duzirá grandes beneficias para a R~gião beneficiada pelo
lnVcslimCnto.
Sala das Com-issões, f7 de maio dC 1984. - Passos
Pôrto, Presidente- Enéas Faria, Relator- Jutahy Magalhães - Jorge Kalume - Alfredo Campos - Mauro
Borges- Almir Pinto - Gastão Mülltr- Nelson Carneiro.

amortipt~9:_l32

2C -

1311 ..

4.635,9
3. 657,
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89.979, ~
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7. Além da característica da operação - extralímite
- e segundo conclusão do Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliários, a assunção do compromisso sob_ exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos eXercícios,
tendo em vista que o orçamento da pleiteante para o ano
em curso ( 1983) prevê a realização da receita de Cr$
163.500,0 mH (deduzidas as operações de crédito) e sua
margem de poupança real (Cr$ 23.973,6 mil) mostra-se
bastante superior ao maior dispêndio (Cr$ t0.040,0 mil)
que a sua dívida consolidada interna apresentarã em
1986, após a realização da operação pretendida.
8. Atendidas as exigências regimentais, opinamOs ilõ
sentido do atendimento do pleito, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22 DE 1984
Autoriza a Prefeftura Municipal de Joaíma (MG) a
elevar em Cr$ 25.004.841,03 (vinte e cincO milhões, -quatro mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. ,., _É a Prefeitura Municípal âe Joaíma, -Estado
de Minas Gerais;--nos-termoS do art. 2., da ResoluÇão n9
93, de I Cde outubro de 19-76, do Senado Federai, autorizada a elevar o montante de sua divída consolidada interna em Cr$ 25.004.841,03 (vinte e cili.Co ffiílhões, quatro mil, oitocento_s e quarenta e um cruzeiros e três centavos), correspondente a 5.918,95 ORTNs, considerado o
valor nominal da ORTN de Cr$ 4.224,54 (quatro mil,
duzentos e vinte e quatro cruzeiros e cinqüenta e quatro
centavos), vigente em junho de 1983, a fim de qUe possa
contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Económica Federal, mediante a utilízação -de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialF AS, destinada à ampliação do hospital municijiil, íi'lcluindo aquisição de equipanientos, obedecidaS as condições admitidas pelo Banco Central dõ -Bras-il, no respectivo process.a.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor em data de sua
pubtícução.
Sala das Conlíssões, 5 de abril Cle 1984~--.:.:...-Roberto
Campos, Presídi!nte ........, Marcondes Gadelha, Relator Luiz Cavalcante- FábioLucena-SeveroGomes-José Fragelli - Octávio Cardoso - José Lins - Pedro SImon.
PARECERES N9s 211 e 212, de 1984
Sobre o Projeto de Resolução n9 22, de 1984, da
Comissão- de Econoinii; -que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Joaíma (MG) a elevar em
Cr$25.004.841,03 (vinte e cinco milhões, quatro mil,
oitocentos e quarenta e um cruzeiros e três centavos)
o motante de sua dívida consolidada interna."

PARECER N• 211, de 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Murilo Badaró
O Projeto de Resolução sob exame apresentado pela
Comissão de Economia dO Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobr~e a Mensagem n9 33/84, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma, Estado de Minas Gerais, nos termos
do art. 29 du Resolução n~" 93, de I l de outubro de 1976,
do Senado Federal, ll elevar o montante de sua dívida
consolidudu interna em CrS 25.004.841,03 (Yiilfe:e-driCo
milhões, quutro mil, oitocentos e quarenta e um eruzCí- ros e três centavos), correspondente a 5.918~950RTNs,
considerudo o vulor nominal du ORTN de Cr$ 4.2,24;54
(quatro mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros .e cinqlientu e quatro centavos), vigente em junho de Hl83, a
fim de que possa contratar uma operação de crédÍto de
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igual valor, junto a Caixa Econóffiica Federal, mediante
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. destinada à ampliação do hospital municipal, incluindo aquiSiÇão de equipamentos.
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos
do preceituado no_ parâgrafo úni~ dO-ãrtigQ-2~' da Resolução nY 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limit<;i fixados pelo
artigo 29 da Resolução n~ 62, de 28. l0.75, também desta
Câmara Alta do Congresso Nacional, pois os recursos a
serem contratados são provenientes do FAS, e desta forma, considerado extralimite.
3. Do ponto de vista que nos compete examinar,
verifica-se que todas as formalidadeS foram 3.te"ndidas,não havendo, portanto, óbice a tramitação normal da
presente proposição, por quanto é juridica, constitucional e de boa técnica legíslativa.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984·.-:.:.._-H:ehídlo Nunes, Presidente eventual - Murilo Badaró, Relator Aderbal Jurema - Martins Filho - Hélio Guelros Passos Pôrto - Amaral Furlan -- Octávio Cardoso Carlos Chiafelli --Pedro Simon - Fernando Henrique
Cardoso - Marcondes Gadelha.

PARECER N• 212, DE 1984
Da Comissão áe Munltfpios
Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer, aPresentou Projeto de Resoluçã~ pelo qual ficaart. ,., -"a Prefeitura Municipal de Joaíma, Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$15.004:841,03 (v-inte e_cinco milhões, quatro mil,
oitocentos e quarenta e um cruzeiros e três centavos).
correspondentes a 5.918,95 ORTN, considerado o valor
nominal da ORTN de CrS 4.224,54 (qu3.tro mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros e cinqUenta e quatrO centavos), vigente em junho de 1983, a fim de que põssa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recUrsos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinada à ampliação do hospital municipal,
incluindo aquisição de equipamcntos,06edecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo''.
2. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça encaminhamento favorável, no que diz
respeito aos aspectos de_cánstitucionalidade, jurididdade e técnica legislativa.
3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n9 724, de 27 de agosto de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 206/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se
favorayelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliârios,
favorável ao pleito.
4. Além de características da operação- extralimite
- e segundo conclusão do Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliários, a assunçãõ do compromjsso sob exame não deverá a.ca~r_etar rp.aiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios,
tendo em vista que o orçã.mento da pleiteante para o ano
em curso - (1983) - prevê a realização da receita de
CrS 163.500,00 mil (deduzida as operações de crêdi,to) e
sua margem de poupança real (Cr$ 23.973,06 mil) mostrase bastante superior ao maior dispêndio (Ci-$ 10.040,00
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mil) que a sua dívida consolidada interna apresentará em
1986, após a realização da operação pretendida.
5. Atendidas as exigências regimentais, opinamos no
sentido do_ atendimento do pleito, na forma do projeto
de resoiUÇãõ"ãpresentado pela Comissão de Ec~nomia.
Sala das Comissões, -f7 de mafo- de 1984. - Passos
Pôrto, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Jutahy
Magalhães - Jorge Kalume - Enéas Faria - Mauro
Borges - Almfr Pinto - Gastão Müller - Nelson Carneiro.

PARECERES N•s 213, 214 E 215, DE 1984
PARECER N• 213, DE 1984
Da Çomissão de E«:onomfa, sobre a Mensagem n9
35, de 1984 (n9 029- na origem), do Senhor Pr_esi·
dente da República, propondo ao Sen.ado Federal seja
autorizada ã Pr_efeltura Municipal de Petrollna (PE)
a elevar em Cr$ 216.789.008,13 (duzentos e dezesseis
-milhões, setecentos e oitenta e nove mU, oito cruzeiros
e treze centavos) o montante de sua dívida consõlidada interna.
Relator: Senador Marcondes Gadelha
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE), autorizada a elevar em CrS
216.789.008,13 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos
e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado
de Pemambuco S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), valor
correspondente a 90.383,36 UPC, considerado o valor
nominal da UPC de Cr$ 2.398,55 em outubro/82, destinado à melhoria de vias locais em 5 bairros pobres da cidade.
-2.- CaracterísticaS- da operação:
A-- Valor: Cr$ 216.789.008,13 (correspondente
a 90.383,36 UPC de CrS 2.398,55 em outubrof82);
B- Prazos:
l - carência: 24 meses;
2 - de amortização: 228 meses;
C - Encargos:
I -juros de 4% a.a.;
2 - correção monetária: idêntica à variação tri·
mestral das ORTN;
O :..._ Garantias: quotas do ICM, complementadas com o IPTU, ISS e outras receitas;
E - DeStinação dos recursos~ melhoria de vias
locais em 5 (cinco) bairros pobres da cidade.
3. Segundo o parecer_ apresentado pelo órgão finan·
ciador, a operação de crédito sob exame é viãvel económica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos s_eguintes elementos principais:
a) Lei n9 16/81, de 19-1 Ow8l autorizadora da ope·
ração;
b) Exposição de Motivos (EM nY 207) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetãrio
Nacional, ao apreciar_ a proposta, mã.nifestõu-se faVOravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res.
n9 93, de t 976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com TítUlos e Valores Mobiliários
favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extr_alimite + operação sob exame)
verifica~se que seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo item I. do art. 29 da Res. n9 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operaçio extrallmlte
que, por força das disposições contidas no art. 29 da Res.
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n 9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens, I,
II e III) fixados no art. 211 daRes. n~' 62, de 1975. ambas
do Senado Federal, haja vista que os recursos a seiem re-.
passados provêm do Banco Nacional da Habitação.
7. Além das caracterísficas âa -opCraÇão- extralimíte - e segundo conclusão do Departamento de Ope-

DIÁRIO DO ÇQNGRESSO NACIONAL (Seção II)

rações com Títulos e Valores Mobiliários, a asstinção do

sição, porquanto é jurídica, constitLLcional de boa técnica
legislativa.
Sala da Comissão, 9 de maio de 1984. - Murilo Dada~
ró, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - _Helvídio
Nunes - Martins Filho - Hélio Guelras - Enéas Faria
- Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Marcondes
Gadelha.

compromisso sob exame não deverã acarretar maiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercí-

PARECER N• 215, DE 1984.

cios.
8. Atendídas as exigências das normas vigentes e as
disposições do Regimento Interno, conclUímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do s_eguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•-23, DE !984

Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE)
a elevar em Cr$ 216.789.008,13 (duzentos e dezesseis
milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros
e treze centavos) o montante de sua dívida consolida~
da interna.
O _Senado Federal resolve:
Art. 19 h a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 29 da Resolução
n 11 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em CrS 216.78_9.008,13 (duzentos e dezesseis milhões, scte_centos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze centavos), valor correspondente a 90.383,36 UPC de
Cr$ 2.398,55, vigente em outubro/82, a" fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco
do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Naci01lal da Habitação
(BNH), destinado à melhoria de vias locais em 5 bairros
pobres da cidade, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
•
sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de abril de f984.- R-ObertO óim-pos, Presidente - Marcondes Gadelha, Relator - Luiz
Cavalcante --Fábio Lucena- Severo Gomes- Octávio
Cardoso - José Lins - Pedro Simon.
PARECERES N•S 214 E 215, DE 1984.
Sobre o Proje~o de Resolução n'i' 23, de 1984 da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Petrollna - - PE a elevar em Cr$
216.789.008,13 (duzentos e dezessels milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze cen·
ta vos) o motante de sua drvida consolidada interna".
PARECER N• 214, DE 1984
Da Comissio de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema
O Projeto sob exame, de ãutoria -da Comissão de Economia do Senado Federal, como condusào de seu pare-

cer sobre a Mensagem n>? 35/84, do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina
- PE, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$
216.789.008,13, correspondente a 90.383,36 UPC de CrS
2.398,55 vigente em -õutUbro/82, destinada à melhoria de
vias locais em 05 bairros pobres da cidade. _
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo úriico do artigo 2<? da Resolução n'i' 93, de 1976, do SenadQ Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 21' da Resolução n<? 62, de 28-10-75, também da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar verificase que todas as formalidades foram atendidas, não ha~
vendo óbice à tramitação normal da presente propo~

Da Comissão de Municípios.

Relator: Senador Jutahy Magalhães

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustiva-mente
analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela,
objetiva autõrii:ar a Prefeitura Municipal de Petrolina
(PE). nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CrS 216.789.008,13 correspondente a 90.383-,36 UPC de Cr$ 2.398,55, vigente em
outubro de 1982, destinada à melhoria" de vias locais em
-- (J5 balfros pobres -da cidade.
A :Proposição mereceu acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou conforme as mormas
legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnlc:o exa~
minar entendemos que o pleito deve ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa,
visto que, a operação de cr~dito a set autorizada muito
COhtribuirã para Urbanizar sanear logradouro daquela
cidade.
Ante o_ expost~. somos pela aprovação do projeto.
Sala das ComisSões, 17 de lnaio de !984.- Passos
Pôi1o, Presidente _:_JUtahy Magalbies, Relator- Jorge
Kalume- Afredo Campos- Eneas Faria_- Mauro Borges-_ Aimir Pinto- GatStio Miiller- Nelson Carneiro.

e

PARECERES N•S 216, 217 e 218, DE 1984.
PARECER N• 216, DE 1984.
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
38, de 1984, (n 32/84- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autori:r.ada a Prefeitura MuniclpaJ de Rio Oaro
(SP) a elevar em CrS: 96.320.362,00 (noventa e seis
milhões, trezentos e vinte mil e trezentos e sessenta e
dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Relator: Senador Severo Gomes
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição),
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
de Rio Claro (SP) autorizada a elev"ar em Cr$
96.320,362,00_ (noventa c seis milhões, trezentos e vinte
J!lii e trezentos e sessenta e dois cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con·
tratar empréstimo junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, valor correspondente a
17.884 ORTN de Cr$ 5.385,84, vigente em setembro de
83, destinado à implantação de Centro de Saúde, compreendendo construção, aquisição de equipamentos e
instalações, naquele Municlpio.
Características da operaçilo:
A- Valor: Cr$ 96.320.362,00 (correspondente a
17,884 ORTN de Cr$ 5,385,84 em setembrof_83;
B- Prazos:
I - de carência: 12 meses;
2- de_ amortização: 144 meses;
C - Encargos:
I -juros: 6% a.a.;
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2 - c:ofreção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D- Garantias: vinculação de cotas-partes do

ICM;
E- Destinação dos recursos: implantação de
Centro de Saúde, compreendendo construção, ·aqui-

sição de equipamentos e instalações.
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan·
dadOr, a operação de crédito sob exame é viável económica e [inanceiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n.;. -1.692 de 3~9-81 autorizadora da operção;
b) Exposição de Motivos (EM n9 208) do SenhoiMinistro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 daRes.
n~ 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Ban~o Central do Brasil - Departa-_
menta da Dívida Pública, favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extralimite + operação sob exame),
verifica-se que seriam ultraPassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2.;. da Res. n.;. 62,
de 1975.
6. Trata~Se, entretanto, de uma operação extraJlmite
a que, por força das disposições contidas no art. 29 da
Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e HI) fixados no art. 29 da Res. n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soclal - FAS.
7. Alêm da característica da operação - extralimite
--e segundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública; a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próxímos exercidos.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as
disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24. DE 1984.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro
(SP) a elevar em CrS 96.320.362,00 (noventa e seis
milhões, trezentos e vinte mil e trezentos e sessenta e
dois cruzeiros) o montante de sua díl'ida consolidada
Interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Rici traro, Esta~
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de II de_outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o mQntante de sua dívida consolidada intern!] e~ Cri 96.320.392,00_ (noventa: e seis milhões, trezentos e vinte mil e trezentos e sessenta e dois cruzeiros),
valor correspondente a 17.884 ORTN de Crl 5.385,84,
vigent~ _em setembro de 1983, a fim de que possa contratar um e-mpréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal,_estH na qualidade de agente financeiro do
Fund-o de Apoío ·ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à implantação de Centro de Saúde, compreendendo construção, aquisição de equipamentos e instalações naquele Município, obedecidas as condições admitidas pel_o Banco Central do Brasil, no rcspectiv? proc_e_sso.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na dai-a -de~ua
publicação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984. - Roberto
Campos, Presidente- Severo Gomes, Relator - Pedro
Simon- Luiz Cavalcante- José Fragelll- Marcondes
Gadellut -José Uns ~-Jorge Kalume.
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PARECERES N•s 217 E 218, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolução n9 24, de 1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Claro (SP), a elevar em Cr$
96.320.362,00 (noventa e seis milhões, trezentos e
vinte mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 217, DE 1984
Da Comlssio de Constituição e Jusdça
Relator: Senador Pedro Simon
O Projeto sob exame de autoria -da Comissão de :Economia do Senado Federal, como conclusã.O de seu parecer sobre a Mensagem n~ 38/84, do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro
(SP), a contratar operação de crédito no valor de CrS
96.320.362,00, correspondente a 17.884 ORTN de CrS
5.385,84, vigeinte em setembroj83,_ destinada à implantação de Centro de Saúde, comp-ránd"endõ Coflsi.nição,
aquisição de equipamentos e instalações, naquele Mu~
nicípio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo único do artigo 29 da Reso~
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 29 da Resolução n9 62, de 28~10R75, também da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verificaR
se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurfdica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Mu-rilo Badar6, Presidente - Pedro Simon, Relator - Passos Pôrto - Martins Filho - Alfredo Campos - Hélio Guelros
- Marcondes Gadelha - Guilherme Palmeira - Carlos
Chiarem.
PARECER N• 218, DE 1984
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Enéas Faria
A matéria sob a nossa apreciação, jâ exaustivamente
analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela,
objetiva autorizar a Prefeitura Muriicipafde Rio Claro
(SP), nos termos do que estabelece o art. 2'i' da Resolução
nCJ93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 96.320.362,00, correspondente
a 17.884 ORTN de CrS 5.348,84, vigente em setembro/83, destinada à implantação de Centro de Saúde, compreendendo construção, aquisição de equipa~
mentes e instalações, naquele Município".
A proposição mereceu acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou conforme as· normas
legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão_ Técnico examinar, entendemos que o pleito deve ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada propiciará melhor, e mais ampla assistência médica empergencial, naquela cidade.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 17 de inaiO de 1984. -Passos
Pôrto, Presidente- Enélls Faria, Relator- Jutahy Ma~
galhães -Jorge Kalume- Alfredo Campos - Mauro
Borges - Almlr Pinto - Gutio MUller - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19Secretário.
· ·
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E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N"' 73, DE 1984
Acrescenta dispositivo à Lei n'i' 4.380, de 21 de
agosto de 1964, determinando o sobrestamento das
prestações e demais encargos- de compra da casa
própria em favor do trabalhador desempregado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E acrescentado ao art. 59 da Lei n"' 4.380, de
21 de agosto de ~-964,_ o seguinte § 10:
"§ 10. Se o mutuário do Sistema Finaceiro de
Habitação, durante o prazo de amortização de:> em--Préstimo", for despedido do trabalho, serão irrii:diatamente_sobres.tados os pagamentos das prestações
e-demais encargos devidos ao BNH ou a outro agente financeiro, assim permanecendo durante o tempo
· em que durar o desemprego não voluntário."
Art:"-2'i' O Poder ExecUtivo expedirá regulamentação
relativa às disposiçõeS desta Leí dentro do prazo mãx.imo
de noventa (90) dias, contados de sua publicação.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na --data de sua
publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Aqui, à consideração da Casa, mais uma sugestão
aprovada durante o VIII Congr~sso dos Trabalh~dores
Aposentados e Pensi~nistas dÕ Brasil, realizado .entre 20
e -23. -de OUtubrO de 1983, na cidade mineira de Jpatinga.
A idéia consiste em estabelecei-, na própria legislação
que criou o Sistema Financeiro de Habitação (a Lei n'i'
4.380/64), a dispensabilidade de pagamentos de prestações de amortização dos empréstiritos para aquisíção
da casa própria, em favor do trabalhador que se encontrar desempregado.
Trata-se de medida justa que, por isto, deve ser aprovada.
Sala das S~sões, 18 de maio de 1984.- Nelson Car~
neiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964
Institui a correção monetária nos constratos imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para
aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional de
Habitação, e Sociedade de Crédito ImobB~rio, as letras ÍmobUiárlas, o Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo, e dá outras providências.

CAPITULO II
Da Correção monetária dos
ContratoS Imobiliários
Art. ,59 Observado o dispoStO -~a presente lei, os C~n
trãtos de vendas ou construção de habitações para pagamento a prazo ou de empréstimos para aquisição ou
construção de habitações poderão prever o reajustamento das prestações mensais de amortização e juros, com a
conseqUente correção do valor monetário- da dívida a
toda vez que o salário míniriw legal for alterado.
§ 1'i' O reajustamento será baseado em índice geral
de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Conselho Nacional de Economia que reflita adequadamente as
variações no poder aquisitivo da moeda nacional.
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§ 29 O reajustamento contratual será efetuadã, no
máximo, ·na mesma proporção da varíação do índice· referido no parágrafo anterior:
a) desde o mês da data do contrato atê o mês da entrada em vigor do novo nível de salário ffiínimo, no piimeíro reajus_tamento após a data do Contrato;
b) entre os meses de duas alterações sucessivas do
nível de salário mínimo nos reajustamentos subseqUentes
ao primeiro.
§ 39 Cada reajustamento entrará em vigor após 60
(sessenta) dias da data de vigência da alteração do salário mínimO que o autOrizou e a presúiÇâo mensal rea-'
justada vigorará até o novo reajustamentO:·
§ 49 Do contrato constará, obrigatoiiameJ?te, 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.
§ s~ _Durante a vigência do contrato, a prestação
mensal reajustada não poderá exceder em relaçã_o ao salário mínimo effi vigor, a Percentagem nele estabelecida.
§ 6"' Para o efeito de determinar a data do reajustamento e a percentagem referida no parágrafo anterior,
tomar-se~á por base _o salário mínimo da região onde se
ac-ha situado o imóvel.
§ 7'i' Outras formas e índices para o reajustamento
das prestações, da dívida, ou dos juros respectivos pOderão ser adotados após exame e decisão do Conselho de
Administração do Banco Nacional da Habitação.
§ 89 Aos contratos em vigor não se aplicará o disposto no parágrafo antecedente, se as partes contratantes não manifestarem expressamente a sua concordância.
§ 99 O disposto neste artigo, quando o adquirente
for servidor público ou autárquico poder& ser aplicado
tomando como base a vigência da lei que lhes altere os
vencimentos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

- Õ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projoto de
lei que vem de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência cofnunica que, nos termos do art. 178 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 nCJ 20, de
1980 (IJ9 l.410f73, na casa de origem), modificando a Lei
n'i' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que i::rio"u o Fundo
de Garantia -do Tempo de Serviço, instituindo fundo especial a construção de creches e escolas pré-primárias.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência comunica ·ao Plenário que recebeu, do Ministro da
Previdência e Assistêrrcia Social, proposta para seu comparecimento a esta Casa, no próxfmO dia 24, em atendimento à convocação feita através do Requerimento n9 6,
de 1984, de autoria dos Senhores Senadores Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente senador Enéas Faria, primeiro orador inscrito.
O SR. ENEAS FARIA (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden~
te, Srs. Senadores:
Talvez :i-mais seria, a mais grave, a mais angustiante e
a mais perigosa das crises que estamos vivendo neste momento na história da vida pátria. Entretanto, permanecemos não que seja da nossa vontade presos, amarrados,
aferrados, sem poder adiantar passos, e cada vez mais,
cada dia que passa, envolvidos num cipoal de infor~
mações; contra-informações de dados novos, de novas
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informações. Enfim, até parece, Sr. Presidente, que fal.ta
o ãnino, qu-e falta a vontade, que falta o desejo expresso
que possa animar uma caminhada em busca de uma solução.
Diria mais até, que o núcleo dessa questão toda estã
exatamente no núcleo do poder que manda, que pode,
que tudo tem feito e que tudo faz. E esse núcleo permanece imóVel, permanece estático, dele nada se obtém, a
não ser, eventualmente, 'ao expelir algumas partículas
que nada mais f3zem que aumentar o tumulto, ~ada
mais fazem ·que aumentar a confusão.
Ainda ontem eclodiu, aqui, neste t*nârio, uma dessas
atitudes. Hoje, a imprensa já relata outra dessas atitudes,
infOrmaUdo, através da palavra, que para nós deve Dlerecer fé, de um dos nossos colegas Senadores, que o Presidente da Répública está disposto se as Oposições permanecerem da forma em que se encontram a retirar da apreciação do Congresso Nacional a mensagem ijUe para
aqui enviou.
A verdade, é que a ausência de credibilidade, que a ausência de confiabilidade neste-Governo ganhou boje foros nacionais. E não seria aqui que iríamos tímbiar alguma confiança, algum crédito às atitudes deste Governo,
que hoje afirma, para desafirmar amanhã, que hoje diz,
para desdizer amanhã. E não seria até surpresa que a
emenda aqui enviada, naquele momento célebre em que
viveu este Congresso Nacional, tenha .sido, tão só, uma
atitude para melhorar o ambiente, diminuir a atenção e
engodar uma proposta denegociação_eque, agora, diante dos fatos que af estão, fosse ela retirada e ficasse o
Congresso Nacional sem esse instrumento. Pode até o
Congresso ficar sem esse instruffiento; parece-me 'que o
que não pode é o Congresso Nacional ficar sem ter uma
posição. O Que Oão pode é ficarmos sem ter u-ma atuã.ção
em busca dessa solução.
Mas, na verdade, minl:ia presença, hoje, O_!! tribuna, é
para reafirmar o que disse há alguns dias~ Nós estalJlOS
revivendo o irllpasse- é só o impãsse e mais o impaSse.
E aí está, Sr. Presidente Srs. Senadores, o gran~e impasse politico~

e

O Sr. Almfr Pinto- PenTiite V. Ex' um aparte?
O SR. ENtAS FARIA- Pois não. DUÇOo ·ap-áfte d~
V. Ex.', nobre Senador.
O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Enéas Faria, tenho a impressão de que essa emenda à Constituição Federal, encaminhada ao Con:Sr~~so Na~ional_por Sua Excelência, o Senhor Presidente da RePóbiTCa, -ê--:U ma emenda bem pensada. Não foi COiSa-de inopino. O que acontece é exatamente isto; vimos aquela azáfa!na muito grande no Congresso, em busca da apresentação de emend~
à matéria Principal. ·Muitas delas não têm nenhuma correlação com a matéria principal. ComÔ-nós-Sã.bemos, e é
regimental~ qualquer emenda deverâ ter corr~la9ão com
·a matéria príilcipaL As vezes, o Presidente conversa com
alguns de seus correligionários e dã-se a entender, dig"a-mos assim, um a coisa que ele tem in pectdris. Em relação
a sua emenda, se por acaso for muito tumultuada, e sem
qualquer chance de aprovação pelo Congress~ Nacional
e acredito, jamais súá aprovada sem um entendimento
entre o PDS e PMDB- essa é que ê a verdade- face a
exigência dos 2/3, pensa o Presidente mandar retirá-la.
Este quorum só teremos se unidos estiverem os dois grandes partidos: Governo e Oposição; isto é, o PMDB. Então, talvez diante disso, pode ser que Sua Exc:elência, em
conversa muito íntima, tenha aventado ao Senador, tal
hipótese, contando Sua Excelência com os canais mais
competentes para divulgar: o Sr. Carlos Àtila, por exemplo, que ê o homem que divulga o pensamento do Senhor Presidente da República; e o Ministro da Casa Civil.
Agradeço a V. Ex•

O SR~ ENtAS FARIA - Eminente Senador Almir
Pinto, r"ecolho, evidentemente, o seu aparte procurando
vet nas suas palavras o ensinamento que sua vivência e o
seu conhecimento político podem traçar como roteiro
para todos nós. Entretanto, não quero entrar no mérito
dessa questão, e nem seria eu quem iria; seln antes ouvir
a palavra do eminente Senador, colega de Bancada de V.
--Ex', desautorizar o eminente Senador Carlos Alberto.
Quem sabe, talvez um dia possa S. Ex' vii aQUi reafirmar
ou desmitír, ou não confirmar õ que hoje a imprensa retrata como palavras suas, ditas ontem, após entrevista
_S_Q_!fl o_ Presidente çja República.
Tem razão V. Ex', a emenda do Governo é bem pensaw
da, bem elaborada, ela foi efetivamente bem trançada,
porque o que se discutia. o que se discute, o que se querê
uma solução para o problema político institUCiOnal brasileiro, e ela veio abargandQ. "n" setores da atividade nacional. Ora, eminente Senador, quem se ptopõe, p.urilo
bom viveiro, -a--Ciíaf-coélhos, vai conhecer_, evidentimente, uma alta proliferação.-~ o que nós estamos assistindo: uma ConstituiçãO que não é Constituição, uma
Çonstitui_ção 'Que é um ·ajuntamento, que é üm recolher
'de retalhos, de idéias, ou de imposiÇões, visa ao longo do
tempo. Só poderia colher no Consgresso Nacional o que
colheu: um volume espetacular de subemendas, procurando cada um escrevêr, conforme o seu entendimento,
alguma coisa nesta Carta. Na verdade, o que nós vimos é
Ciue.se fugiu, em grande parte, do fulcro central da questão, e temos aí subemendas tratando e todas as questões
possíveis e imaginãveis.

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ENEAS FARIA- Com prazer.
O Sr. Gastão Müller- Senador, eu queria ilustrar o o
aparte do Senador Ãlmir Pinto. S. Ex' se esqueceu, é natural, e eu vou adiantar aqui, para responder a crítica ao
volume de subemendas, parte do discurso que eu irei fazer dentro em pouco como Líder do PMDB, sobre uma
emenda aprovada, aliás de um eminente correligionário
de S. Ex' do Ceará, Marcelo Unhares. Digo assim no
dis_c"urso q-Ue fafel logo a seguir:
"Além disso:.___· r~ferindo-me a esta questão de emendas - t~mos o precedent~ da Emenda Constitucional n~'
22, de 29 de junho de 1982, quando foi apresentada e
aprova~a uma subemenda sobre serv~ntia (os atuais_arts.
206, 207 e 208 da Constituição) que ·era a herança dos
cartóriOs, famiÍiarriiente, de pai para filho, todo mundo
sab_e o que foi isso, e _que não era nem de longe obj_eto da
emenda original do Governo. E- fOi aProVada."
O SR~ EN~AS FARIA- E_nãq tenho dúvidas, que se
· se trãbâlflãf at~ o final, nesta emenda do Governo, nós
teremos no seu bojo, aprovado tantas coisas dessa natureza.

o·si. Passos Põrto- Permite V.

Ex' um ap~rte?.

O SR. ENtAS FARIA- Pois não.
O Sr. Pa~ .Pôrto - Nobre Senador Enéas Faria,
neste iriStante de.turbulência política, é riecessãriO que o
bom senso e o equilíbrio prevaleçam nos instantes dos
_entendimentos, a fim de que percorra o caminho normal
_do consenso. Pelo que aprendi, da entrevista dada ontem
pelo nobre Senandor Carlos Alberto, o Senhor Presidente da República tem sido c.oerente. Desde o discurso dele
anunciando a remessa desta proposta ao Congresso, antes da votação da Emenda Dante de Oliveira, ~lç diz_que
-~ois itenS desta proposta são inegociáveis ...
O SR. EN!:AS FARIA - Permita-me interromper: o
que vamos negociar'? A questão do Ministério Público?

O aborto? As terras de marinha? O momento não é este,
a questão não ê esta...
O que temos que decidir e sobre o que temos que negociar, se é que vamos negociar, reside exatamente nesses dois pontos.

O Sr. Pll.!ISOS Pôrto- O Governo acha que negociou
no instante em que ele, primeiro, já propôs a eleição dire-ta para a Presidência da República.
O SR. EN~AS FARIA- O que não retira da Nação o
direito de propor a eleição direta agora!
O Sr. Passos Pôrto- Foi assim, nobre Senador Enêas
Faria, que se fez a eleição direta para governador. Para a
eleição direta para governador havia uma proposta do
nobre Senador Franco Montara, da qual fui atê relator,
e do choque e entrechoque dos interesses que eram unânimes em favor da eleição direta, foi a negativa nossa na
prõPosta de ele{ção direia e iniediata para governador
que Suscítõu a p-roinéSsa- e depois o cumprimento dessa
promessa -pelo Serlhor Presidente da República, que enviã.riá ao Congresso uma emenda restabelecendo a
eleição di reta para governador. Veja V. Ex• que o modelo, a forma pela qual se estã fazendo a redemocratização
do País é inédita. Em todos os países, do período ditatorial para a redemocratização passa-se através do_ entrechqque de paixOes pOpulares,_ atravês de uma assembléia
constitqinte, eleição do presidente, dos governantes, e se
resiabelece, então, o equilíbriO institucional. No Brasil,
talvez atê pela nossa tradição, pela nossa índole, o processo' tem sido de uma maneira gradual, vem se arrastando ao longo do Governo Geisel e do Governo Figueiredo, e acha o sistema de poder que a eleição do próximo
Presidente tem que ser indireta, e já restabeleceu atê um
prazo mínimo de"_4_ anos, apesar das propostas apresentadas de mandato tampão de dois anos e a muito mais desastrosa d_o meu ilustre correligionârio e amigo, Senador
Aderbal Jurema, de três anos, como se issó fosse uma
mercádoria que tivesse em balcão para se negociar mais
dias ou menoS dias. Creio que é em torno deste núcleo de
decisão que se tem de trabalhar, tanto no sentido de fazer as outras reformulações constitucionais que são importantes e que estão no bojo das 205·subemendas apresentadas, que elas também são importantes, são elas talvez os instrumentos que fazem com que o poder no Brasil seja 1,1111, _po_der discríC:ionârio e centraliz3.d0r porque
há uma idéia vaga, sObretudo transmitida à sociedade,
de_ que ~ó a. e!eíÇão do Pr~Sident~ da República por via
direta redemocratizá o P_.l_lís. Veja V. Ex• o ledo engano:
faz-se um Presidente da República por via di reta, com _os
instrumentos institucionais e constit_l:_lcionais que _estão
aí, e nós estaremos elegendo, por via direta, um ditador.
Af está o equívoco das Oposições.
O SR. EN:tAS FARIA- Não concordo com a tese de
V. Ex', mas vou continu!:!r a ouvi-lo.

O Sr. Passos Pôrto -

Então eu encerro o aparte.

O SR. ENEAS FARIA- Não, eu continuo a ouvir V.

Ex•
O Si~Passos Pôrto- Tenho muita honra de lhe dar o
meu pensamento e creio que em torno dele devemos trabalhar, porque nem a intransigência das oposições leVará
a coisa alguma, nem a intransigência evidentemente do
Governo. ê em torno deste núcleo de inegociações de
uma parte e de inegociações de outra, que se tem de chegar a uma situação de meio termo, que se resolva parcialmente o problema e, ao longo dos anos, iremos conquistando o processo de redemocratização com mais segu~
rança. :t:_ o meu pensamento.
O SR. ENtAS FARIA - Eminente Senador Passos
Pôrto, imagino,_ penso e atê tenho certeza, que a socieda~
de brasileira está madura suficiente para deter nas suas
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mãos o comando e a construção de sua própria vida. A
Nação brasileira já-não preCi-sa, se é que uni Cfiã. precisou,

de tutor; não precisa mais hoje de voz de comando e de
ordem unida; da sabe e saberá marchar sozinha em busca do seu grande destino, destino que ela haverá de construir no momento cm que ela puder se autodeterminar.
O que não se pode mais Senador. o que a sociedade, o
que a Nação está rejeitando são essas contínuas ordenações do_rein_o. Isso já nã-O comporta mais, já não se suporta mais.

O Sr. José FrageJii -

Permite

O SR. ENEAS FARIA -

V~

Ex• um aparte?

Ouço V. Ex•

e

O Sr. José Fragelli- um rápido aparte. Tenho sempre mUito respeito pela opinião do nobre Senador Passos
Pôrto, e admiração, porque S. Ex• se tem revelado~ um
dos melhores observadores das coisas politicas do País,
mas, desta feita, acho que S. Ex•, quando disse que de
acordo com os nossos hábitos, nossos costumes, nossa
índole, estamos procurando fazer a abertura democrática de uma maneira lenta, gradual, eu me permifíria
lembrar que essa não é a tradição da nossa vida pOlítica.
Todas as outras vezes, Srs. Senadores em 1981, do Império para a República, em 33 e 34, e, mesmo depois, em
45, saindo de ditaduras, não houve essa abertura gradual, essa abertura a conta-gotas; houve a abertu_ra totaL_
Passamos logo para aquilo que V. Ex• disse, passamos de
uma ditadura para a convocação de uma Constituinte,
eleição direta em todos os níveis, quer na Federação, nos
Estados e nos Municípios. Esta é a primeira Vez: E: por
que ê a prímeira veZ! O riObre orador empregou um termo muito adequado, que não tenho ouvido. Nós nãO podemos mas aceitar essas Ordenações do reino- pOrque
realmente essa ditadura que af age com absolutismo total. São ·verdadí:iias Ordenações de um reinado militar
que não quer ternlinar. b a agoriia muito lenta, sobretudo para a Nação angustiosa e cheia de sacrifícios, de
uma ditadura militar que, pela primeira vez, se impôs a
este País. Contra; aliás, as tradições propriamente-inilitares porque os militares sempre exerceram na vida nacional o famoso Poder Moderador. .b a primeira vez que os
militareS empolgaram o poder. E como muitas Vezes -tive
ocasião de dizer, até foi a- Primeira vez, na hist6dã:, que
os militares puniram militares, cassando-os, tirandó Patentes através de uma série de atas como esse, O que temos aí, Ex•? Na verdade, apenas um pequeno grupo militar que se empoleirou no pO-der e não quer deixá-lo. O
que acho lamentável, permita-me dizer, é que os políticos do PDS, do Governei, não tomam uma atitude para
acabar com isso, não tomam uma atitude defiilida definitiva· Porque podiam tomar, por exeffiplo, agora. Podiam tomar uma atitude que acabasse de vez coffi essa
ditadura de um pequeno grupo militar encastelado- no
Planalto. A verdade é esta. De sorte que essa abertura
gradual é contra toda a História Política e, vamos dizer,
PolíticO.:rnmtar do Brasil. O Poder Moderador, que os
militares exercem tantas vezes e quase sempre, seja ditO
isso, em abono dos mHitares, em detrim-eniõ dos políticos civis; esse Poder Moderador eles exerceram váiiaS
vezes por instigação de agremiações políticas e de políticos, que os chamaram a primeira cena da ribalta nacional. Essa que é a verdade. De modo que acabamos de ver
uma ditadura muito mais forte- desculpe estar dando
este aparte tão longo - mas, uma ditadura como a da
Argentina fez uma transição tão rápida;-sem eSsã agoniante abertura democrátiCa desse pequeno grupo militar que rÍão representa as Forças Armadas, nem o Exército que se encastelou no Planalto. Era o que queria dizer
a V. Ex~

e

O SR. EN€AS FARIA- Agradeço, eminente Senador José Fragelli, o seu aparte que muito enobrece a minha modesta passagem hoje pela tribuna.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR~ ENtAS FARIA- Já concederei. Só queria dizer, _eminente Senador José f'ragelli, que nós já não nos
iludimos mais, a Nação não se ilude mais. Caberia, quem
sabe, às forças políticas civis agrupadas no PDS não
mais acreditar que o que se está propondo é uma distensão, é uma caminhada, qualquer coisa lenta, gradual, demorada, quase parando, em busca de uma democracia
porque assim jamais haveremos de conquistá-Ia. O que
existe, na verdade_,_ é que um grupo tomou conta do poiler há vinte anos neste País. Até hoje o pacto que os le·
vou ao poder se manteve monolítico e, de repente, rachou, quebrou. Está díficil de juntar as peças. O pacto
está rompido. Ex-Presidentes criticam Presidentes, Presidente critica ex-Presidentes, Ministros se engalfinham,
forças políticas, econômicas, interesses outros estãO em
colisão, em choque. Está difícil de recompor isto. O.que
se quer, não é lenta e gradualmente buscar a democracia,
o que se quer é ganhar um sobretempo, é um espaço, um
pouco mais de oxigênio para tentar recompor o vaso
quebrado, é tentar recompor o pacto rompido; é um
pouco mais de tempo para tentar fazer com que essas
forças consigam se reagrupar, se reassentar, se repor os
interesses e_ aí, quem sabe,_mais vinte anos de poder discricionário, como o que estamos vivendo até hoje.
Ouço V. Ex•, nobre Senador Passos Pôrto.

O Sr. Passos Porto

~

Nobre Senador Enéas Faria,
gostaria de falar agora ao Senador José Fragelli defendendo a minha tese de que o processo de democratização
no Brasil sempre foi lento e gradual. Ele começou realmente no dia da In-dependência. O ato da independência
no Brasil foi gradual e lento. Ele se desenvolveu ao longo
do_ Império. Veio a Regência, depois a Proclamação,
com um processo de democratização lento. Veio o golpe
de 15 de novembro de 1889, quando as Forças Armadas
proclamaram a República e, a partir daí, começou o processo lento de democratização com o Governo de Floriano Peixoto forte. Após vieram os governos das _oligarquias federalistas, através dos anos. Em 1916~- para democratizar mais o poder, fez-se o Ato Adicional, no Governo de Arthur Bernardes. Veio o golpe de 1930; 1945,
foi também um pacto de democratização lento. O Presidente Outra ~overnou ditatÇ>rialmc;nte, com decretos leis
até à Promulg~çãoda Constituição. Veio a Constituição
não adaptada à realidade brasileira e os fatos qu~ culminaram na renúnc.ia de Jânio. A posse de João Goulart
com um golpe, se instituindÕ no Brasil o sistema parlamentar ·de Governo, feito por este Congresso. Sem autorização mudou-se o sist~ina _de Governo. Depois, através
de uma legislação ordinária, fez-se um plebiscito no Brasil. Voltou o sistema presiden~ial de govern~ as incompreensões que culminaram na Revolução de 31 de
- Ol_jirço. Então, vê V. Ex• que o processo realmente não
iniciou em 1964, ele veio de uma maneira gradual há
mais de um sê_culo. Aí volta a minha tese. Não é a eleição
direta do Presidente da República que vai restabelecer a
democracia no Brasil. O Brasil será um país democrático
se tirarmos__çSses componentes de poder que estão no texto constitucional, que estão na legislação ordinária, que
fazem com que os Presidentes sejam Os grandes rlitadores. ~este o meu pensamento. Quer dizer, não vale só o
fato da eleição do Presidente da República. Eu temi,
confesso, e vou revelar agora, que se a Emenda Dante de
Oliveira _tivess~ sido aprovada, nós estaríamos passando
instantes de instabilidade política da maior gravidade
porque o País não estava preparado para a eleição direta
do Presiden~e.
O SR. EN tAS FARIA - O País estava e está. Pode
ser que alguns interessados contraríados não estejam.
O Sr. Passos Pôrto- Não são interesses cohfrariados.
É preciso que se arrume a casa, creio eu, atraVés-dessas

providências.
O Sr. José Fragelli -

Que anos de arruriiação!
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O Sr. Passos Pôrto- Arrumar a casa no sentido institucional para que se possa fazer a eleição do Presidente.
O SR. EN:ItAS FARIA- Nem a constituinte querem,
eminente Senador. Como iremos arrumar?
O Sr. Pãssos Pôrto- Arrumar no sentido de democratizar o poder.

O SR. ENtAS FARIA - Tudo isto significa o que
acabei de dizer. Ou seja, é dar um pouco mais de tempo
para arrumar a casa para, aqueles que moram nela, continuarem nela morando.
O Sr. Passos Pôrto- Vou dar um depoimento que
nãO- de~eria dar pOrque vejo como o Senador HêHo
Guefros está rindo, olhando para mim. Nós dois e o Governador do Pará conversamos muito no dia da votação
da Emenda Dante de Oliveira, S. Ex' me dizendo que
não tem condições de governar o Pará com essa estrutura que está aí. Não é só a estrutura do poder central, é o
próprio sistema jurídico-administrativo.

O Sr. José Fragelli - Mas é evidente que não vai poder.
O SR. EN tAS FARIA- Governador algum fará. O
Pará me parece que tem outros problemas.
O Sr. Hélio Gueiros -

Que os outros não têm!

O Sr. Passos Pôrto- Então, se ele tem problemas que
os outros não têm, é preciso que se estabeleça, primeiro,
o federalismo democrático, isto que é fund.a:inental, e
não _a eleição do Presidente da República "Diretas já",
não ê ela que vai resolver o problema polfticoinstitucional brasileiro.
O SR. ENtAS FARIA - Senador Passos Pôrto, V.
Ex• não vê a solUção começar pelas .. Diretasjâ", e acredifa qti:e o Colégio Eleitoral possa ser a solução.
E!i me permito discordar de V, Ex• não vejo solução
via--Cofégio Eleitoral, vejo solução a partir da eleição
"Direta e ján Porque ela pode ser o caminho que fará
com que nos encontremos todos, aí sim, na grande conciliação nacional, no grande trabalho de reerguimento dessa Pátria, no grande esforço de reco11strução deste Brasil.
O Sr. Helvídio Nunes aparte?

O SR. ENMS FARIA -

V. Ex'- me honra com um
Ouço V. Ex•

O Sr. Helvfdio Nunes- Eminente Senador Enéas Faria, há uns dois anos, aproximadamente, pronuncei aqui
no Senado um discurso sobre o Líder, e, dentro de mais
alguns, irei pronunciar um discurso sobre o boato. O
boato é uma das coisas mais importantes, mais significativas que existem neste País. Veja V. Ex' que todos, de
uma maneira geral, os que procuram o Presidente e conversam com ele, contam uma história, dão uma versão. E
toda a vez que o Presidente deseja falar ã Nação ocupa
uma cadeia de rádio e externa francamente o seu pensamento~

O SR. EN tAS FARIA - E qua11do o Presiden-te fala
também é difícil de entender, porque em seguida ele desdiz o que disse.
O Sr. Helvidlo Nunes- Não, eminente Senador, eu
não sou contra o boato. Eu acho que o boato é até certo
ponto necessário, é uma válvula de escape. E acho que
nós devemos exaltar o boato. Porque, sem o boato, o que
seria dos políticos, dos jornalistas que fazem râdio, televisão e jornal? O que seria de todos nós? b. preciso que
haja o boato e é preciso que existindo o boato surjam os
comentários. Como V. Ex• está agora fazendo desta tribuna, coadjuvado principalmente pelos Senadores José
Fragelli e Passos Pôrto, e que, com eloqüência de V. Ex•
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e com o tempo igual ao- que V. Ex• jã usou d3 tdbuna~
tambêm externarem as suas opiniões, externaram os seUs
pensamentos e fixaram as suas posições.lsso é muito importante. Salve o boato, eminente Senador Enéas Faria!
O SR. ENtAS FARIA- Sabe V. Ex•, nobre Senador
Helvídio Nunes, o respeito que lhe dedico e que tenho
reiteradamente testemunhado, porque vejo no seu trabalho, no seu esforço, na sua dedicação uma dã.s grandes
colaborações que este Senado da Rcpúbtica já contou e
ainda conta. _
Agora, nobre Senador, não me abalançaria a afirmar
que o eminente Senador ausente, ScnadÕr Carlos Aiberto seja um boateiro e um mentiroso, -E ·menos a(nda me
abalançaria a dizer que a nossa imprensa, que a boa-irii-prensa viva de boato. Não, a imprensa vive é de dedução, de especulação legítima -e de trabalho em CÍJ!la
dos fatos que estão acontecefldo ou que não aconteCeram.
está aí o grande impasse polrtlcá: a vontade expressa
da nação brasileira rejeitada pelo grupo que governa _O
País. A vontade soberana do povo colocada nas ruas. A
vontade suserana do governo sujeitando aos q_ue querem
como servos que preten-de manter presos à terra, às mâquinas, aos escritórioS:-cOmO uriidudes prOdutivaS-sem
direito a voz e voto.
O SR.-PRESIDENTE (Lomanto Júnior)~ Permitome interromper' V. Ex~ para comunicar-lhe que o seu
tempo estã esgotado. Peço a V. Ex• que conclua o :Seu
pronunciamento.
O SR. ENE:AS FARIA - Sr. Presidente, eu fui profundamente homenageado hoje pelos apartes que recebi
e pelos debates paralelos que ocorreram e que, se esgotou meu tempo. mais do que qualquer coisa fez com que
eu pudesse melhor me informar, pudesse me ilustrar, pudesse conhecer.
Se V. Ex• me conceder mais alguns minutos, eu colocaria as questões que hoje trouxe à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -- V. Ex•
pode prosseguir no seu discurSo e-concluir swls conS"í"d"é-rações, mas peço que não permita mais aparteS.
Estã aí a sociedade" -Civil consciente, mobilizando, organizalldo e educando a gente brasileira.
Num espetáculo cívico que orgulha os. brasileiros. E
ofende os mandarins da República unitária.
Estão aí os partidos -políticos, mal-nascidos, mal-_
projetados, mal-libertos. Buscando a legitimação politica pela identificação com os anseios nacionais. Estão
procurando negociar caminhos que conduzam à salvação nacional. Ao reencontro da nação consigo mesma.
Por via de seus direitos- essencfãfsEstão aí os brasileiros querendo exercer a cid~dania.
Patriotas, cheios de te e conscientes do destino nacional.
Dando lições de trabalho, umor e sacrifício para a causa
comum: o Brasil. Firmes, porém, na grandiosa convicção de que neles a pátria coriteça. Corri el6s ela se desenvolve-. E para eles ela existe.
Este é o povo brasileiro.
Ninguém é mais patriota do ·que o POvo bZ.3siieiro.
Ninguém tem feito maior esforço- para desenvolver o
país do que o próprio povo.
Ninguém tem mais discernimento político do que o_·
próprio povo. O povo quer e exige-os-Seus direitos.Temos o povo, falta o governo nacional. Os partidos
políticos compreendem o momento, 3 conjuntura política, a grande crise nacional. O espírito da História passa
pelo Congresso Nacional. O povo compreende, sente
que estão em joga questõeS decisiva$ da nacionalidade.
Sua própria existência como entidade espirifual, como
alma de 130 milhões de bocas.
Compreenderá o governo? Ou pensará que ele_ é a
nação? Que as {30 milhões de almas são mortas, sein
alento. E precisam do sopro da ordem unida, da voz de
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comando, das _ordenações e prescrições com que vêm
- sendo amortalhadas?
_
Apesar de tudo: no entanto, o governo desej~. quer a
conciliação nacional?
Quer negociar com as lideranças políticas, com os representantes da sociedade civil um acordo nacional?
Para a pacificação" o que nos está sendo comunicado.
~ o que dizem os pon.!-vozes_ do Governo.

e

Até agora, porém, não temos a prova, o testemunho
sincero-de que o governo compreende a hora, a oportunidade na dimensão da grande crise.
O Gçvernoc te!TI mostrado apenas que aceita, que admite interlocutores fora do círculo palaciano. Que os
convoca no Congresso NacionaL
_ Diz à Nação anguStiada que deseja di~i~-logar, deseja
~onversar, trocar pontos de vista. Deseja receber contr.i~
buições para o projeto de recOnstrução da democracia,
Mas diz tudo isso à Nação, procurando captar a sim_patia da concórdia, o beneplácito da transigência, o
apoio da comunhiio nacional. Tenta socavar as forças da
grande corrente nacional que move e tempera as oposições. ~diz a _estas~ a seus partidos políticos que só aceita o diálogo e o entendimento permanecendo com o poder centralizado, com a força das decisões nacionais.
Estabelece que as soluções para a crise e as soluções
para ã rl::detUocratlzação impiicám a manutenção do
grupo no poder. Implicam a regra da sucessão por via de
parentela no grupo dominante.
Sairá o rei, ficará o príncipe.
!=S~e povo que vem sofrendo toda as violências. Efe
-que- "não ~ometeu nenhuma, exceto _exasperar-se talvez
após a· espera de trens que lhe cortam o ponto no trabalho.
Este povo orc!eiro, paciente, dá sinais de aguçada in~
quietação. De irritação crescente. Farto do esbulho, da
mistificação política, de castigos e ameaças.
_Este_ povo está dizendo nas ruas que o Governo é o
desgoverno nacional, que este Governo mau, de_letério,
incapaz, já nem mesmo governa a Nação. Porque agora
vêm de fora as ordenações e as prescrições; e logo virá o
cerr:~!'- fileiras no gr;tnde ci@! a nacional.
ESte pov~ quer mudar o Governo, quer mudar as políticas, quer mudar as decisões. Não aceita continuar. Não
aceita o rei, o príncipe, a linhagem sucessória do reino.
As_ reinações são ilegíti_mas!
O povo fala uma língua. O Palácio, Outra: E nem mesmo nós os partidos políticos - que nos estamos legitímando a cada relação renovadora com o eleitorado l)aCiona1-- te_l'l)Os ci dírei_to de falar e-agir s_em consultar
constantemente a foJJte da legitimiããde, a fonte da vontade_nacional._Imagine-se, então, em nome do _que fala o
governo atual?L..
E pretende nos atrair para um acordo! Acordo em
nome do quê? Em nome c:kl povo. f: o que entendemos.
.. Queremos representar o povo. E o governo representa o
quê? Algum país, aJguma nação além-fronteiras?
A_ negociação é necessária. Entre a nação, suas representações políticas, entre as parcelas nacionais. Partes le.gitimamente constituídaS, os partidos- e_ as lideranças da
sociedade, procuram e encontrarão os caminhos da recuperação nacional.
_ Mas deverão os partidos políticos se apresentar em
Brasília para ç_uvjr condições que o governo apresenta e
impõe? Seria ouvir _os termos da capitulação nacional perante_o grupo no govern<?. Pois não têm sido essas propostas e arreganhos o que nos apresentam em nome da
conCiliação nacio_nal?
_
Acoss.ldo p~-lo -Povo ci!Je o destitui, moralmente; que
lhe cobra a ilegitimidade, o governo fala de sua força e
exibe o diploma constitucional que ele mesmo impôs à
Nação, como o instrumento jurfdíco _de seus direitos. Direitos usurpados.
--=--- NeiOciição nacional sim. Entre os partidos politicas.
Conciliação nacional sim. Entre as frações, as parcelas
nacionais e seus partidos políticos.
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E não é esse diploma usurpado que os príncipes estão
exibindo pura diúr que têm o direito à sucessão por linhagem? Por hereditariedade?
Lamentavelmente, est~os vendo também aqueles
que pedem para o povo silenciar, para o povo deixar de
manifestar-se porque o rei estâ tonto e se aborrece com o
pov-onas ruas. Porque o rei se sente constrangido com o
povO nas ruas. Porque o povo está coagiildo o jogo dos
fnlereSSes dos pequenos grupos.
O pen.samento popular, a vontade expressa da nação
se tornou uma ameaça às instituições nacionais. A manifestação popular -{agora, essencialmente subversiva,
opressiva, perigosa.
Para superar o grande impasse nacional não basta o
goverrio convOCar a adesão do Congresso a suas fórmulas. Não basta os partidos políticos dialogarem. S preci~
so estabelecer o que é negociável no interesse da nação.
O que para o governo é negociável nós jã sabemos hã
muito tempo. E agora ele reafirma: é a substituição dà
rei por um príncipe. Qualquer um, desde que sejã da
famflia real.
A eleição direta e imediata do magistrado que _vai
coordenar Os esforços para a salvação nacional é inegociável! A convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte até 1986 é igualmente inegOciável. Não soffios nós que estamos impondo.~ o povo que se manifesta e assim deseja.
_Q ventQ_ çJ_a_história_ que bafeja o CongressO NaCiolial
vem das ruas, das praças, das associações, dos sindicatos, das fábricas, dos escritórios. MaiS do que o voto que
legitima e o diploma que legaliza, a vontade viva do povo, o espirita de brasi1idade delega a nós a responsabilidade de descobrir os caminhos da democracia. Redescobrir a verdade da democracia representativa. E é também um não, retumbante às chicanas constitucionais: ao
colégio eleitoral e à linhagem sucessória do reino.
E estamos vendo que não foi suficiente. Que a mensagem poPular não chegou aos ouvidos do rei e dos prínCipes-.
Por isso considero fundamental que o povo permaneça em vigília: nos sindicatos, nas suas associações de
classe, nas empresas e volte às ruas e praças; na hora pre~
cisa. Quanto a nós, façamos a nítida separação entre negociação de Partidos- (seja ou não este governo fração
administrativa do PD~ e esta, então, é apenas uma questão dOméstica -pro -domo sua), que é o que devemos e
podemos fazer: o entendimento para a salvação nacional. Ali onde a incompetência do governo gerou a dívida
sOcial iníquá: a dívida finariCeira asfixiante, o desgoverno nacional. 1:. o Congresso Nacional que deve equacionar e resolver.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.}

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão MUller, que falará
pela Liderança.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs_. S_enadores;
Tem sido objeto de apreensão- e quero falar aqui entre parênteses, não acredito que Seja boato- as notícias
divulgadas pela imprensa_ que serão julgadas impertinentes as subemendas apresentadas à Emendas Figueiredo
que não tratem de dispositivo constante da proposta citada.
Essa atitude f~re frontalmente o Regimento Comum e
a Constituição, uma vez que se exige o quorum qualificado de 1/3 de apoiamento dos membros do Senado e da
Câmara para apresentação da subemenda.
Com esse quorum permite-se a apresentação de Proposta de Emendá Constitucional sobre qualquer dispositivo integrante da Constituição, excetuado o ~·que objetiva a abolir a Federação ou a República".
Como, Sr. Presidente, se tenta impedir, que. com este
- mesmo apoiamento, seja uma subemenda recusada "in
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limine", com o argumento de impertinência, porque o dispositivo subemendHdo. não constou da proposta original? Permite-se, portanto, com esse quorum, o ato maior,
que é- a apresentação de qualquer proposta, aos
membros do Congresso e não vão ser estudaOa-s: pelõ me-

nos as subemendas a urna proposta (Emenda Figueiredo) que poderiam ser definidas como um ato menor?
Não existe ãmpãio regimental para essa tentativa de
entrave às negociaÇões, ~e vão acontecer, de fato, essas

negociações, porque-eu acho - tenho o direito de achar
- que se hã o objetivo de se negociar, a neg"ociaÇão tem
que se iniciar pela Emenda Figueiredo e da st.ibiirrieilóã

apresentada pelo PMDB, paralelamente, ou juntamente,
com o grupo pró-diretas, do PDS. Estes seriam os dois
documentos b~sil~res para se iniciar a negúciação de fato, se se desçja eys-a tão falada negociação.
Além disso, temos o precedente da Emenda COnStítu~ional n"' 22, de 29 de junho de 1982, quando foi apresentado.~ c aprovada uma subemenda sobre serventias (os
atu<tis arts. 206, 207 e 208 da Constituição} c que não era,
nem de longe, objeto da emenda original do Governo.
a célebre emenda que beneficiou os aon-os· de cartório, dando-lhes o direif6 de transferir, umã.SucesSão
fami!iar, os cartórios deste País. Foi a subemenda, repito, aqui apresentada pelo eminente Deputado Marcelo
Unhares e que constou da Emenda ConstitudOiial n'i' 22,
a qual não tinha nada a ver com a Emenda ConstitUCional nQ 22. Quer -diZer, esSa impertinência é irilper-tTnênciá
designar-se como fato novo apresentar-se uma subemenda a uma emenda constitucional.

s

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER - Ouço, com -rriti.ita
atenção, o eminente Senador Passos Pôrto.

O Sr. Passos Pôi-to- Nobre Senador Gastão MUller,
quero solidarizar-me com V. Ex•._ Eu também entendo
que quando a emenda da proposta do Presidente daRepública diz que altera, acrescenta e suprime artigos da
Constituição Federãl, e se a emenda movimenta, desde o
preâmbulo da Constituição até o reordenamento de di~
versos artigos do texto Constitucional, quando retifica,
quando reajusta, quando tiansfere disposítivos que estão
no corpo da Constituição para disposições transitórias,
eu creio que toda subemenda é pertinente. Ãliâs, era a
tese que eu iria defender na Comissão Mista, porque eu
mesmo sou autor de três, e das três, dentro do critério do
nobre Senador Aderbal Jurema que foi quem declarou
isto, só- uma se salvaria. Eu achO, aliás, eu tenho dito
sempre que esta e a oportunidade de uma miniconstítuintc, de uma reformulação geni.l do texto constitucional, quando-se aproveitaria e se faria, então o processo
de redemocratização, através dessas modifica-çõeS. Quero trazer minha solidariedade ao oportuno· discurso de
V. Ex•
O SR. GASTÃO MÜLLER- Parabéns a V. Ex• porque além de outras qualidades que V. Ex• possui, mostra
mais iuria, a -coerênCia, porque eu-vou citar aqui que-V.
Ex• aceitou, como relator da chamada, hoje, nacionalmente, Emenda -Passos Pôrto, que lhe deu um nome nials
nacional do que jâ era, V. Ex• aceitou a subemenda. Eu
vou dizer isto no meu discurso. Continuo, "Sr. PfesfOenh~:
Emendas à ConstitUição N9s 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 e 28, de 1984, Versando sobre
matéria constante da Proposta de Emenda à Constituição do Governo, determinou que todas fossem anexa·
das e tramitassem em conjunto.
Deve-se, ainda, acrescentar Que das piopostas anexa~
das, algumas delas não incidem, parcial e totalmente,
sobre dispositivos constantes da mensagem presidenCial,
a saber:
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O Sr. Fábio Lucena- Nobre LfderGastão Mi1ller, V.

Ex' fala na sucessão familiar dos cartórios e eu diria que
é uma decorrência-do Pecúlio castrense em que se transformou a sucessão presidencial no Brasil. E a lado da
·censura azeda, acre, que o Presidente da República faz à
legítim3 iniciativa dos parlamentares no· que pertine à
competência que possuímos para apresentarmos emendas à Constituição, ou subemendas à Emenda do Governo, o Chefe do Governo ameaça, segundo a mesma fonte, retirar a emenda que mandou ao Congresso Nacional. Imagine V. Ex~ a que p~nto_o Congresso Naci~nal,
domina-do pelo Poder E~xecutivo, chegou em nosso País.
Ele age, faz ou deixa de fazer alguma coisa não em vírtlide de lei, mas em virtude do capricho, do mau ou do
'bom humor do Palácio do. Pia"flalto. E eu, Robre Senador
Gastão Mü11er, pelo que andei lendo nos jornais, pelo
que andei estudani:IQ dã-p-arte de especialistas do maior
renome em ciência política, em direito constituciOnal, em
estratégia politica, eu estou me aproximando de uma
conclusão um pouco retilrdada, que reSume em- admitir, já nesta altura, que ó Presidente da República esteja
exatamente usando do afilai momento de lnsegllrança
nucional para instilar a balbúrdia completa, também no
Congresso, como derramamento da balbúrdia que já
transborda do Palácio do Planalto. E não será surpresa,
nobre Líder Gastão Müller, se quando a emenda estiver
em pauta para votação; o Presidenie da RCpública retiráfa do CongreSso N3.donal, sacando, 3.sSim, a esteira, o
tapete em que tenuemente ainda se asserita o Congresso,
criando as condições reaís- porqUe as condições subjetivas já existem - criando as condições objetivas para
que ele próprio, através de um golpe, ou coisa que o
equivalha, possa prolongar o seu própfio mandato. Este
o novo risco, Senador Gastão MU:ller, que a Nação passou a viver em decorrênciã, ãgora, da irresponsabilidade
constituinte do poder ilegítimo, que é o poder instalado
no Palácio do Planalto.

se

O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado, Senador Fúhio Lucena. Eu qUeria chamar a atenção de V.
Ex•, que é um homem erudito, para os cacoetes nossos,
cacoetes brasileiros. Por exemplo: nossa República surgiu sob a égide da república americana, dos Estados Unidos da América do Norte. V. Ex• sabe tanto quanto eu
que· o Presidente da República dos Estados Unidos tem
um statiis imperial. O Presideilte dos Estados Unidos é
- tfãTado verdadeiramente como um imperador, um rei. E
o Brasil, principalmente a partir de 64, deu a caracterfstica ao nosso Presidente da Repúblíca, seja quem fOr, de
um linperadorzinho. Então, o nosso companheiro, o
nos-so cólega diz, com muita preocupação, que o Presidente está Irritado por causa das emendas. E, daí? Ele está irritado? É um direito que ele tem de ficar irritado. -E
nós ficamos irritados--quándo ele -também não aceita
diálogo em tbino de assuntos que ele considera fechados.
Como pode haver diálogo se ele fecha questão sobre dois
pontos que nós consideramOs vitaíS? Esse negóciO de-iriitução dg P~esidente não nos abOrrece, não_ nos preo~upa.
~ um direito que ele tem de irritar-se. Ele, em 1985, a
partir de março, estará em Nogueira. Não será imperador toda a vida. De modo que a iriitação dele não nos interessa. O que nos preocupa é o interesse do Brasil e do
povo brasileiro.
Mas, prosseguindo. Deve-se ainda, acrescentar que
das propostas anexadas, algu_tt}as delas não incidem parcial ou totalmente, sobre_dispositivos constantes da: menSB:gem presidencial, a saber:

I) Proposta de Emenda Cons"titll-ciorlal n9 14, de
1984. "Altera a redação das alíneas "b", "c" e "d" do§
J9 do ar. 151." A proposta do Governo alte"ra as alíneas
"a" e "b" do art. 151. Então, foi aceito anexado.
2) Proposta de Emenda Constitucional n9 17, de
O Sr. Fábio Lucena - Permite ·v. Ex• um aparte?
1984. "Altera a redaçào dos arts. 21, 55 e 57 da C_onstiO SR. GASTÃO MÜLLER - Com muito_prazer, - _ tuiçUo. ''A proposta do Governo não discute o art. 21 em
s(!u item I, os§§ J9 e 29 do art. 55 e o art. 57 em seu§ 2~>.
ouço o aparte do nobre Senador Fábio Lucena.
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3) Proposta de Emenda Constitucional n'i' 19, de
1984. "Revoga a alínea "b" do§ }Q do art. 15, o item VII
do urt. 81 e o item III do arr. 89, dando nova redação ao
§único do art. 89". A proposta do Governo omite a alí·
nea "b" do art. IS e não se manifesta sobre os arts. 81 e

- 89 da ConstituiÇão.
4) P~oposta de emenda à Constituição n'i' 21, de
1984. Ãiterã_ a n!dação da alínea "c" do§ }9 do art. 151
da Con-stituição. A proposta do Governo altera somente
as alíneaS "a" e '"'b" do art. 151.
5) Prop9sta de Emenda à Constituição n9 24, de
1984. Acrescenta § único ao art. 30 da Constituição. A
pfoPost<l-do GoVernO não estuda o aft. 30.6) proposta de Emenda à Constituição fl9 28, de
1984. Dá nova redação ao art. 46 da Constituição. A
proposta do Governo não estuda nem levemente o art.
46

Convém, finalmente, salientar que o relator, a presidência da Comissão e ela em si, não têm poderes para rejeitar, aprovar, apresentar subemenda, julgar impertinente qualquer Subemenda apresentada, a um_a ~~opos
ta, .un::t_a '-:~Z _que a sua composição de li Senadores e I 1
Deputudos não eferece, em nenhuma hipótese o quoniln
de deliberar sobre a mesma, que possui o apoíamentO de
1/3 das membros do Senado e da Câmara. A Cômissão
tem poderes limitados numa_ Proposta de Emenda à
Constituição, ou seja, de apenas sugerir_a aprovação ou
a rejeição das proposições sujeitas ao S!!U exame. Acho
eu que para se apresentar qualquer subemenda ainda,
que seja substitutiva, ela necessitará do apoio de I/3 do
Senado e da Câmara.
E, aqui, vem a citação, para a qual peço a atenção do
Senador Passos Pôrto.
Bas_eando-se nesta doutrina, o senhor Senador Passos
Pórto, na sessão conjunta do Congresso Nacíonal de 23
de novembro de 1983, -ofereceu brilhante parecer oral,
em- nome da Comissão Mista, concluindo pela apresentação de um substitutivo, apoiado por I /3 dos mebros
do Senado e da Câmara, sobre as Propostas de Emenda
-à Constituíção 22, de 1983, originando-se na Emenda
Constitucional n9 23, que ficou com o nome Emenda
Passos Pôrto, promulgada em f9 de dezembro de 1983,
que buscou uma nova distribuição da receita tributária
nacional, para melhor atender aos Estados e Municípios.
Dou, com muito prazer, o aparte ao nobre Senador
Hélio Gueiros.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Gastão Mrlller
.V:.· Ex• .está fazendo uma excelente exposição, bem fundamentada juridicamente sobre a impertinência do Senhor Presidente da República, entendendo que essas subemendas não podem ser apresentadas ao projeto de Sua
Excelência. Sua Excelência deveria limitar-se a dar opinião sobre cavalaria c outras coisas. Sua Excelência não
deveria entrar nesse terreno do Direito Constitucional.
evidente que Sua Excelência não é um perito, um estudioso do assunto. V. Ex~ aborda uma tese muito interessante. S: um absurdo completo se essa comissão de onze
Senadores e de onze-Deputados puder inutilizar, preliminarmente, emendas apresentadas por um terço dos
membros desta Casa por um terço dos membros da Câmafi dos Deputados. É um absurdo completo que onze
Senadores e onze Deputados tenham força sobre vinte e
quatrO Senadores e cento e setenta Deputados. ~preciso
que o nobre Re!ator atente beni para essa tese de V. Ex•,
que acho da maior relevância. Na verdade, todas essas
subemendas, embora sejam assim chamadas, elas formaJminte são autênticas emendas à constituição, porque
todas vêm subescritas por 1/3 dos Srs. Senadores e 1/3
dos Srs. Deputados. Mas é interessante que o Relator
tome conhecimento desses princípios defendidos por V.
Ex_•, porque V. Ex•, na minha modesta opiníão, está rigorosamente dentro do direito constitucionaL O Relator
tem que ouvir e atentar ao que V. ex• está dizendo, e não
o que está querendo se manifestar um General da Cava--

.e
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Iaria que sobre o assunto, não deve ter muita competên·
cia para tratar.
O SR. GASTÃO MÜLLE:R -

Senador Hélio Gtiei-

ros, muito obrigado, agradeço a V. Ex~ que ilustrou e
prestigiou o meu pronunciamento. Quero dizer-lhe que
vou entregar em mãos uma cópia deste_ diSCurso ao nosso_
amigo, eminente Senador Aderbai Jurema, par« q_ue S.
Ex~. se tiver tempo e se acreditar na gent~ um pouquinho, leia o documento po.tra observação.
E terminai:zdo, Sr. Presidente:
Finalmente, apelamos para o espírito altamente demo-

crático de Sua Excelência, o Sr. SCnadof.Ãdcibal Jurema, relator da mensagem presidencial, que tem se mostrado favorável ao julgamento de impertinência das subemendas apresentadas _a Eme_nda Fí~~~~~o_g_~:~_C ~-~o
versem sobre dispositivo co-nstante da propost<J inicial
que as estude, pois não é po-s-síVel que entre quase 300 sugestões, nada possa ser aproveitado.
Alêm disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa atitu~
de dos Congressistas de apresentarem inúmeras subemendas, provam, cabalmente, a ânsia do _povo _bra~il_~jro,
renetida pelos seus representantes de que se tenha, no
Brasil, uma nova Carta Magna que represente de fato e
de direito as legítimas e atuais aspirações naCionais.
O Sr. José lgnácio Ferreira um aparte?
O SR. GASTÃO MULLER -

V. Ex• me concederia

Com muito prazer.

O Sr. José lgnãcio Ferreira - Cheguei em meio ao
pronunciamento de V. Ex•, mas tive a oportunidade de
captá-lo, sobretudo porque V. Ex• perorava, abarcando
toda a referência feita nos tópicos anteriores do se~ pronunciamento. Quero, iniciahriente, fdicitfo.:lo pela Co-locação que fez, que aliás não é novid_a.de, pois com a inteligência privilegiada que tem e com a capacidade de formulação clara do seu juízo ...
O SR. GASTÃO MÜLLER- Obrigado.

O Sr. José Igruicio Ferreira-- ..... não causa surpresa
com este pronunciamento. Mas, nest<~ oportunidade, incursionando nele, gostaria de dizer a V. Ex' e a Casa, a
respeito do pronunciamento do Presidente da República
quando, na televisão, proclamou alto e bom som a ·neceY
sidade de mudanças, que Sua Excelência reconhecia
eram realmente clamadas pela sociedade civil brasileira,
naquela vocalização feita atraVés -cro-gl-ito de "Diretas
Já". Na realidade, quando o povo gritava "Diretas Já'',
o que ele realmente queria, <1 inspin~çào, o moto~ de_ t<Jdª~
a união do povo brasileiro, era não exatumente as ''Di retas Já''. mas sim ..Mudan~<~S Já", Ist\l o Senhor Presidente da República reconheceu e proclamou em allo e
bom som, num discurso que quase pmecia, em determinados segmentos., de verd:.tdeiro oposicionista-. O· que·
não faz sentido é que Sua E.xcelênda, mesmo que compreenda a necessidade de "Mudanças Já", tenha inicialmente enviado a esta Casa um projeto que não muda nada, ou muda muito pouco, e quando muda, em quase todos os pontos, é para pior. Em segundo lugar, quando
Sua Excelência Se mostra irritado- Cf)m esta e a outra
Casa do- COngresso Nacionill nos c.1usa estranheza porque nós Congressistas, de um modo geral, temos o dever,
de representativos que somos, porque Paflamento é representação, ou não é Parlamento, de traduzir e de espelhar com fidelidade os anseios de toda a sociedade.
O SR. GASTÃO MULLER mente quero ...
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Senador, primeira-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) (Faz soar a
campainha.}- Quero comunicar ao nobre orador que o
seu tempo está esgotado. Pediria que não mais concedes- se apartes.

O SR. GASTÃO MULLER - Vou só agradecer o
:.~p.arte do nobre Senadvr pdo Espírito Santo, mus·qucro
dizer que V. Ex• incursionou bem no meu pronunc-iamento e novamente lembrar aqui que, há cinco anos venho dizendo, em várias oportunidades, que o Presidente
Figueiredo quer u democrucia, desde que seja à moda dele, a democracia à moda "figueiredi<~na"; quer dizer, S.
Ex~ nUo pode ser contrarh1do. Então, as mudanças que
quer, c deseja são aquebs que estão consubstanciadas na
sua__emenda. Qualquer outra coisa, outra idéia que não seja esta_i!_provol!:.lçào, ou irrita, p-Orque a dcmocrada
tem Ql;!C ser "à moda da Casêl", Democraci_a "à moda da
Casa" é não contrariá· lo em nada.
De modo que agradeço ao Senador do Espirita Santo,
Jo.si:: Ign~cio Ferreira, e f<!.ço votos que o Senador Aderbitf Jurcma leia o meu pronundamcnto, estude o asSunto
pura que não po,~samos, com essâ atitude impertinente
de não u..:eitar o estudo das subemendus. fechar us portas
para o que tanto se quer e se deseja: uma negociação
pt!ra o bem nacional.
- Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (i... enoí~ Vargas) -- ÇC?ncedo a
pal~vra ao nobre senador Jorge Ki:l!ume, p~ra uma bn~ve C:orriunlcação.
-- ·
-·
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma comuilicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Piesidente,
Srs. Senadores:
Toda a Amazônia extrativista, que se dedicou à atividade_ gomífera, e.stá reclamando do Poder Central recursos para o financiamento da borracha. E, por vârias vezes, tenho ocupado esta tribuna para fazer o nosso apelo
mas, que, infelizmente, até hoje, parece--me, não encontrou guarida, não está ecoando __ _
Acabo de receber um telex da Associação dos Usineiros de Borracha Vegetal, que lerei para que conSle d.os
Ari"aíS da 'CãS:.i. Diz o telex:
_ Rio de Janeiro, 15 de maio de 1984
ExcelenüsSimo Senhor
Senador Jorge Kalume
Senado Federal
Brasília- DF
Prezado Scnho_r,
A Associação dos Usineiros d_e Borracha Vegetal
do Br~sil -- USINBOR,_entidade que congrega os
Produtores de Borracha Nacional, vem por meio
desta solicítur a Vossa Excelência que interceda jun_tu.aos Ministros da Área Econômica, para que lib-e-:.
rem verba de Cr$ 6,0 bilhões para o custeio e comer. ciJ.Iiz<tçào de_~borracha.
As restrições de crÇdito a custos compatíveis vem
tmzendo sérios transtornos ao setor, levando as empresas a reduiírcm suas atividUdcs, pois a busca de
recursos na rede bancâria, a custos elevadíssimos,
afeta de forma irremediável a sanidade económico~
financeira d<Js empresas.
A perdurar esta situação, o Governo se verá na
contigê:nc~.:J. de atender às necessidades do mercado,
em conseqUência-- da redução da pro'duçào interna;
villlmportaçõi!.~. onerando, dessa forma, o jâ crítico
b<~lanço de pagamentos da Nação.
- Espc-ran~o Podei-Contar com a valiosa colaboraçiio de Vossa Êxccléncia, fírmamo~nos,
AtCn<.'IoSamcntc,
_ Associação dos Usineiros de Borracha Vegetal
Dt.?J3rasii - USiNBOR
Moises Bcnncsby
Presidente
Sr. Presidente, como é sabido, o Brasil tem que imporlar borracha para atc~der a seu parque manufatur~iro.
Duiante-o ano de 1983, o Brasil consumiu .:~.prox!mada
mentc 26-9 mire 376 -toneladas de borracha natural e sin-
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tética. A síntética ê produzida no País, consumindo petróleo, que é um produto raro e carfssimo, e a borracha
natun.1l tem a sua produção insuficiente para correspon-der às necessidades desse parque. Então, o Brasil se vê na
contingência de importar a diferença que representa
dólar, ouro, sangrando as nossas divisas.
Face a tudo isto, quero, mais uma vez, fazer um aJ1elo
dramático à área financeira, no sentido de ir ao encontro
daquela região desprovida de recursos e que depende,
para a sua sobrevivência, da extraçào da borracha.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui registrado o meu
apelo na çerteza de que, mesmo retardadamente, a área
linanceira atenda ao clamor dos amaz_ónidas.
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bemt Muito bemt)
O sr: Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peçcr a palavra para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ---Concedo a
ralavm ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma
breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma
comunícaç_ão, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Todos nós sabemos que o grande inimigo da natureza,
aq.ui e em todos os povos, é o homem: ele destrói a floresta,_ mata os animais. Mas, às vezes, essa prâtica, Sr,
Presidente, tem traços tão cruéis, tão brutais que não podem deixar -de ser obje~o de um apelo ao IBDF.
Compreende-se, e se compreenderá durante muito tempo, que os animais mais fortes matem os fracos para a
sua sobrevivência. O homem tem se valido disso, como
também os animais irracionais. Mas há brutalidades que
chocam a todos, e que não se pode deíxar que continuem
s_endo praticadas nas feiras livres do Brasil. Ora, Deus
criou as aves do céu. _e há um aspecto cruel, absolutamente desumano, que é a venda dos pássaros pretos, nas
fein,ts- p-O[lU!ares, os homens, antes de venderem os pássaros pretos para a clausura inevitável, cegam os pássaros
p·ara que possam cantar mais, e só feridos assim na sua
visão, impossibilitados de olhar sequer a natureza onde
deveriam viver livres,_ sofrem a tortura da cegueira e da
solidão. Sr. Presidente, o problema é ~ào grave, e o homem _é tão mesquinho, que para ouvir mais o cântico do
pássaro lhe fura os olhos. Tenho que fazer um apelo, em
nome de todos os homens de sensibilidade deste País, ao
!BDF, para que víSíte- aS feiras públicas, de Brasília e de
todo_ o Pais, e dê a esses pássaros pretos, todos eles ~
que chamamos carinhosamente de "ficus", embora tenham nomes diferentes- ein todas as partes do Brasil condições para que possam, ao menos enclausurados, viver sem a tortura da cegueira. É este o apelo de um homem que tem se preocupado com os problemas da natureza, que neste momento endereço_.
O Sr. Helvídio Nunes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO O Sr. Helvídio Nunes um apelo ao PDS ...

Pois não.

Se ouvi bem, V. Exi' dirigiu

O SR. NELSON CARNEIRO -

Não, ao IBDF.

O Sr. HeiVfdio Nunes- Ah, desculpe. Entendi PDS, e
ia atirar tÕda a culpa pela prisão dos passarinhos apenas
a u~ _p__:d~s-~_!_.~tt~, _o nobre Senador Aderbal Jure ma.

O SR. NELSON CARNEIRO - O nobre Senador
Aderbal JUrem a não, os pássaros que S. Ex• guÚda com
a maior estima não são dessa natureza, e eles todos podem, ao menos, ver a aurora e à hora, ouvir o ensombrecer do dia.
Mas, Sr. Presidente, aqui deixo esse apelo para que as
autoridades comecem a físcalizar nas feiras públicas es-
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ses animais, porque, illérii de enclaiiSuradÕs, sãO cegados
para atender ao desejo desumano dos homens. -Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.j

menta Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa
a partir do dia 21 a 25 de maio de 1984, para breve via~

gem ao estrangeiro, para proferir conferências.
_ _ ____:_Atenciosas saudações. - Roberto Campos.

COMPARECEM MAIS VS SRS. SEliÂDORES:

Altevir Leal - EuniC-e Michiles - Gaivão Modesto
- Odacir Soares~ Gabriel Hermes- AlexariCfre<:osta
-Carlos Alberto- Milton Cabral- Marco MacielGuilherme Palmeira - Jutahy Magalhães - Amaral
Peixoto - Roberto -Saturnírio - Itamar Franco - Be-

nedito Ferreira -

O SR. PRESI_DENTE (Lenoir Vargas)_-A Presidência fica ciente.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~>-Secretário.

É lido o seguinte

Mauro Borges- Pedro Simon.

REQUERIMENTO No 81, DE 1984
O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- A Presidên~

cia comunica ao Plenário que designou os Senadores Lomanto Júnior, Milton Cabral, Almir PintO, Helvídio Nunes e Mauro Borges para comporem a Delegação de Senadores brasileiros que viSitarão a Bulgária e a República da Roménia, a convite dos Parlamentos daqueles paise.<;.

O SR. PRESIDENTE (Lena ir Vargas)- Hã Sobre a
me.<;a comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário.
-

São lidas as seguintes
Em 18'5-84
Senhor Presidente-_
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 20 de maio de 1984, a
fim de, no aesempeilJio de missão colt{qu·e-me diúiguiu
o Senado, participar da Delegação de Seiuidores brasileiros que visitarãO a Romênia e a Bulgária.
Atenciosas saudações.- -Aimlr Pinto

Requeremos urgência nos termos do art. 371, alínea c,
do Regimento Interno, para o OfíciO S-4/84, do Sr, Go_vernador do Estado do Pará, soliCitandO autorização
para contratar empréstimo de- 60 ffiilhÕeS -de dÓlareS norte americanos.
Sala das Sessões, 18 de maio de I 984. - Gastão
Müller, Líder em Exercício.
-O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- De acordo
·com o disposto no art. 375, item III, do Regimento Interno, este requerimento figul-arâ na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1~>-Secretário.

sobre o auxílio-desemprego", ora em tramitação na Casa.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1984,- Itama.r Franco
- REQUERIMENTO N• 83, DE !984
Requeiro à Mesa, na forma do art. 239, inciso I, alínea
6, do_ Regimento ln terno, sejam ~o licitadas ao Exm9 Senha!- Ministro da Fazenda informações pormenorizadas
sobre a exportação brasileira no setor de informática, relativas ao Projeto de Lei do Senado n~ 048, de 1984:
a) nos anos de 1981, 1982 e 1983, com os respectivos
valores em dólares americanos.
b) segundo os fabricantes-exportadores e os Estados,
onde_ se acham os seus estabelecimentos industriais;
- -=:C)Seiundo os países de destino;
d) co_~ _percentual (aproximado) do valor dos comprovantes importados em regimes de drawback.
Sala âUs Sés.Sões, 16 de maio dé 1984.- Roberto Cam-

_

pos.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Serão solicitadas as informações requerid~s.

0 SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está fiiida a
hora do expediente. (Pausa.)
Passa~se à

ORDEM DO DIA

São lidos e deferidos os seguintes
.REQU~RI~~~I_Q_N9_~2,_DE 1984

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 239 do Regimento Interno do
Senado Federal, solicito de V. Ex• as necessárias provi~
dências no sentido de encaminhar ao Poder Executivo o
Em 18-5-84
seguinte requerimento de informações:
Senhor Presidente
I. Qual o total de recursos recebidos, a e<:dii an_o, enTenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
tre 1979 e 1983, pelo Míníslério do 'fi-abalho, em decorme ausentarei do País a partir de 20 de maio de 1984, a
rência
de transferências relativas à arrecadação da confim de, no desempenho de missão-com que· me distin8uíú
tribuição sindical1
o Senado, participar·aa·oeregação de Senadoreidnasilei2. Quanto coube ao FundÓ de Assistência ao Desem~
ros que visitarão a Romênia e a Bulgária.
pregado em cada um dos anos, entre I 979 e 1983?
Atenciosas saudações. - Helvídio Nunes
3. Em quais atividades, incluindo a assistência ao desempregodo, foram aplicados, entre 1979 e 1983, os reEm 18-5-84
cursos -do FUndo de Assistência ao-Desempregado, enCaM
Senhor Presidente
minhados ao Ministério do Trabalho?
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
4. Dos recursos especificamente destinados à assisme ausentarei do País a partir de 20 de maio de 1984, a
tência ao desempregado, que totaiS, a cada ano, entre
fim de, no desempenho de missão com que me disting"uiu
1979 e 1983,_foram efetivamente repassados a trabalhao Senado, partiCIPar da Delegação de Senadores brasileidores desempregados?
ros que visifafão a Romênia e a- Bulgãria-.
5. Quantos foram, a cada ano, os trabalhadores deAtenciosas saudações.- Milton Cabral
sempregados efetivamente assistídciS -com recursos do
Fundo
de 1:ssisténc_ia ao Desempregado, entre 1979 e
Em 18-S-84
1983'?
Senhor Presidente
6. No período mencion_ãd"a (1979=::-[983), ciua~tos fo-Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
rJm os c_ontratos de prestação de serviços firmados pelo
me ausentarei do País a partir-de -20 de maio de 1984, aMinistério do Traóalho, com recursos do -Fundo de-Asfim de, no desempenho de" missão com que me distinguiu
sistência ao Desempregado, e qual o objeto, valor, duo Senado, paitlCfp"ãr da l)degação de Senadores brasileiração e entidade prestadora de serviços de_cada um desros que visitarão a Roménia e a Bulgári:i. -ses contratos?
Atenciosas s::~udaçõeS. - MaUro Borges 7. Quais os crítêríos estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho para a contratação desses serviços, inclusive no
Em 18-5-84
tocante às entidades prestadoras de serviços?
Senhor Presidente
8. Quantos desses contratos foram dispensados de liTenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
citação e quais os motivos, em cada caso, pitra tanto?
me ausentarei do País a partir de 20 de maio de 1984, a
9. Quantos foram os trabalhadores desempregadosfim de, no desempenho de misSão com que-me distinguiu
solicitanteS da asSistê.ncia do FundÓ de Assistência ao
o Senado, participar da Delegação de Senadores brasilei·
-Desempregado
que tiveram esses pedidos indeferidos,
ros que visitarãO- ãi{Q-Tnênia e a Bulgâriil..
~
entre 1979 e 1983, e quais os motivoS dessas neg8tivas?
Atenciosas saudações. - Lomanto Júnior
Justificação
Brasília, 15 de maio de 1924
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no artigo 43, alínea a, do Regi~
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O presente requerimento de _informações está referido
ao Proj-eto de Lei do Senado n9 133, de 1983, que ··•re:força o Fundo de Assistência ao Desempregado e dispõe

J\lào há númerQ em plenário para deliberação.
Em conseqUência, as matérias constantes da pauta
consti_tuídas dos Projetas de lei da Câmara n9s 82/81,
67/83, 51(78, 54(81, 58/81, 47/83; Requerimento no
784f83; e Projetas de Lei da Câmara n9s 79/79 e 48/83,
constantes dos itens I a 9, todas em fase de votação, não
serão submetidas a votos, ficando sua apreciação adiada
para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Volta-se à
lista de oradores inscritos.
Coilcedo a palaVra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte dis~urso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem sido observada a constante presença do eminente
Senador Amaral Peixoto no plenário do Senado Federal,
~o plenário d9 Congresso, tem sido o_bservada a insistente presençã"de S. Ex• em Brasília, e isto é um termómetro
a ser observado por todos os que nos preocupamos com
o ir e vir deste País, pois, como dizia desta tribuna o Senador Tancredo Neves, no dia em que daqui se despedia
_a fim de assumir o Govern-o do Estado de Minas, .. tornase difícil e quase impossível -já dizia Juscelino Kubitschek, pela boca de Tancredo Neves- analisar os fatos·e
a si~uação nacionais sem a ?udiência ou a citação de homens·~:omo Amaral Peixoto".
Não é outra_coisa o que faz, em lúcida análise publicada hoje no Correio Braziliense, o jornalista João Emílio
Falcão, em artigo sob o título: "O Figuríno da Ministra". Diz _o articulista:
"Com o peso de honrado e lúcido passado, o Senador Amarai Peixoto observou que em quase cinqUenta anos de vida pública nunca viu o Brasil em
situaÇãO tãó confuSa-. Digno o esforço com que, ao
término da carreira política, tenta ajudar o País a
superar a crise em que se encontra. Remanescente
do get_ulismo, ele pode, como raros, advertir sobre
as ilusões do poder e a fraqueza das ditaduras.
As recordações getulistas prosseguem com -outro
político histórico recomendando que nos lembremos de 37, marco da traição dos ideais da Revolução de 30. Apesar desse conselho, não creio nas
semelhanças, pois o presidente Figueiredo tem afirmado, reiteradamente, que não deseja continuar no
poder. Ao contrário, conta os dias para deixá-lo.
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Depois, não desmoralizaria o processo de democratização, seu passaporte para a Histórta.
A confusão, porêm, existe, e o País está perplexo.
O Presidente não quer a prorrogação, mas o Ministro da Justiça, dizendo-se autorizado, está tramando exatamente isso. Os desmentidos e esclarecimentos são a grande missão do porta-voz da Presidência, que usa sua inteligência para -ímpedir que as
contradições e choques mostrem como o Governo
está desorientado".
A Nação ressente-se dessas indecisões, vacilações. O Presidente envia ao Congresso ampla reforma da Conslituiçãa,·
riõ dia sêSuin"ti cOffieça
a discussão sobre o interesse em aprová-la. Ministros combatem francamente, como se a proposta do
Presidente não representasse o pensamento do Governo. Outros dizem que o President~. "lavará as
mãos'' porque o seu resultado não tem importânciâ.
A confusão identificada somente prejudica o ao.:.
vemo e o País. Não pode interessar a ninguém, muito menos ao Presidente, condutor da Nação.~ preciso, no entanto, desfazê-la, restaurar os valores.
Não podem ser esquecidas as denúncias sobre corrupção, tampouco os culpados devem permanecer
imPunes. o- GõVe-rno precisa ineéiitar sobre -a vÕtação do Clube Militar, inequívoca advertência
sobre a decadência de seu prestígio. Não basta o
projeto de democratização qu~ alguns pretendem
destruir.
Os acontecimentos de Guariba e Bebedouro -Óão
podem, também, ser desprezãdos. Rotulá-loS- como
manobra comunista apenas será um erro grave,
quase irreparável. Não têm os -Comunistas esse poder, ainda que se aproveitem de acontecimentos semelhantes. Se o tivessem~ a rev-olta dos bóias-frias
seria 'O-~ prenúnciO-de qUe não escaparemos a -uma
gerra civil, o que, aliás, tem sido o maior receia do
Senador Amaral Peixoto.
Guariba e Bebedouro são a prova da iminência
da explosão social, se n-ã-6 -houver uma refo-rllla de
estrutura capaz de assegurar ao homem que trabalha pelo menos a sua sobrevivência. O Brasil não se
liinita às recepções oficiais, nem- as nossas angústias
serão esquecidas com o relato maravilhoso das
aventuras de Marco Palo. As díticuldades são imensas. mas só poderemos superá-las se as enfrentarmos, com trabalho.
Infelizmente isso não está ocorrendo. Foi um- filme de terror-fantástico a reportagem na TV sobre a
greve em 22 universidades, atingindo 34 mil professores e centenas de milhares de alunos. A comissão
de mestres não pôde, no entanto, apresentar suas
reivindicações à Ministra da Educação -que estava
em São Paulo tirando fotografias para novã coleção
de modas.

m·as

Atenção, Srs. Sei18.dõfis, rio momento em que vinte e
duas universidades estão em greve, envolvendo trinta e
quatro mil professores e -centenas de milhares de estudantes, a Sr• Ministra da Educação e Cultura não pode
receber uma comissão de professores porque a televisão
brasileira exibe a Ministra Posando para fotografias para
nova coleção de moda.
O ideal seria que a Ministra encontrasse tempo
para as universidades, procurasse convencetOSprbfessores de que o Brasil necessita do trabalho de todos para vencer a crise. Se, porém, a moda lhe é
mais importante do que as salas vazias, o que se hã
de esperar? A mudança do Governo, apesar do Ministro da Justiça e outros menos votados defenderem a sua prorrogação?
O profundo crítico JO Soares, que chora através
de risos, lembra que pelo merios ninguém ainda fa-

loll em brioches; pode ser que _em algumas áreas
pensem mais em coquetéis_. De qualqUer forma ai·
guns poderão rezar. Ou, como sugeriu o Governador Tancredo Neves, um verdadeiro patriota, "tampar os ouvidos e aguardar a explosão".
O Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves, cuja honestidade e capacidade de trabalho são
reconhecidas, afirmou, há dias, que se o circo pegar
fogo seremos todos queimados. Não se incluindo
entre os que encontram alegria em ver o fogo do cir~
co, está, como o digno Amaral Peixoto, dando sua
_colaboração para enfrentar a crise. Poderá não ter
sucesso, n\_~ talvez tenha conseguido, pelo menos,
advertir sobre a situação em que nos querem colo~
car.
São -Conceitos e palavras do Jornalista João Emílio
Falcão do Correio Braziliense, cuja leitura na íntegra, Sr.
Presidente, procedi, rogando a V, Ex• a gentileza de
mandar transcreVer para os Anais dÕ Senado.
O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço com muito prazer V.
Ex~, nobre Senador Passos Pôrto.
O&. Passos Pôrto- NQbre Senador Fábio Lucena,
tenho o maior apreço, o maior respeito e a maior admiração pelo imortal e jornalista João Emílio Falcão. Sei
qUe ele é um homem sério e põe nos seus_ artigos, nas
suas crôriicas iQuilo que pode perceber seja a verdade.
No entanto, nobre Senador, não acredito que a Sr' Min_istra Esther de Figueiredo Ferra~ esteja em São Paulo
- tirando fotografias pal-a moda.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• não viu, então, a
teleVisão, nobre Senador? Permita.me, não há mal nenhum em tirar fotografia~.

o-sr. Passos Pôrto- Conheço mais- ou-menOS -ã vida
da Sra. Ministra da Educação. S. Ex• é uma austera Senhora paulista, de família de homens sérios, cultos;
família hadiciOJ1al da cultura e da sociedade brasileira;
ex-Secretária da J;:ducação de São Paulo; membro do
Cófu~ihõ Fedei-ai de Educação; uma mulher de cons-tumes moderados; uma senhora dedicada à cultura e,
sobretudo, à educação. Não creio, em híPótese alguma,
que-s. Ex~ tenha ido a São Paulo com esse objetivo. Mesmo que a televisão tenha transmitido um instante, tãlvez
da estada de S. Ex• em São Paulo, em que ela tenha participado de um concurso ou de uma solenidade em que
estivessem desmando modas. Quanto ao restante do artigo, quero me congratular com ele porque é uma verdade.
Os epísódios de São Paulo, de Ribeirão Preto; em que o
operariado rural se levantou contra as formas de trabalho estabelecidas ~aquelas usinas d~ açúcar,_c_ondicionaram talvez, um_ fato da maior importância na história: do
trabalhismo brasileiro. Foi através daquela rebelião que
se estabeleceram normas e conquistas para o operariado
rural. Os operários agora vão ser respeitados com conquistas que considero da maior importância na legislação ordinária do trabalho no Brasil. Veja V. Ex• que,
a_través daquelas e-xigências, hoje 9 bóia-fria que estiver
doênte ierá os ·seus dias· cibonados pela empresa. O trabalho voltou às condições mínimas que deveriam ser estabelecidas p~ua um salário condigno para os bóias-frias,
que de'lem ser uma preocupação de todos nós. Sugeriuse, numa das reuniões, que eles sejam todos incluídos na
Previdê~cia Social. São fatos que, pela sua natureza,
mostram o processo de modificação da própria estrutura
da sociedade brasileira, que estão ocorrendo. Quer dizer,
estamos passando dias férteis na polítíca e na história social e econômica_do nosso País. Agor2: às homena_gens
que V. Ex• faz, lendo o artigo do jornalista João Emílio
Falcão, ao eminente Senador Amaral Peixoto, creio que
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nisto há uma unanimidade na área nacional e nós, do Senado, temos o maior respeito e a maior admiração por S.
Ex• que, realmente, deve ser ouvido sempre que a Nação
precisar, sobretudo nas horas de crise. S. Ex• tem uma
folha de serviços inestimáveis à evolução- política brasileira, pãrticipou -dos recentes epis6dios nos últimos 50
anos da vida polftica brasileira, foi autor de muitos des~
ses epis-ódios, foi combatido e combateu e. hoje é, sem
dúvida alguma, um dos nomes tutelares da política na~
cional. Era este o aparte que desejava dar a V, Ex'.

O-SR. FABIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
recordando-lhe que é absolutamente comum e normal que qualquer pessoa tire fotografias e se deixe fotografar.lnclusive, nos palácios presidenciais, nos Palácios
de gOverno,- existem fotóg-rafos oficiais, nobre Senador
Passos Pôrto e, aqui mesmo-, o Senado Federal possui os
seus fot6irafos porque a fotografia é uma forma de do. comentação e os ôo-cumentos -são fundamentais para o.
estudo da história. O que seria da História do Cristianismo, por exemp1o, se Verónica não houvesse fotografado
-de ·.modo tão epifârilico, o rosto de Nosso Senhor Jesus
Cristo? De sorte que o fato da Sr• Ministra tirar fotografias em nada altera o processo do modismo em vigor no
País_. O que se acha estranho, Sr. Presidente, nobre Senador Passos Põrto, é a coincidência entre o fato de a
Ministra estar servindo de modelo para a História e o
fato de construtores da História, de mais de 30 mil professores, estarem dias de angústia e de ansiedade, como a
maioria da população brasileira, e não poderem, em virtude da fotografia e dos modelos, ser recebidos por S.
EX•, a titular da pasta da Educação e Cultura.
Ex~.

O Sr.Amarãl Peixoto- Permita-me V. Ex• um apar-

te?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Se-nador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto • Em primeiro lugar. ilustre Senador, qUero--agradecer as generosas referências de V.
Ex• a minha pessoa em hoje transcrevendo o artigo
publicado.
O SR. FÁBIO LUCENA - Não são generosas, são
obrigação da minha parte, nobre Senador.
O Sr. Amaral Peixoto - V, Ex' deve-se recordar da
miilha apreensão quando aqui falei peta última vez.
Alias, poucas vezes tenbo falado neste ano.
Daquele momento para hoje só tenho tido novos mo·
tivos de apreensão.
V. Ex• enumerou, lendo o artigo do jornalista João
Emílio Falcão. fatos que impressionam a todo povo brasileiro, sobretudo à classe política, Estou informado, já
vi -réferências nos jornais .de hoje e através de informações que me foram dadas pelo telefone, que na Uni~
versidade Federal do Rio de Janeiro, numa atitude de
desrespeito ã pessoa de um digno reitor, homem do mais
alto gabarito, alunos daquela universidade invadiram o
gabinete do reitor e o desacataram dentro da s_ua sala de
trabalho. IssO nobre Senador, ê reflexo do que se passa
no País e é mõtivo de apreensão para nós todos. Quando
eu disse aqui, há poucos dias, que o que se passava no
Brasil não era só apreensão para nos do Partido que sus~
tenta o Govenro, mas também da Oposição, por ciUe nós
todos seremos engolidos nessa onda de desordem que es~
tá tomando conta do País, eu previa que fatos como este
de hoje iam ·acOntecer em nosso País. V. Ex• enumerou
alguns deles, que tanto nos impressionaram, assistindo
aos programas de televisão nos últimos dias. Porque eu
já tinha visto na televisão saques a armazéns, a super~
mercados, mas não havia ainda visto o povo, de picareta
n_asJllàos, demolindo prédios, como vi em Bebedouro e
em Guariba. Senador _Fábio Lucena, mais uma vez o
meu apelo: vamos cuidar seriamente deste País, vamos
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nos entender para salvar o Brasil. t: pena que a Casa esteja tão vazia, que os nossos companheiros não possam
ouvir V. Ex~. a mim·e ao Senador Passos Pôrto. Mas
confesso, mais uma vez. estou apreensivo, grandemente
apreensivo com a situação do -Brasíl. Tive, há dois dias, a
oportunidade de transmitir essa miD.ha aprci!TiSãO ao _se:
nhor Presidente da República, mostrando que_ já vi situações mais agitadas do que a de hoje, mas nenhUma
tão sem pre-spectiva, tão sem saída como essa que estamos vivendo neste momento. Muito obrigado a V, Ex'

O SR. FÁBIO LUCENA - A apreensão de V. Ex',
no_bre Senador Amaral Peixoto, é uma advertência, é_ um
chamamento à razão, é uma convocação ao altar daqueles que se transformaram em hereges e que pretedem,
como heresiarcas da democracia, que a sua heresia pro li~
fere Nação afora._ V. Ex•, com a sua longa experiência,
faz o chamamento, faz a convocação, mas, lamentavel~
mente, nobre Senador Amaral Peixoto, tudo o que estã
acontecendo no Brasil teve infcio -por determinada deli~
beração dos promotores do desass_ossego social. Tudo
foi industrializado pelos que só enxegam no caos o sucedâneo para a ordem, e ao invés de trabalhãrem para a
reimplantação da ordem no País, cruzam os braços, deixam a Nação à matraca, abandonam a Pátria, velejam
pelos oceanos e deixam os brasileiros confiado à mercê
dos própriOs azares ou da própria sorte.
Mas, Sr. Presidente,
"A Nação f:Xiste anteS d_e tudo, é a orig'ein Oe tUdo. A sua vontade é sempre legal, é a própria Lei.
Antes dela e acima dela não hã senão o direito natural. Se queremos formar uma idéia justa da sUcessãO
das leis positivas que não podem emanar senão da
sua vontade, vemos em primeira linha as leis constitucionais, que se dividem em duas partes: umas re-gulam a organização c as funções do corpo legislativo; outras determinam a organização e as funções
dos difererites corpos atlvos. Essas Leis denominamse fundamentais, não no sentido de que possam che~
gar a ser independentes da võntade nacional, mas
porque os corpos que existem e operam por elas não
lhes podem absolutamente tocar. Em cada parte, a
constituição não é abri do r)õder constituído, mas
do poder constituinte. Nenhuma classe de poder de-legado pode mudar nada das condiçõeS da sua-delegação. 1:: nesse sentido que as leis co:rlstitucionais
são fundamentais. As primeiras, as que estabelecem
a legislatura sãQ fundadas pela vontade naçio1;1al an~
tes de qualquer constituição; formam o- primeTi'o degrau. As segundas devem ser estabelecidas por uma
vontade representativa especial. Assim, todas as
partes do Governo se correspondem, e dependem
em última anãlise da Nação.
Não oferecemos aqu-í senão uma ídéia fugiitva,
mas é exala."
Sr. Presidente, estas não- são palavras de agora, _não
são conceitos dC: hoje, São-opiniões escriüiS Quatro ãnos
antes da Revolução Frailces3., pelo Abade Siéyés e constituem, Sr. Presidente, por sua extraordinãriii-ãtuã-fidãClf:,
uma preciosa -liçãÕ a ser observada Pof quantos nos
preocupemos com os destinos de nosso País.
Eis o que diiia o ti'3cliitor de Rousseiii,- aquele que
adaptou o "Contrato SoCial" às condições -ob]etív!ii Vigorantes na velha França, na França do antigo regime,
regime tãO ancianiiãdo que- comeÇá, Sr-. Presidente, a
transmitir~ transbordar os seUs eScombros para a situação atual do nosso País:
"Em cada parte, a constitu[(;:ão não-é oOiiâOpOder constituído, mas-do poder constituinte."
Em nosso Pais tem acontecido PreCisamente isto, ·sr.
Presidente: a Constituição que temos, as leis de que dispomos são todas obras do poder constituído e não do
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poder constituinte. E esta defasagem enorme tr~tre o poder constituinte, entre aquel~_ que reCebe a delegação da
vontade nacional para elaborar a lei dentro do poder
cOmpetente que é o Poder Legislativo, e a u~urpação d~~
sa competência ·Pelo poder que não tem_ compe_tên_Ciapara elaborar as leis e que, apesar de- incÕrilpetente, teima por legislar, teima por abarrotar o Pais com um manacial de leis que a sociedade não mais aceita porque as
repudia, em sendo todas elas contrárias a sua natureza, a
natureza dos seres e dos enseres da sociedade; é esta defasagem profunda, Sr. Presidente, entre os constituintes
e o poder constituído, vale dizer, o Poder Executivo, que
estã arrastando o nosso País para este abismo sem fundo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nuin processo de arrastamento transformado jâ não mais em plano inclinado, mas, como dizia, -em abismo onde o fundo jã não é
mais vil!ível e onde a Nação não pode sequer experiment_ar um aconchego para ver reCreada a própria lei da gravidade terrestre.
Em assim sendo, Sr. Presidente, é preciso que dissociemos imediatamente as coisas. O Poder cOnstituído tem
direito de continuar a fazer com o Brasil o que estã fazendo? Tem o poder constituído, tem o Poder Executivo,
por exemplo, o poder e a competência de inantú o Congresso Nacional transforinado numa Casa em que as
Mensagens do Executivo são simlesmente carimbadas
-para a publicação no D~ário Oficial da União e para acatamento e obediência pelos súditos brasileiros. Tem o
Poder Executivo o direito e a capacidade de tentar, por
-todos os modos, impedir que o Legislativo assuma as
suas funções constitucionais, que exerça os seus legítiM
mos direitos consagrados na Constituição e nas leis, que
é de fazer as leis consentaneamente com as aspirações,
com a vOntade e com os ditames da sociedade que aqui
nós representamos.
Não, Sr. Presidente, seguramente o Poder Executivo
não· tem mais este direito. A História não lhe reconhece
essa prerrogativa, a sociedade, vezes repetid3.s, vezes verberadas, tem negado ao Podér constituído esta usurM
pação que a sociedade não aceita, que a sociedade repugM
na _e Que a soci~4ade rejeitª. E_ é em função dessa usurpação, Sr. Presidente, é em função desse exercício desmedido do Poder que, no Brasil, todas as partes do Governo não se correspondem, ao coriirârio da lição de Siéyés
e, pelo contráfio, também não dependem i:m i1Itima
análise, da- Nação brasileira.
1

Sim, Sr. Presidente, não deperlde da vontade da Nação
dos brasileiros, a maioria ôas decisões- qUe -têln sido tomadas pelo Poder Executivo, n.otll:damente no campo da
legishição social, con'ceituando-Se ã legislação social
como toda aquela que diga respeito aos entrechoques vi~
tais da sociedade brasileira, ~- l!)das as suas contradições,
as suas Parc~l~s e comPoõentes invisfyeis que, alicerÇa~
dos nO- es"iamento nacioÕ.al e_ mobil_iz8.dôs pelã invisível
força que comanda a evoluÇão das -sociedades, deseja
encontrar~se organizadamente e não nesse procêsso de
balbúrdia, nesse processo de cizânia, nesse processo de
desentendimento a que conduziu à sociedade o Governo
que a sociedade não escolheu, que não mais aceita e que
estã rejeitanto em todos os seus anoiteceres e em todos os
seus amanheceres.
Veja; Sr. Pre-sidente, que o Governo começou a brinCar com fogo. Antes, as próprías advertêilciaS do Partido
do Governo eram, pelo menos, anotadas para análise e
para observação dos parlamentares de Oposição, inclusive daqueles considerados os mais radicais op-ositores do
Governo brasileiro. Atualmente, Sr. Presidente, nem
mesmo essas advertências podem ser feitas; porque as
parcelas de maior responsabilidade do Partido Democrático SociaJ, que é a base de sustentação política do
Governo, não têm mais no que advertir o Governo, esgotadas que parecem as veias de advertências em que es·ses grandes homens se vinham inspirando, se vinham assentando para levar ao Governo suas advertênci(!.s, seus
conselhos, suas ponderações, chegando~se a um ponto,
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Sr. Presídente, de desentendimento total em que o próprio Partido Democrático So.cial, seja no qongr~sso Na~
cionãl, seja na sociedade brasileira, recebeu do Governo
a luz do divórcio e, divorciando~se dos homens que estão
no-poder, ·não p~dem os próceres do PartidQ_Democrãtico social, na atualidade oferecer ao Governo, elementos
qu~ _o capaci~em a re~ncontrar os reais destinos da soci~
-dade brasileira.
f muito fácil de ilustrar esta observação, Sr. Presiden~
te:- primeiramente, a emenda que está" em tramitação no
Congresso Nacional e que introduz profundaS alterações
na Constituição Federal, não foi discutida pelo Partido
Democrático Social. As Lideranças mais expressivas desse PartidO ·não tiveram acesso ao hermetiza_do_ gabinete
dos constitucionalistas do regime onde essa emenda
consti't.uci(:mal doi r~digida.
-Nenhum Senador ou Deputado federal do Partido Democrático Soci8.1 foi chamado ao Palácio do Planalto antes do_ dia 18 de abril do ano em curso, data em que o
Presiden-te da RepUblica encaminhou ao Congresso NaClonai a emenda_ constitucional em questão. Nenhum
congressista do PDS foi chamado ao Palácfo do Planalto
para ser cientificado, para ser"informado,já-não direi das
linh~s- mestras mas, pelo menos, das vírgulas que se contêm na emenda que tramita no Congresso e de cuja aprovação ou não dependem, sem dúvida alguma, os destinos
desta Nação. Ora, em não sendo consultado o Partido
Democrático Social, quem o Governo terá consultado
neste País, Sr. Presidente? A resposta, evidentemente, é
negativa, porque em não tendo necessidade de consultar,
de auscultar os seus próprios pares, o Gov-erno sente-se
na desobrígação de Ouvir, de consultar qualquer cabeça
pensante neste País. E a conseqüência dramãtíca é que o
Governo começou a brincar com fogo. O que não aconteceu em São Paulo, com os bóias-frias, é apenas o reflexo do que está acontecendo em todo o País.

6 atual Governo, Sr. Presiden~e,_ desencadeou um processo de destruição da teSsitura social do poVo brasileiro.
Esse processo está no seu ponto de saturação, Sr. Presidente. Como nas grandes experiências da Física e da
QUímica, uma vez ultrapassado esse Ponto de-saturação,
nada se pode antever em termos de reconstrução em
perspectiva ~e reabilitaçã9 do tecido social brasileiro.
Caberia ao Congresso empreender ingentes esforço~
para deter esse processo de destruição soci3.l em marcha,
mas infelizmente, Sr. Presidente, o Congresso Nacional
está despoiado de suas prerrogativas constitucionais
para por um basta a essa ação desagregatória do Governo da União, que, havendo desencadeado a destruição
da Sociedade brasileira, pouco parece interessado nos
amargos destinos que estão aguardando milhões de brasileiros perdidos no Nordeste, abandonados no CentroSul, não encontrados na Amazônia, mas todos eles, Sr.
Presidente, compondo uma camada social em estado de
explosão latente, explosão que o próprio Senador Amaral Peixoto, repetidas vezes aqui neste Plenário, tem temido por suas conseqüências e tem convocado a Nação
brasileira. independentemente de suas conotações
político-partidárias para, pelo menos, parar para pensar,
porque se não adotarmos essa posição de reflexão, Sr.
Presidente_,_ a respeito desses dramáticos problemas que
estão engalfinhando a sociedade brasileira, muito cedo o
Governo estará viajando, não a serviço para o outro
lado do mundo, mas estará sendo deposto, estará cruzando o Atlântico num novo, lamentável e indesejável
degredo
Não, Sr. Presidente, nós, que militamos no partido da
Oposição, não desejamos essa desagregação, nós não
queremos, em absoluto, esse desfecho indesejável para o
GOVerno da União, porque, na medida em que se balan-Çarem os alicerces de sustentação de poder no Brasil,
- -SaCUdidOs estarão os aliCerces da sociedade_ inteira e nós
não queremos essa desagregação, porque ela significa a
guerra civil, o entredevoramento dos cidadãos e isto não
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serve ao governo, não serve aos brasileiros, não se_rve à
Oposição, Sr. Presidente.
Mas, dizia eu, a· que aron-tiiCeu com os bóias-frias em
São Paulo, é o mínimo que pode acontecer neste País. A
conflagração social, óesencadeada pela pertinácia de me-

didas ineptas da parte do Governo, precisa ser detida e
não será pelos prosaicos processos de conciliar o iriconciliãvel que nós haveremos de encontrar uma solução que
conduza o Brasil à estabilização que a sociedade reclama, para evitar esse escabr_oso impasse que a sociedade
teme, e por temê-lo vê-se afugentada nas suas mais legítimas aspirações, e em se afugentando, ela mesma, dessas
aspirações, Sr. Presidinte, não pOde a sociedade enxergar no Governo qudertl o Brasíl nenhuma possibilidade
de tranqüilizar e de h:umonizar a Nação brasileira, salvo
se novos pactos, se novos conciliâbulos forem concebidos para restaurar o equilíbrio social interno, que é a
fonte de todo equilíbrio social possível e di:Sejâvel por ia-:.
dos nós.
No entanto, o Govcl-ná não dá atenção nem m:eSino às
advertências dos seus próprios ministérios. Todos os meses o Ministério do Trabalho distribui um precioso estudo intitulado "Emprego e. Salário," no qual o Ministério
do Trabalho dá contas, oficialmente da polítiCa de emprego e de salários em vigor em nosso País..
Na edição do mês de fevereiro, S-r. Presidente, eis o
que informa o Ministério do Trabalho:

"O leítor que nos acompanhou ao longo do ano
passado, certamente terá percebido que as edições
desse Boletim forãin tiaça-ndo uina seqUência ininterrupta de quedas do nível de emprego, só comparável à ocorrida em 1981.
Aquele ano tem sido considerado o pior do
período pós-guerrã, COm o PE-Odlitõ Iilternõ Bruto
mostrando uma taxa de variação negativa, particularmente acentuada, quando avaliada em termos per
capita.
Em 1982, o desempenho negativo limitou-se ao
produto per capita, pois o PIB mostrou um pequeno
crescimento. Já no final dO ano a fase receSsiva iniciada em 1981, sofreria novo aprofundamento que,
com o desenrolar dos acontecimentos, levaria ao seguinte quadro: 1983 foi muito pior que 1982 e quase
tão ruim como 198f e, -dePendendo das Variáveis a
serem tomadas para análise, esse quase tão ruim
pode ser substituído por pior do que 1981.
Observa-se que o próprio Ministério do Trabalho dá
ao ano de 1981 a compleição dC: o pior ano vivido pela
política de emprego e s~.lário depois da II Guerra Mundial. E o mesmo Ministério, no mesmo estudo, argumenta que ano de 1983, de quase tão- ruim pOde ser considerado bem pior que 1981.
Em 84, Sr. Presidente, as per-Spectivas nos são fornecidas pelo próprio Governo, que diz:
"As perspectivas para 84 continuarão a ser examinadas ã luz da política econômica governamental
e de seus desdobramentos, face ao programa de
ajustamento económico, negociado com o Fundo
Monetário Internacional e com os banqueiros internacionais,"
Corno é sabido, esse progra-ma exige do Brasil uma
política económica recessiva onde_a contenção ·aos·-pfiilcipais componentes da demanda global, gastos de c.onsumo, investimentos_e despesas governamentais é considerado elemento essencial para gerar superávit na balança
comercial e reduzir as necessidades -de endividamentO--externo, esperando-se, também, que essa contenção possa
conduzir a menores taxas de inflação ..
Ora, Sr. Presidente, com a política de emprego e salário coinp-riniindo as atTVidades trabalhistas, com o se-
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tor industrial sofrendo insuportáveis pressões de demanda de mão--de-obra e agora submetido aos i_nsuportáveis
c esco.rchantes aumentos de tributos decorrentes do
Decreto-lei nl' 2.065, com a oferta de mão-de-o_bra subordinada aos estatutos do estado- fiScal em que foi transformado o nosso País, o Governo faz tâbula rasa de acontecimentos da maior gravidade, como esse que teve lugar
no Estado de São Paulo, referentefnente à situação dos
bóias-frias que são, na realidade, os invisíveis impulsionadores da economia nacional.
Sr. Presid"ente; formoS" medir a- situação dOs bóias- frias, se formos fazer um cotejo entre a situação desses
párias e a situação dos párias de direito da sociedade,
isto é, daquefes que têm carteira profissional assinada,
nós verificaremos, Sr. Presidente~ que, em muitos casos,
a situação dos bóias.- frias é bem melhor, do ponto de vista da remuneração do trabalho, do que a situação da
-~aioria esmagadora do trabalhador assalariado em nossO- País.
Se isso acontece com o bóia-fria, transformado num
-estopim já aceso, com uma chama _que tende a espalharse pelos subterrâneos da sociedade, pondo em polv~rosa
o próPrio Brasil como Nação, se isso acontece, Sr._ Presidente, se essas disparidades são tão gritantes_ e se elas se
avolumam do dia para a noite, sob a placidez serena e
· tranqUila da dêSatenção, da incompetência e da desfaça. tez governamentais. há que se perguntar: como o Brasil
vai suportar ainda os dez meses de Governo do General
João Figueiredo? Haverá condições de o Brasil manterse como Nação, Sr. Presidente, para resistir a esses impactos tão cruéis promovidos, desde a estrutura do atual
poder em nosso Pais, estrutura que tende a prolongar-se
no tempo. no mínimo por 4 anos, porque todos podem
ser Presidente da República, diz a ConstituiçãO, -desde
que estej~m no e_xer_cí_cjo de seus djreitos políticos, e que
corliem nlãis de 35 anOs de idade. E, acrescenta o Palácio
do Planalto, desde que façam parte do aquário do Poder,
se todos podem ser Presidente da República, e se João
pode casar com qualquer mulher, desde que seja com
Maria.
Assim, Sr. Presidente, é fácil concluirmos que quando
o futuro Presidente da República assumir o Poder, ele
pouco ou qü2Se nada terá de saldo de Nação para tentar
governar.
~ta é a realidade que transborda da fria análise dos
fatos que estão atormentando este País, País que assiste,
todos os dias. a essa encenação, a essa mistificação, a
esse desenrolar quase atrevido, não apenas da desfaça·
tez, mas do escárni~, Sr. Preside_nte, que o atual Governo
dedica diuturnamente à sociedade brasileira.
É preciso in~ãgár: atê ·onde os hoffiCnS_-que estãO no
Poder pretendem manter esta atual estrutura de escár-nio? Não. Sr. Presidente, a Nação não aceita, a Nação
repugna, a Nação repudia ser forçada a assistir traumati---Zada à eOcenição das maiores irresponsa-bilidades administratiVaS de que -o Brasil foi testemunha, ao longo dos
84 anos deste século.
Não, Sr. Presidente, não é possível esperar nada, absolutamente nada, de um Presidente, que veta um projeto
de lei igual ao que beneficiou o seu próprio pai, como fez
o Sr. Gerieral João Figueiredo, vetando projeto de lei,
aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe---deral, de autoria do eminente jurista, Deputado Célia
Sarja, que dava dimensões mais amplas e mais humanas
à Lei da Anistia.

se

O Sr•. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁB[O LUCENA- Em um minuto, com sua
permissão.
Não se pode, Sr. Presidente, esperar nada de um Governo que tem a desfaçatez, o topete e a audácia de mandar de mandar o seu porta-voz, num ato de sútil irres-
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ponsabilidade, censurar um membro do Congresso Nacional, indicud0 pelo Senad0 e pela Câmara dos Deputados, Presidente; da Comissão Mista que examina a emenda constitucional ora em tram_itação no Congresso Nacionaf, Pefo- f:.ito de esse Senador, o Senador Relator, o
Senador Aderb<~l Jurema, ter aventado a hipótese, a simpleS títUio de discussão, de fixação da data para as
eleições presidenciais ser estabelecida num meio termo:
ao invés. de 88 ou 86, em !987.
Ao que parece, Sr. Presidente, depois de tarito -desrriandarem, depois de aguçarem a destruição do_ tecido
social brasileiro c haverem transformado a ConstitUiçãO
FedCn!l-num p<lpelucho sem nenhum valor, ainda sejul~
gam, ainda se investem no falso direito de censurar um
membn> do Congresso Nacional, como se um Senador
da República, Presidente de uma Comissão Mista:, tivesse o dcv~i de fazer salamaleques a bobos da corte de regimes desacreditados.
Ouço V. Ex~. nobre Senador.
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Fábio Lucena, V, Ex• sabe que, desde o primeiro instante da sua chegada a esta Casa, na minha m_odéstia. eu me constituí
num admirador da inteligência de V. Ex• E isso, de certa
forma, me credencia, pela admiração que lhe devoto, a
.deplorar que uma inteligência tão fulgurante, co~o a de
Y- Ex•, esteja visitada por um estado de espírito de desalento. E isso, nobre Senador Fábio Lucena, é dup!amente lamentável porque eu tenho certeza· de que se V. Ex•
levantasse, volvesse as suas vistas para as nossas contradições secularmente arraigados às dificuldades, que não
são de agora, sequer do nosso sêculo, eu tenho certeza
que V._ Ex' seria menos pessimista V. Ex• traça, em largas
pinceladas, um quadro realmente desalentador. O momento é, sem dúvida alguma, de dificuldades_. Mas, se: V.
Ex~ atentasse, por exemplo, e V. Ex• ê contemporâneo
dessa época,- quando o Brasil tinha a sua locomotiva, a
sua peça motora, no caso o Estado de São Paulo, parando as suas máquinas, as suas indústrias por falta de ener8ia elétrica porque o Brasil todo, inclusive o grande Estado do Amazonas, que V, Ex• também representa nesta
- CãSa, somado ele.todo, inclusiVe os locomóVeis, os conjuntos diesel elêtrico, não tinha quatro milhões de quilowatts instalados. E no entanto esse Brasil que V. Ex• hoje
enfo.ca com tanto pessimismo já tem instalado mais de
dez vezes ...
O SR. FÁBIO LUCENA -

É pouco.

O Sr. Benedito Ferreira - Sim, Ex•, mas nós temos
aprontamentos, mais um outro tanto ...

O SR. FÁBIO LUCENA -

Deveria ter cem vezes.

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, nós temos em aprontamento, mesmo na nossa Região Amazônica, só ·em Tucuruí, quase dUas vezes aquilo que nós tínhamos até
1964.

O SR. F ÁBlO LUCENA --Eu quero saber qual a reIL!çào entre Tucurui e os bóias-frias, a crise social, a agonia da sociedade ...
O Sr. Benedito Ferreira- Mas, que não é só brasileira-:_.._._
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• quer negar a agoniLl du sociedade?
O Sr. Benedito Ferreira- Mas, não é só brasileira, Senador Fábio Lucena, a crise não é só nacionaL Desgraçadamente, nem os nossos aliados, aqueles que muitas vezes, evidentemente, tirando proveito, vantagens ...
O SR. FÁBIO LUCENA ~O que nós temos que ver
com as questões dos nossos aliados?
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O Sr. Benedito Ferreira- Nem os nossos tradicionais
aliados.
O SR. FÁBIO LUCENA problemas, Senador, ...

O Sr. Benedito Ferreira-

Nós temos os nossos

Ex~,

é verdade.

O SR. FÁBIO LUCENA- Vamos cuidar dOS nossos
problemas.

O Sr. Benedito Ferreira - Eu concordo com V. Ex•
que há dificuldades. Mas, nem os nossos aliados, que
normalmente nos socorreriam nessa frise dificil, estão
podendo, porque também estão vivendo situação semelhante a nossa~ A dificuldãde é mundial. Mas, V-.-Ex' há
de convir -comTSO que talvez- nós tenha-mos pecado por
excesso de otimismo.
O SR. FÁBIO LUCENA -
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Nós, quem, Ex"? . -

erros e desacertos. V. Ex~ reclama por desemprego. Ê
verdade, há desemprego. Mas desemprego, Ex•, porque
nós incorporamos a força de trabalho feminina que não
havia neste País; nós incorporamos atabalhoadamente
um contigente enorme da zona rural que foi trazido para
a cidade por erros e desacertos bastante censurados, é
verdade. Mas foram criados no Brasil, nestes vinte anos,
mais de20 milhões âe empregos urbanos - e sabe V. Ex•
que o emprego na área urbana requer, ...
O SR, FÁBIO LUCENA -

Quase nada.

O Sr. Beneditq Ferreira - Parece que ê, Ex•, parece
que é. Mas isso significa quase o dobro daqueles empregos que existiam no Brasil atê 1964...
O .SR. FÁBIO LUCENA- Muito pouca, quase nada!
O Sr. Benedito Ferreira --.-.. nós elevamos de 28 para
48 milhões, Ex•

O Sr. Benedito Ferreira- Nós, o Brasil, os braSileiros
de um modo geral. V. Ex• sabe muito bem que nós não
podíamos comprar bicicletas, quando montamos uma
fabulosa indústria automobilística, COm PrejUízo Pãra a
agricultura e para- a pecuária, com prejuízo para o pró~
prio~extr'ativísfuO,~ com prejuízo para todo o sctoT primáriO, qUe aiiidã-Càrecla muito de recursos. Nós partimos para o secundário e para o terdáfio coriio se fOssemos realmente uma civilização muito- rica. Aindã hã
poucos dias, V. Ex' falava sobre o 13 de maio, mas nós
não podemos nos esquecer que 2(3 de nossa popuiãção,
há menos de um século, ainda comia no cocho, era tratada como bicho. Então, não há como exigir 06 uma civilização que está como que dando os seus primeiros paSsos,
e que tem contra si fatores culturais sérios. E se V. Ex• levar em consideração que o Governo tamóéni -é brasileiro, qu-e ele é, antes de tudo e sobretudo, produto dessa
mesma raça contraditór-ia que sOirios, efe ·não pode ser
muito diferente, Ex• Se nós temos deficiênCiàs, e OGOverno não é estiangi::iio, ele não veio de um outro planeta, ele tem que também, para ser autêntico, cometer os
erros e desacertos que todos nós, como um todo, c-omo
povo, como civilização, temos cometido. Gostaria honestamente, Senador Fábio Lucena, de ver as poucas inteligências que existem neste País, a exemplo da de V,
Ex', encarando a coisa com severidade mas, também,
com um pouco mais de otimismO. Dificuldades existem e
elas estão aí nos dCsafiarido e desahandO, sObretud·o: os -mais bem dotados intelectualmente que são tão poucos
neste País. Mas não será ...
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• está sendo injusto
com os brasileiros.
O Sr. Benedito Ferreira- ... não será Exf-.,, ___ _
O SR. PRESIDENTE (Lenoir VargaS. Fazendo sOar a
campainha.) -O tempo do orador já está extinto -e eu
gostaria que o aparteante também concluísse o seu aparte, porque há outros oradores inscritos.
O Sr. Benedito Ferreira- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peço p_ermissão para concluir meu pronunciamento. V. Exf, generoso como é, haverâ de permitir que eu o conclua.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu deploro perturbar o discurso de V. Ex.• ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não, em absoluto. i! um
prazer ouvir V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Mas eu não poderia, realmente, deixar de enviar a V. Ex• este meu apelo: amplie
um pouco mais o hori:wnte em que V. Ex• se está mirando; para ver esse quadro tão dantesco, esse quadro só de

U SR. FÁBIO LUCENA -

Quase nada!

O Sr. Benedito Ferreira- Sim! O ideal era que tiVêssemos mais e maiS. Mas eu gostaria, realmente; de insis~
ti r nesse aspecto pafa que· v. Ex" ampliC Uin pouco mais
·o seu horizonte, porque tenho a certeza de que a intenção de V. Ex• é contribuir para que este País enContre
um caminfio de saídâ desse cipoal em que está metido
desde o seu descobrimento. E peço desculpas por ter-me
a~çngado tanto.
O SR: FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, não hâ.o
que desculpar, é sempre um prazer ouvir V. Ex', sobretu~
do quando incursiona na etiologia dos gov~rnos e os ge~
-neraliza. O q-uadro Que V. Ex• pinta das sOciedades bra~
sileira, esse quadro histórico, sociológico, pintado com
cores tão estranhas, nos deixa profUndamente preocupa~
dos, nobre Senador Benedito F errdra, porque ê estranho
que comparemos a sociedade brasileira com suas contra~
dições, com todas suas virtudes e defeitos, eom -a Sociedade, por exemplo, dos irracionais que, embora reúnam
fatores SoCietários de n:atilfeza- anírriiCa, não há que ser
confundida com a sociedade de civilizados como o povo
brasileiro.
- ora, se esse preceito de que o Governo brasileií:O é
uma conseqiiência do moeío que o produziu- viCejar no Senado ou na Câmara dos Deputados, nobreSenador,
taremos invertendo coinpletamente as alusões, os conc_eitcis e os valores da nossa própria História, porque, em
realidade, a nossa História demonstra que ela tem a capacidade de produzir governos hábeis, governos capazes,
goVei-nos que correspondem plenamente à estrutura social, ao poder de vontade, à vocação, em síntese, do povo
brasileiro.
Pela prime~ra vez na História, nobre ~en~dor, é que o
modelo de- Governo, o modelo de poder estã em contradição com o modelo da nossa História. Pela primeira vez
o BraSil tem, de fato, o Governo que não merece, com a
agravante de nenhum crime ter cometido para que essa
diabólica fatalidade tomasse c_onta do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

es-

0- ·sR~-·PREsiDENTE (Lenoir Vargas) palavra ao nobre Senador Josê Fragelli.

ConCedo a

O SR. JOS~ FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero apenas tratar de dois ftitos. Um, ocOirido no
meu Estado do Mato Grosso do Sul e que teve repercussão nacional. Trata-se da invasão de terras em Jvinheima, um município do sul do Mato Grosso do Sul, numa
ãrea de, maís ou menos, 8 mil hectareS, onde o números
de invasores, segundo as informações obtidas, estava entre 800 a 1000 famílias.

Não vou entrar, Sr. Presidente, nos detalhes do fato.
mas apenas registrar que essa invasão de terras se deu
numa área pertencente a uma empresa de colonização
particular denominada SOMECO que, iniciando hã
muitos anos as suas atividades naquela região, fundou a
cidade de lvinheíma e presidiu, pode-se dizer, a ocupação de todo o território desse município sul-matogrossense.
Essa invasão foi, co-mo· facilmente se comprova, programada, pela quantidade dos elementos que se dirigiram para a área, pela sua perfeita organização; pela maneira como ali penetram os invasores, chegando ao local
justamente por pontos imprevistos, de dificil acesso, e
não Pelàs vias quê davam um natural acesso a essa área,
enfim, todo um conjunto de fatos, circustâncias e operações que presidiram a invasão dessa parte de terras de
lvinheima, mostra que realmente que ela foi planejada
com todo o cuidado.
O Governador Wilson Barbosa Martins procurou, pelos- meios suasórios. evitar connitos entre os invasores,
os proprietários da terra e a Polícia Militar. Diri"giu-se ao
Sr. Ministro Danilo Venturini, o qual, eril sua resposta
ao GOve~l'!~dor do Estado-, fez notar que a solução dessa
invasão de -terras cabia ao Governo do Estado, ressãltando mais o carâtetplanejado da invasão e atribuindo, até
mesmo, a elementos do Governo do Estado uma interferênCia fa vorâvel à açãO dos invasores.
Quanto a este último ponto, quero registrar que o Governo do Estado fez absoluta questão de esclarecer esse
ponto e o próprio Governador disse-me, pessoalmente,
que verificou não ter havido nenhuma interferência de
qualquer membro da Administração, na açâo daqueles
que foram direcionados à essa invação de terras.
Quero acrescentar, Sr. Presidente, que graças à maneira firme, hábil e decidida do Governo do Estado e acredito cj_ue graças ao Uome que g_oza o Governador Wilson
Barbosa Martins, de homem probo, de Governador caM
paz de exercer com magnanimidade mas, tambêm, com
firmeza, as suas funções, chegouMse a uma solução intei:
ramente satisfatória-, com a saída de todos os invasores
da área da SOM ECO.
Hoje, asim resolvido o problema que poderia ter se
transformado num conflito, pode parecer que foi de fácil
solução. No entanto, na verdade, não era e podiam até
prever-se fatos, os mais lamentáveis que pudessem ocorrer nacjilela área,

O Sr. Benedito Ferreira faça uma observação?

Permita-me V. Ex• que eu

O SR. JOS:t FRAGELU- Um momento só, se V.
Ex• me permite. Quero acrescentar, agora, a minha opinião pessoal. Eu conheço a SOMECQ._Realmente, é
uma grande firma de colonização que já prestou os melhores serviços naquela parte do"Estado do Mato Grosso
do Sul.
V. Ex• bem conhece e todos sabemos que o sul do meu
Estado hoje estâ inteiramente ocupado, c realmente, há,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma demãnda muito
grande de terras, por lavradores, por agricultores, que de
fato dela têm necessidade pra o seu trabalho e eu considero, pelo menos. uma imprudência marcante da 50MECO, manter, como vem mantendo, há muitos anos,
talvez há uma década ou mais, uma grande área de terr~;~.s, inteiramente cercada, digamos assim, pela atividade
agrtcola, esperando melhores dias para fazer negóCios
com essa parcela de pelo menos 8 mil hectares, fazer negócios, portanto, que têm, sem dúvida nenhuma, a esta
altura, o carãter de especulação.
Concedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador José Fragelli, V. Ex•, como homem prático, como o ex-grande
GoVet•nador de Mato Grosso ...
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O SR. JOS!:FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•
pela excessiva generosidade.
O Sr. Beriedlto Ferreira- Faço justiça e até me alongaria mais, dizendo que Mato Grosso tem sido aquela
terra privilegiada de homens públicos. V. Ex's, entendem
o isolamento do Centro Oeste, _o esquecimento ã que o
Centro Oeste ficou relegad_o, hábil e inteligentemente,
entenderam que a terra vale pelo que ela produz, e o Estado de Mato Grosso fez até. campanna:· para- dú terraS
de graça, para ter o seu território ocupãdo.

O SR. JOSt FRAGELLI -

Houve uma época em

que era de grande interesse para o Estado até dã.r tefias
àqueles que de fato quisessem trabalhar, tornâ-las produtivas.

O Sr. Benedito Ferreira- -Agora, veja V.

Ex~

que, a

par dessas medidas inteligentes que foram tomadaS no
Mato Grosso, afinal, o Governo Federal também entendeu, como de resto parece que hoje, no Bras~l, já começa
a se generalizar a consciência;- que ao Estado, 1 União
não interessa a propriedade formal da terrra, porque o
Estado, a União e os municípios são os eternos dOnos.
Porque, até quando nós fazell-deiros morremos, para os
nossos herdeiros assumirem têm que pagar tributos. Logo, o eterno dono é o Estado, e tudo aquilo que a terra
produz, gera tributos. Mas, na verdade, o Governo Federal, de muito pouco tempo a esta parte, jã expediu 800
mil títulos de propriedade. Isso significa, nobre Senador
José Fragelli, que 20% de todos os títulos existentes no
Brasil, desde_ a Carta Régia de Martim Afonso de Souza,
20% de tudo aquilo que fof títulildo d6ide T533, qUe foi
quando aqui apartou Martim Afonso de Souza, até
1967/68, quer dizer, em cerca de 15 anos, o Ga_verno Federal expediu, através do INCRA e do GETAT, 800 mil
tftulos de propriedade. E, se mais i1ão tem expedião ...
O Sr. Jorge Kalume --Apenas para ajudar a V, Ex•
Não 800 mil títulos, mas jã alcançou I milhão, segundo
estou informado.
O Sr. Benedito Ferreira- Mas o que é triste, nobre
Senador José Fragelli, é.que essa empreSa, ·que não conheço, fez investimentoS fez infra-estrutura, e ela precisa
ressarcir-se como colonizadora -dos gastos. Ora, sabe V~
Ex~ que não há maneira m3.iS-detivâ de se ficár· J)Obn!-iiõ -Brasil do que ser agricultor e ser pecuarista. Uma maneira de ficar pobre alegremente é ser fazendeiro e-_agric~ul
tor no Brasil, já hã muitos anos, quando que desde a libertação dos escravos, nós vimos vivendo eSSa ojerlza da
cidade·contra o meio rural. E tudo o-que _se faz· neste País
parece-me que é para liqüidar com a agropecuâria. V <tia
V. Ex•, usou~se o óleo canforado para tratar do cardíaco,
que era o chamado crédito rural, crédito que atendia a
menos de 10% dos produtores. Isso, V. Ex• vai no Banco
Central, veja o número de contratos registrados na época, e verifiCará _qãe tin-o-amos 5 iriiThões de propriedadeS-rurais até então, tituladas, e cerca de 1 milhão e 500 mil
contratos registrados no Banco Central. Então, ísso be~
neficiava, se se pode fazer três, quãtro, cinco contratos
de crédito rural numa mesma propriedade, isso significa
que pouco mais de lO% ou 15% dos produtores eram beneficiários do maldito Crédito subsidiado. Então,
adotou-se a seguinte potítica: acaba-se com o óleo canforado e vamos cuidar do doente, vamos dar preço. Pois
bem, está todo mundo pagando juro de mercado, correção monetária e, na hora em que se começa a ganhar
dinheiro na soja, corni:ça-se a ter uma perspectiva de remuneração do seu capital, fecha-se a exportação de soja,
e a soja cai de Cr$ 30.000,00- para Cr$ 22.000,00 o_ sa-Co.
O pecuarista, que recebia 20 dólares por arroba de bol,
em 1973, na época que tinha j..:.ros- baratinhos, altamente
subsidiado, está recebendo hoje, com toda erosão que o

dólar sofreu, nos Estados Unidos, com toda a inflação
que o dólar sofreu lá, vale dizer·que o dólar de hoje equivale, .no máximo, a 50 centavos do dólar de 7_3, ainda
hoje o pecuarista não consegue receber, mesmo com
toda essa erosão do dólar, os 20 dólares por arroba que
recebia em 1973. Porque, desgraçadamente, pensa-se, e
educou-se o povo brasileiro para pensar que custo de
vida é comida, sobretudo comida ln natura, comida que
não recebeu os bafejas da marca publicitária, e da propaganda, e do marketing urbano. Eu gostaria que V. Ex•
atentasse para-esse aspecto. Na vei-dãde o assunto _é mo~
mentoso e palpitante. O Governo Federal, nobre .Senador Fragelli, também há de se lhe creditar um fato, ao
mesmo tempo que ele promove a colonização e a ocu~
pação de terras mais distantes e não essas terras valorizadas, e esses falsos. sacerdotes, esses comunistas travesti~
dos de padres estão incentivando, como fizeram na região do Paranapanema, e agor2: fazem no Sul do Mato
Grosso, promóvem essas invasões de terra, mas terras
valorizadas, terras com toda infra-estrutura, quando o
Governo oferece terra de graça no sul do Pará, no norte
de Goiás. Mas faz mais do que isso. A dotou uma política
realmente salutar, que é a de financiamento do preço
mínimo. O arroz que ê produzido lá na Transamazônica,
é pago, pela CFP, pefô mesmo PreÇo do arroz que esses
invasores dessas terras lã iriam produzir. Mas, na verdade,_ aqueles que queriam terras, estão procurando o INCRA, e as estão recebendo. Agora, o que existe na realidade, em grande parte, principalmente no Estado de São
Paulo, como eu tenho assiStido, é a irldústria da invasão
e, desgraçadamente,- niuitas veús--est!Oiuladas, não só-por autoridades civis mas, atê mesmo, e na maioria daS
vezes, por supostas autoridades eclesiásticas. Era este o
registro que queria fazer no seu pronunciamento.
O SR. JOSli:FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•
Com a sua intervenção, esclarece tantos pontos desse intrincado problema. Mas, quando eu disse que julgO, pelO
menos imprudente, que essa firma, repito, pl:esiou reais
serviços ao Estado de Mato Grosso do Sul, com a sua
obra colonizadora, é porque ela conhece, tão bem quan·
to todos nós, os movimentos que hoje se process-am na
área rural. Aquelã, de Mato Grosso do Sul, aârmei, está
inteiramente o_cupada. Hã lavrado~es <;>ciosos, pelo menos em certa Parte do tempo. A questão, por exe~plo,
dos bófas-fi-ias, que não têm UITl trabalho permanente na
agricultura. Acresce que essa parte de terra, agora invadida, é próxima ao Estado de_ Sà_o Pal!lo, onde V. ;Ex~
sabe que há muitos e muitos trabalhadores ru~ais a espera de serviço, de emprego da sua mão-de-obra. Esses fa·
tos todoS.eStão a mostrar que ê de fato uma imprudência
segurar, resen:ar durante tanto tempo uma ãrea _de _ ~erra,
numa r-egião Potencialmente conflagrada corno essa.
Nós temos qu~ atender a realidade dos fatos.
O Sr. Benedito Ferreira- Mas ninguém tem coragem
- de comprar fazenda, nobre Senador.
-O SR. JOS.t FRAGELLI - E uma firma como essa,
que segura durante tanto tempo uma ârea dessa impor·
tância, neSsa localização, _com os problemas que a ro·
deiam, está sujeita a invasões como essa e a criar proble·
mas sociais e para o Governo, como esse que criou, e que
agora, felizmente, teve uma solução inteiramente satisfa·
tória. Mas, acredito que essa parte de terras desocupa·
das, à espera, não vou dizer de valorização, mas de uma
oportunidade melhor, essa área não pode continuar a ser
uma ária potencialmente sujeita a conflito~- A invasão
que agora se verificou poderá se repetir, mas tarde.
O Sr. Benedito Ferreira- :t por causa do direito de
propriedade, no Brasil, que está acontecendo isso.
O SR. JOS.t FRAGELLI - É a nova realidade social, sobretudo na área urbana.
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V. Ex• destacou muito bem, e eu confirmei, que há 30. ·
anos atrâs, se tanto, Mato Grosso. como o Estado do
no_bre Senador Jorge Kalume, os nossos Estados faziam
o possível para atrair, não só capitalistas para a valorização das suas grandes extensões desocupadas, mas todo
e qualquer trabalhador rural. Hoje, Mato Grosso, que
está, digamos assim, um pouco mais próximo do Brasil
do que Rondônia e do que o Acre, as suas terras estão
muito valorizadas. Quer dizer, a realidade social sofreu
uma modificaçã_o pr9funda, nesses últimos 30 anos. E é
preciso que aque!e"s cjue-têm responsabilidade na área rural, como uma empresa colonizadora igual a essa a que
estou me- referindo, vejam e se compenetrem,
conscientizem-se dessa nova realidade social.
Essa, Sr. Presidente, a primeira narte d_o meu pronuu~
ciamento, para dizer da nossa satisfação, inclusive do
Governo do Estado do Mato Grosso dÕ Sul, de ter tido
um desfecho feliz na questão da invasão de terras de lvinheima.
A outra parte do meu pronunciamento Sr. Presidente,
refere-se à nova situação da FUNA!. Quero congratularme cOm o Ministro Mário Andreazza, pela solução _que
deu â questão do connito, da guerra declarada dos Tx~,.
carramàes contra o Governo da República, obtendo
uma vitória. A solução dada pelo Ministro. com a nomeação do Sr. Jurandy M<~rcns da Fonseca, que conheço
há muitos anos, nascido numa das aldeias indígenas do
meu Município de Aquidauana, foi de fato uma solução
muito bem inspirada. O Sr. Jurandy Fonseca, nascido,
como disse, numa área indígenà cjue conheço muito bem,
do DistritO de Tom(- MuniCípio de Aquidauana, tem
uma longa coOvivência com o elemento indígena. Sabemos todos das vantãgens dessa ConVi~ê~cia, além dos conhecimentos que-se pode adquirir sobre os índios_, sua vida,· siniplesmente atravês de cursos uni~ersitãrios.
As primeiras manifestações do novo Presidente da
__EUN AI são de molde a nos encher das melhores expectativas no desempenho das suas funções; manifestaç.õ_es e
a tos, porque ele nomeou para a Chefia de Gabinete do
órgão o índio Marcos Terena, também oriundo daquelas
mesmas aldeias onde nasceu o novo Presidente da FUNAI, e para a direção do Parque Nacional do Xingu o
índi~ Megaron, que veio substituir um antropólogo.

A leitura, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que fazemos
das declarações de Terena e de Megaron, francamente,
nos enchem de admiração, porque mostram que os
índios são cidadãos plenamente conscientes das suas responsabilidades de brasileiros, c agora de detentores de
um cargo no órgão que dirige a política de relacionamento com os elementos indígenas de todo o País. Algumas,
aliás, são muito interessantes, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, corno esta manifestação do fndio Terena, lã do
meu Mmficípio, que declarou que vai introduzir modificações nos hábitos do trabalho da FUNAI, e entre elas a
primeira ê a de vjr trabalhar diariamente, coisa que o
Chefe de Gabinete do ex-Presidente, João Severino Silva
Netto, pouco fazia. O branco, que ex.ercia um posto de
responsabilidade, parecia não estar tão consciente dessas
responsabilidades como o índio Terena, lá do meu Município de Aquidauana.
Isso mostra como, realmente, os índios aculturados de
fato estão em condições de, inteiramente, participar das
suas responsabilidades de cidadãos brasileiros e de integrantes da s9ciedade nacional.
O Sr. Jorge

Kal~~e-

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS:t FRAGELLI- Um momentinho-só, Sr.
Serlador:
A segunda modificação seria a de "continuar mantendo o crêdfio e a confiança que toda a nação indígena vêm
depositando nele".
Podemos considerar que alguns dos_contlitos surgidos
com a FUNAI deviam ter, como orígem,justamente essa
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falta de compreensão, por melhor intencionados e -pelos
melhores connhecimcntos que tivéssemos, nós os brancos, de nos entendermos com os indfgenas brasileiros,
nas várias áreas peJas quais eles estão disscrriinados em
todo o Território nacional
Com muito prazer, dou o ap~1rte ã V. -Ex•

O Sr. Jorge Kalume --Quero congratular-me com
V~ Ex.f. faz_cndo lustiça ao GoYetno. Efeti-

esse gesto de

vumente o Goverrici, ao dar- e_<;Sa Sofução, rrovou que é

sensível ao problema, e muito.c!ipecialmente entregando
dois departamentos a dois índios- como V. Ex• muito
bem afirmou- já culturudo::;. Eu costumo dizer qlle-sóa
educação e a morte nivCiam o ser humano; o {ndio -es(udando ele se torna igual ao civilizado, como se costuma
dizer. Portanto, V. Ex~ está fazendo justiça não só a eSses
índios. que estão sabendo se conduzir, como também ao
Governo, que procurou solucionar o problema. Muito
obrigado a V. Ex~
O SR. Jost FRAGELLI- Obrigado ao aparte de V.
que também é um conhecedor do assuntO, Porque a
sua área tem populações indígenas, experimentando os
mesmos problemas que dizem de perto aos indígenas do
meu Estado, Mato Grosso do Sul, e podemos dizer de
todo o Brasil.
Mas, algumas declarações do novo Presidente da FUNAI, como tive oportunidade de dizer, antes,_ são da melhor expectativa. Por exemplo estas:
Ex~.

" ... revelou_que pretende nomear para cargos de
direção do órgão outros índios que estejlim ein condições de trabalhai, ''para que eles, gradativamcnte,
se integrem à sociedade brasileira".
Quero dizei, Srs. Senadore.~. que acUbei de dar Um parecer favorâvel, -na Comissão de Cõ"nstitUição e Justiça, a
um projeto do nobre Deputado Mário Juruna,justamente estabelecendo que o Presidente: da FUNAI e os cargos
de direção deste órgão de\•eriam ser entregues a indigenistas com experiências de trato com os índios brasileiros
ou a indígeil-as em condições de exercer -esseS cargos dCconliança. De sorte que as decisões tom-adas peTa Sr. Jurandy Marcos da Fonseca, colocando índi_os em 6rgãos
outros postos de
de dircção e a sua aftrm-ação de que
confiança, ele vai aprOveitar indígenas, essas decisões
como que se antecipam a alguns pontos estabelecidos no
projeto do Deputado Mário Juruna jâ aprovado na Câmara dos Deputados c na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, _que esperamos seja tambêm aprovado neste Plenário.

em

.\ outra declaração do novo Presidente da FUNAI é
de que ele_pretcnde rees_truturá-la, eliminando alguns
.:arp:os Je Jircçào que. segundo disse, são müitos c trans_fcrindo parte do pessoal para as frentes de trabalho no
campo;
t\qui cstflo duas as:.cri;l.1es prnmissoras, Sr. Presi<rn-eti
c Srs. Scn:idMcs. Primeiro. suprimir al.[!uns cargos, poiqlh.: u !HlHl Presidente :lcha que ele<>_ ~·.;istcm cm demasia,() que é -nrm num novo administrad0r que, em geral, ao
in\'é:- de suprimir cúgoS. procur:t criú-k)s pan1 precn~hé
ltlS a scu btllll grad1l. A ~egunda asserção é de que pretendc tran.~fcrir p:1rtc do pessoal de Brasíliu para ils frentes
di.!" trah:dlw.
b.sl!s pwpôsitos du Sr. Jurandy Marcos da Fonseca
nüo .:unstitut·m paw mim, que o conheço, surpresa; ao
l'tHltnirhl. vêm confirm<H o que dele se esperava.
Sr. Prl.!skl~nte c Sr:>. Senadores .. sendo de um municípitl que ..:ontém p<!ln nH.·nos de7 aldeias indígenas, no seu
Di-;triltl de Taun:1y. c de um E!itudo quç tem ainda vári01s
r~·:-.~.·r\;L:-. indí!!cn:L<I . ..:ongratulo-mc, rtc!.ta oportunidade,
l't\lll u to.linbtro t\f:'1ri\) ,\ndre:J77ól. c mar1ifesto_a minha
rudlwr L'~pcrança de que o nov~l Presidncte da ·FUNAI
rL'd!m~.·ntl' possa desempenhar as Slms funôcs a cpntento,
\ indn :ltl erwnntro Lumhém dt:-ss:.\ nova realidade que é a

situação das populações indígenus do s;asil, Populações
conscientes j{1 dos seus direitOs, populações qUe- sabem
defendê-los, como mostraram os índios txucarramães,
na sua guerra contra o Governo Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M!lito beffi! __ _
Palmas.)

O Sr. Hélio Gueiros- Sr, Presidente,
pel<1 ordem.

pe~o

a palavra

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Pela ordem,
concedo a p:1lavra ao nobre Senador Hélio Gueiros_
O SR. H€LIO GUEIROS- (PMDB- PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidnete, na forma do§ 31', do art. 180, requeiro a suspensão da sessão,
ulna Vez que não -há número mínTn10 de SrS. Senadores
erri Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A questão
de ordem de V. Ex~ é procedente.
Vou suspender a s"eSsão por- IÕ minutos, untes acionando as campainh<ls a fim de que os Srs. Senadores
compareçam ao Plenário.

(Suspensa às 17 horas e 45 minutos, a sessão é
reaberta às 17 horas e 52 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidência constatu que persiste a falta de quorum.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, dcsiginando para a sessão ordinária de segundafeira, dia 21-de maio, a seguinte

ORDEM DO DIA

Vgtaçãot çm turno único, do Projeto de Lei da Câmar'!- n\'0 82, d~ 1981 (n" 2.768/80, na Cas(!deorigeril), que
altera_ o art. 280' da Lei n~ 5.869, de 11 dejaneiro de 1973
- Código -de- Processo Civil, tendo
PARECER-, so_b ~I' 26, de 1982, da COmissão
_-::-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 67, de 1983 (n~'939j79, na Casa de origem), que_ dispõe sobre a responsabilidade_dos ocupantes de cargos-de
direç5o de órgãos da Administração Pública Federal di~
reta ou indireta, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.000 e 1.001, de 1983, das Comíssões:
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Serviço Públi~o Civil, contrário.

Y0taçào, eJ;ll turno únicõ, dO Projeto de Lei da Câmaru n~' 51, de 1978 (n" 1.465/75, na Casa de origeii:i), que
acrescenta parágrafo ao art. 8' da Lei n9 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que institui n·ormas gerais sobre desportos e dá outras providências,
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 638 e 639, de
f 981, das Comissões
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1981 (n" 435/79, na Casa de origem), que indui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor público federil, cíVil, inilitar ou
autárquico, tendo
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 179 e 180,
í983, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Serviço Público Civil.

de

5

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 09 58, de 1981 (n9 1.595/79, na Casa de origem}, que
dispõe sobre a legítlril-ãção adotiva e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~" 904, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável com emendas
que apresenta de n'>'s I a 4~CCJ.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 47, de 1983 (n~> 5.615/81, na Casa -de origem), intra~
duzindo alteração na Lei n" 6.649, de 16 de maio de 1979,
que- regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob n"' 806, de 1983, da ComiSsão
..;__de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.

7
Votação, em turno único, do Requerimento n" 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, e, 76 e 17, do Regimento Interno, a criação de uma comissão especial mista, composta de 11 (onze) Senadores e II (onze) Deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo~
ração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
económico-financeira do País.
(Dependendo de parecer da Comissão de Economia.)

VotaçãO; em turno único, do Requerimento n~' 81, de
1984, de autoria do Senador Gastão MiJUer, solicitando,
nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Ofício -n-, S/4, de 1984 (n9 161/84, na origem),
pelo quul o Governador do Estado do Pará solicita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.QO (sesse~rita milhões de dólares), para o fim
que especifica.

·votação, em turnO únko (apreCiação preliminardajurididdade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n~'
l.5ll]75, mi Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao ait: 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n~'- 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n'i's 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
- de Constituição e Jusdça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutiyo da Comissão de Le_gislação So~
cial, com voto vencidu: <. '1 separado, do Senador Franco_
Montoro~

lO
Votação, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara ri~> 48, de 1983 (n9 5.019/81, na Casa de origem), que
dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Trabalho da o~ Região, com sede em João Pessoa, Estado da
Paraíba, e dá outras providências, tendo
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PARECER, sob nl' 790, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada peta
Comissão de Legislação Social), pela inconstitucionalidade e injuridiCidade.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 17-5-84
E QUE. ENTREGUE À REVISIÍO D(i ÓRÚ,OR.
SERIA PUBLICADO POSTÊRIÓR/i[ENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder._ Pmnuncia o seguinte discurs_o.) __ Sr. Presiden~e,
Srs. Senadores:
Tenho em mãos uma publicação do Departamento de
Imprensa Nacional "O Brasil, o FMI e o Projeto D_ois",
que contém o parecer do Procurador Geral da Fazenda
Nacional e o Despacho do Procurador Geral da República pelo arquivamento di -Representação -por To-constitucionalidade promovida pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil.
O Despacho do Procurador da República reflete bem
a dimensão com que examinou O assuil_to. Diz ~le_?a
íntegra-:

..Tendo em vista as razões expostas no bem fundamentado parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Exm9 Sr. Ministro
da Fazenda c publicado no DJ de IO/l/84-Seção
I, pãgs. 413/432~ razões que endOSso por seusjuríCficos fundamentos, deixo __de acolher o pedido de argaição de inconstitucionalidade de que tratam estes
autos. Arquive-se e pUblique-se."
Está aí resumida de forma singela e lacónica a conside..
ração que tem o Procurador Geral da RepUblica pelo órgão supremo da classe a que pertence, por ironia.
Sr. Presidente, Srs. 5e:O.adores, a primeira consideração que julgo oportuno fazei-diz respeito_ ão poder discricionário que se enfeixa flas atribuições constitucionais
do Procurador Geral da República e no processo, _também constitucional, -âe sua escolha.
Tenho- repetido em inúmeros pro-nunciamentos qiie ê
inaceitável confundir aS-fUnções de advogado do Governo com as atribuições do Procurador da Repúblíca.
Em todos os ordenamentos jurídicos dos regimes democráticos, a prerrogativa constitucional do ~rocurador
da República diz respeítO à fisCaliZação da aplicação--da
lei.
Há regíffies, comO-o da França, por exemplo, onde o
Procurador tem, inclusive, a atribuição especifica e regulamentada de promover denúncias por corrupção de funcionários no exerdcio-de cargos públicos. Essa prerrogatiVa dá-ã àteiiSão do queseja atuar como fiscal da lei.
N~ BrasH, sobretudo no Brasil do poder do arbítrio e
principãlmente ao ú~lTIPo em que foi Ministro di JUstiça
o atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alf~edo _
Buzaid, foi caracterizado o exercício das atribuiçõéS dos~
membros do Ministério Públic_o, em função do interesse
da União e não em funçãoCfa lei:Oaípara cá, o Procurador da República deixou de agir como fiscal da lei, para
atuar, salvo honrosas exceções, como advogado do Governo.
De outra parte, o poder discricionário atribuído ao
Procurador Geral da República pela ConstitUição em vigor fere os mais comezinhos princíPios de direito em
uma sociedade que se pretende democrática.
Assim é que, no art. 32, §59, a Constituição outorgada
pela Junta Militar em 69 dá poderes ao Procurador Geral da República para requerer a suspensão do exercício
do mandato parlamentar até a decisão final de sua rCpre-
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tuição. Agora, penso que o Executivo deveria ser o prisentação pela prática de crime contra a segurança naciomeiro a desejar_ esse nível de independência do Minisnal, perante o Supreffio Tribunal Federal.
tério Público.
Chegamos às raías do absurdo ao ver tanto poder concentrado nas mãos de um cidadão indicado por livre escolha do Presidente da República. Mais grave, ainda, ·
O SR. HUMBERTO LUCENA- Acolho com prazer
quando esse poder pode ser exercido contra qualquer de
as ponderações de V. Ex•, que são bastantes judiciosas, a
nós parlamentares, já que não há imunidades para os crirespeito do assunto. Quando disse que a independência
mes contra a pretensa segurança nacional.
deveria ser de sorte a que o Ministério Público viesse a se
Mais violento, ainda, é o art. I 54 da Emenda Constitransformar num verdadeiro fiscal da lei, e de modo a
tucionar de 69, inserto no capítulo dos Direitos e Garan_ agir_ contra todos, inclusive contra o próprio Governo,
tias Individuais, que permite ao Procurador da RepúbliquiS justíficar que -só num Ministério Público inteiraca propor, mediante representação ao Supremo, a susmente isento, sobretudo o seu chefe, que é o Procurador
peitsào desse direito, pelo prazo de dois a dez anos. A
Geral da Rept'tbiica, pod_eria ter condições de agir com
violência maior é perpetrada çontra nós, parlamentares,
essa independência e- dar, a um Governo que queira realno parágrafo único desse artigo, que admite a instaumente investigar o que for errado, o que for irregular e o
ração de processo contra nós, sem que haja o prévio as- que for ilegal, a necessâriã colaboração.
sentimento da Câmara a que pertenç-dmos. Aliás, esse ___ Prossigo, Sr. Presidente.
parágrafo foi suprimido na proposta gOV-er-nam:e!Jtal em
Aí sim, seria difíCíl que a eScolha do Procurador Geral
tramitação no CongressO, mas ficou. intacto o "caput"
da República recaísse sobre pessoa destituída de "notádo -ãrHgo.
vc;:I saber jurídic:o" ou d~ _"reputação ilibada", como po-t igualmehte lnconcebivel, Sr.-Presidente, Srs. senaderia resultar de uma decisão unipessoal.
dores, que o Procurador Geral da República, por vontaO despacho que li no início do meu pronunciamento
de exclusivamente sua, tenha poderes para trancar uma
dá a noção exata do "notável saber jurídico" do atual
fepiéseniação por-inconStituciOnalidade promovida pelo
Chefe do Ministério Público ...
6rgão máx-irrio ãe -sua pi-ópria classe.
Com uma rápida penada sepultou um trabalho de lonO de_scabimento desse poder ê tão flagrante,-que o
gos estudos e debates em várias sessões do Conselho Fe..
pr6prio Governo o admitiu e, na emenda constitucional
dera! da Ordem dos_ Advogados do Brasil. Não teve se..
que enviOu aO Congresso, propõe que não seja _possível
_quer a consideração de submeter o processo à apreciação
esbarra!. essa- ação quando se tratar de representação
do Plenário do Supremo, ainda que não estivesse conpromo-vida por chefe de qualquer dos Poderes da União
vencido da tese defendida pela OAB, na pessoa do seu
ou dos Estados, ou pelo Conselho Federal da Ordem dos
ilustre Presidente, Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, mas,
AdYogãdos do Brasil.
por respeito e consideração à classe a que pertence, pois,
Propõe, ainda, a emenda ora em tramitação, seja a inno final do requerimento estã expresso o pedido no senti~ic~_ção do Presidente da República para o cargo de Prodo de encarnínhar a representação ao Supremo Tribunal
curador da República submetida ao assentimento prévio
Federal, ainda que divergindo de suas colocações.
desta Casa.
Assim, deixou d_e acolher o pleito da OAB para ficai
iá ê alguma coisi!-, mas não~ o bastante.~ preciso, Sr.
com um parecer da lavra do Procurador da Fazenda NaPresidente, Srs. Senadores, antes de tudo, devolver a licional, parte diretamente interessada no indeferimento
berdade aos membros do Ministério Público para agirem
da ação. Ao invés de submeter o contraditório ao Pledentro das atribuições específicas de "fiscaís dR lei", doa
nârio __ do Supremo, decidiu ~le próprio julgar o feito,
a quem doer, inclusive ao própri-o Governo. Só, então,
mandando arquivá-lo.
teremos um órgão e um chefe respeitados.
Finalmente, considero de suma importância quci o MiDepOiS, a submissão do nome ao Senado não me parenistério PúbliCo disponha de autonomia administrativa e
ce sificiente para dar ao Chefe do Ministério Público as
financeira com dotação orçamentária própria. Sem esses
imunidades e isenções que devem revestir o exercício do
pressupostos não se pode ter um órgão independente e licargo
vre de pressões.
Seria necessário que fosse alterado o processõ de "liPor outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parevre escolha" pelo Presidente da República.
cer da Procuradoria da Fazenda Nacional, que levou
Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a escolha
quatro meses para ser elaborado, está eivado de falhas,
deva ser do Presidente da República, mas que recaia
inverdades_ e distorções gritantes.
sobre um nome _extraído da lista tríplice eleita em voNão vou alongar-me sobre o conteúdo desse parecer
tação dos membros do Ministêrio Público.
porque_ entre defender as razões que alinhei desta tribuna
ao denunciar, juntamente com o nobre Senador Itamar
O_Sr~ Octávio Cftrdoso- Permite-me V. Ex~ um aparFranc_o, à Nação a fntegra do Acordo que se batizou
te?
com o nome de Projeto Dois, e aceitar a tese esposada
pela procuradoria da Fazenda Nacional, prefiro ficar
O SR. Ht;IMBERTO LUCENA - Com prazer.
com o judicioso trabalho elaborado pelo Conselho Federal da OAB.
-O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex_~ tem toda razão quanMas não posso deixar de tecer algumas considerações
do adVoga a indepeitdência-do Ministério Público como fasobre este parecer que o Ministro da Fazenda, signatário
tÕr- de valOrização e independêilcia ·da ínstítuiçàó.- Dísdo A_çordo, ao aprovã-lo, classificou de ''lúcido" e que
cÕrdo quàndo V. Ex' diz que o Ministério Público deve
diz demonstrar "em sólida fundamentação doutrinária,
ser independeriie, doa a quem doer, referindo-se ao Exea total improcedência das alegações constantes da reprecutivo. Fui ªlertado para uma circuns_tância , por um
sentação formulada pelo Egrégio Conselho Federal da
procurador e quero _externá-Ia neste aparte que V. Ex'
Ordem dos Advogados do Brasil".
me concede. Acho que o Executivo é altamente benefiLogo de início (item 4,- 3'1, p.4), o parecer diz que ''a
ciado quando o Ministêrio Público tem independência,
denúncia à Naç-J.o teria sido veiculada num discurso parautonomía admintstra"tiva e financeira, e quandO pode
lamentar, proferido pelo Senador Humberto Lucena".
ter prerrog1;1tivas semelhantes às da magistratura, porque
Sobre este item diz o parecer em tela, a fls. 29:
rioS casos em que- o Governo precis!l fazer Í'lv~stigação,
em vez de pa.ssar pelo constrangimento de investigar os
"176- "Denunciar" a existência do "Projeto
seus próprios companheiros, os seus próprios colaboraDois" signifiá:iria -revelar, anunciar, divulgar, dar a
dores_, delega ao Ministério Público, uma instituição inconhecer.
dependente, poderosa, preparada para isso, que fará
-117- Ora~ a solenidade de assinatura, realizada
Uma investigação isenta, ci_ue o Governo deve· ter interesno Hotel Plaza de Nova York, foi pública, sendo
se, Concordo com V. Ex~ na valorização_ dessa instiL

o
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amplamente noticiada pela ímP-reriSa nacionare estrangeira.

178 - Portanto, não se pode "denunciar" o que
já é do conhecimento público.
179- Em seu discurso, a-· nobre Senador teceu,
ao chamado ~·Projeto Doís", as mesmíssimas críticas constantes da petição em tela, com as mesmíssimas confusões, fato a indicar que ambOs os procedimentos tiveram a mesma fonte.
180 -Cabe salientar que o ilustre Senador pa-

raibano concluiu seu discurso propondo, enfaiica- mente, à Direção Nacional do PMDB, a adoção de
"medidas judiciais que a gravidade do caso e~cerra"
181- Entretanto a Direçào do PMDB, ao que
se sabe, não acolheu tal proposta, eis que não tomou iniciativa de propor qualquer medida jUdicial
em torno da matéria. Isso, certamente, porque exaM
minou, com muis _cautela - e a imprensa noticiou a
realização da reunião entre os pr6ceres do PMDB C
juristas de porte-, o teor das alegações que lhe forum levadas com açodamento e sensacionalismo."
Sr. Presidente, Srs. Senadores; em p'rime1ro lugar, nem
eu~ e suponho qui.! nenhum dos meus colegas, foi co_nvidado para a solenidade- se é que se pode chamar de solenidade e assinatura de acordo sobre endividamentorealizada no Hotel Plaza de _Nova York. Depois, basta
compuls<tr os jornais da época para que não se tenha
uma única notkia sobre o conteúdo das cláusulas do
Acordo.
Lembro-me bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
ao final do meu discurso, o Senador Virgílio Távora fez a
entreg.:L ~olene da íntegra do Acordo ao Senador Itamar
Franco, que hii meses cobrava o texto para que a Nação
o conhece-sse. E lembro-me também que em aparte que
c.oncedi ao nobre Senador José Lins, este afirmou que
n:Jo era normal a publicidade das cláusulas de acordo
desse tip11.
Assim, 4uamh' a OAB ~!firmou que a representação tivera origem na dL·núncia que fiz desta tribuna, emjunho
do ano pass.u.h1, n:1o o fez sem fundamento. De fato, o
Al!ordo ~·cio ao conhecimento público em sua íntegra,
não no Hlltel úc Nova York, mas através desta Casa do
Senado F~:dcral.
De igual nwtlu, é csdrúxula a afirmação de que a exisM
tência do Projeto Dois tcriU: sido veiculada Cm meu pronunciamento. Que ele existia, todos já sabiam desde a assinatura do Acordo cin Nova York. O que naO se conheda era o conteúdo. E este cu tornei público. Inaceitar
essa verdade é o mesmo que admitir um camelo pass-ando pelo fundo de uma agulha.
Por outro lado, sinto-me feliz em ver reconhecidas as
minhus teses sobre a ilegalidade do Acordo, pelo Conselho Federal da OA B, Quando o parecer diz que ambos
t)S prol!etlimentos tivcrum a mesma fonte, não foge à verdade. f que, tanto eu quanto a unânimidade dos conselhe-iros da OAB, lemos o mesmo parecer, tendo em mente a proteçào d~L soberania nacional aviltada no texto do
Acordo. O Procurador da Fazenda, por certo, levou
quatro meses para ler o mesmo acordo e emitir Um
cer obnubilado pela visão de quem se limita a cumprir o
espinhoso dever de ofício.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, merece, aillda, reparos
a afirmação de que a Oircçào do PMDB não tomou
qualquer iniçiativa judicial em decOrrência do· meii p-ronunciamento. Ao contrário e lnuíto ao contrário, Deveria melhor informar.se o Procurador da Fazenda Nacional antes de fazer afirmações levianas. A verdade é que o
PJ\.JDB. apôs inúmeras reuniões com membros do Conselho da OAB, inclusive com a participação de Dep.
Ulyss_es Guimarães e do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, decidiu encampar a tese da OAB, no sentido de ser
promovida a representação aprovada PC!o Conselho FeJc:-rul.
Não houve ncm-açodamento nem sensacionalismo de
minha parte e muito menos do PMDB ou da OAB.

pare-

Açodamen_to há por parte de quem emite parecer com
servilismo+ Sensacionalismo faz quem US!J. a imprensa
oficial mantida com dinheiro góblico para publicar um
parecer atentatório à soberania da própria pátria em que
- vive, desafortunadamente.
Afinal, desejo registrar a flagrante contradição entre o
parecer de ~oje e o que foi dado pela mesma ProcuradoM
ria da Fazenda Nacional, quando por ocasião do pedido
de autorização para a concessão de garantia do Tesouro
Nacional e para oferecimento à penhora de bens do Banco Central.
Não hã nenhuma alusão do parecer d-e agÕra aã priM
meiro parecer. Certamente para evitar a contradição
existente entre ambos.
No primeiro, que fiz questão de transcrever nos Anais
desta Casa, dizia textualmente:
"Em ocasiões anteriores, esta Procuradoria Geral tem-se manifestado contrariamente, no caso de
Autarquias Federais, seja a aceitação de foro estrangeiro, seja a renúncia _de impei1horalidade de-bens,
por entender inexistir expressa disposição legal que
as_ ampare. Não obstante, a forma negociada com
credores tal como consta do contrato Qra em exame
afasta as restrições ora apontadas. {sic)."
Na ocasião, classifiquei de pífio o parecer. Continuo
pensando da mesma forma, porque entre o prim~iro e o
- segundo nada mudou no compÕrtamento a·nt!Patriõtico
do chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional.
No primt!iro parecer diz o representante da Fazenda
Nacional que não havia expressa ·disposíção de_ lei que
amparasse a aceitação de foro estrangeiro para o Tesouro Nacional,_ nem renúncia à impenhoralidade de bens
do Banco Central do Brasil.

O Sr. Itamar Franco- Permite V.
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

Ex~

um aparte?

Pois não, nobre

O Sr.ltJ.mar Franco- Quero cumprimentar V. Ex•,
nobre Líder, pelo pronunciamento que faz, trazendo ao
conhecimento da Casa o parecer do Procurador da República. Evidentemente, não nos causaria surpresa que
não outra a atitude do digno piOcurador. Ainda ontem,
Senador Humberto Lucena, num aparte__ ao nobre Senador Nelson Carneiro, recordava eu, aqui, a atitude_ do
Ministro Adaucto Lúcio Cardoso que exatamente se investiu contra a posição do Procurador da República que
teimava em não enviar ao Supremo Tribunal uma tentativa de mostrar a inconstitucionalidade de uma lei. Mas
Adaucto Lúcio Cardoso teve uma atitude, deixou a sua
toga em cima da cadeira e se retirou para sempre do Supremo Tribunal Federal. Porque ele realmente não concordava, como V. Ex• não concordava, como ninguém
pode concordar, neste País, que o Procurador da República seja um advogado do_ GovefOo~ tlã eX:preSSão--feliz de V. Ex• Q que é mais sério, Senador Humberto L uM
cena, V. EX' o demonstrou através da análise do Projeto
Dois com o Banco Morgan, e mais 200 tantos bancos estrangeiros, ê a açào contra o Brasil, já agora do próprio
Procurador da República, quando o Brasil assinou um
estatuto colonial com os banqueiros internacionais.
Quando se esperava da sua autoridade, do seu Procurador, que não aprovasse_esse acordo, eis que ele se baseia
na Procuradoria do Ministério da Fazenda -e o aCata.
Est? é a tr!steza; Surpresa não, porque nada causa surM
presa no regime em que vivemos, regime que queremos
romper -pela democracia e pelo voto, e não atravês das
negOciações falsas. ~por isso, Senador Humberto Lucena, que o Ministério Públic-o p·recisa ter autonomia e o
Procurador da República deixar de ser advogado do Go~
verno. Meus parabéns pela luta de V. Ex• e pelo pronun-
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ciamento que traz hoje ao Senado da Repúb!lca, naquela
velha esperança de que os tempos serão outros, dentro
em breve, neste País.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex• Como -eu já disse, V. Ex• foi ao meu lado, nesta
Casa, um dos grandes batalhadores, no sentido de se
comprovar à Nação a denúncia de que a U:sSinatUrU: do
Projeto Dois feriu, em cheio, o pricípio da soberania nacional. Esse projeto está eivado de insconstitudonalldade,já agora não no meu entendimento nem do de V. Ex•,
mas do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por unanhriidade.
Pois bem, em vez de, no exercício de suas altas
funções, propiciar a mais alta Corte de Justiça que dirimisse a contr:ovérsia que se criou, áesta Casa, em torno
do assunto, o que faz o Procurador? Simplesmente, em
poucaS linhas. aço lhe o ponto de vista da parte interessada no assunto. do próprio Ministro, que foi um dos resPOnsáveis pelo Projeto Dois e deixa, portanto, em susPf!~Sci o problema da inconstitucionalidade desse Acordo altamente danoso à economia nacionaL
Concluo, Sr. Presidente:
~o primeiro parecer diz o representante da Fazenda
Nacional que não havia expressa disposição de lei que
amparasse a aceitação de foro estrangeiro pira o TeSou(O Nacional, nem renúncia à impenhorabilidilde de bens
c;:! o _B_anco Central do Brasil. De repente, encontrou amparo legal e justificou a garantia do Tesouro Nacional e
a penhora de bens do Banco Central.
O parecer a tua I atinge o ápice do sofisma quando afirma que o objetivo da representação da OAB era levar o
País ao estado de insolvência absoluta, pois, com a declaração de inconsfituciomilidade do Acordo, suas cláusulas se venceriam antecipadamente e o Brasil teria que
pagar de imediato toda a divida negociada.
O raciocínio falaz pode coilvencer ao néscio. Não convence a mim, nem convenceria o Supremo Tribunal Federal, estou certo. Também, não convence a Nação.
Mesmo porque ao estado de insolvência o País já foi levado há muito -tempo por esses mesmos tecnocratas irresponsáveis que concordam com tudo o que é proposto
pelos gestores da polftica econômica nacional.
Se a declaração de inconstitucionatidade do Acordo
pelo Supremo provocasse a sua resilição antecipada seria
melhor para o País. Estaria declarada oficialmente a moratória e, então, os bancos internacioilais teiia ~de
sujeitar-se às condições do Brasil e não o Brasil à condições dos bancos que as impõem da forma e com juros
como bem querem e pretendem.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero que tanto o Procurador da Fazenda Nacional quanto
o Procurador Geral da República, com o Parecer e o
Despacho, prestaram mais um desserviço à Nação.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTÃV/0 CARDOSO NA SESSÃO DE 17-5-<'!4 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para discutir o projeto.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de entrar na discussão da redação final da Resolução- n"' 127, gostaria de tecer algumas considerações a
respeito_ do pronunciamento do nobre Senador Hélio
Gueii'oS.
Lamento, Sr. Presidente. Srs. Senadores, ter sido vítima desse desafogo do' meu nobre e querido colega de representação, porquanto estando ele, ontem, no exercíciõ
da Liderança, combinamos votar o projeto de resofução
que autoriza o Rio Grande do Sul a elevar sua dívida
consolidada em 57 bilhões de cruzeiros. E em conseqüência desse acordo a matéria foi pautada.

Maio de 1984

Estamos todos lembrados, Sr. Presidente, do longo
processo de obstrução desenvolvido aqui pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
Como disse o nobre Senador Jutahy Magalhães, a
obstrução é um processo parlamentar legítimo, vâlido. O
que causava inconformismo na minha bancada, naquele
tempo e ainda hoje, é a obstrução indiscriminada, como
se fazia então, e injusta, como pretende fazer agora o
nobre Senador Hélio Gueiros, conforme demonstrarei,
se a Mesa me permitir pela tolerância quanto ao tempo.
~ que naquela época se fazia obstrução a tudo, a todos
os projetos. Lcmhro-me até de que tendo apelado ao
ilustre Senador Dirceu Cardoso, para aprovar um pl'ójeto do Rio Grantlc tlo Sul, ele- me perguntou para o que
era, Tendo respondido tJUC era para equipar a polícia ci~
vil, ele me disse:
.
.. Ainda mais polícia! Nunca!" Hoje é o Secretário da
Segurança do Governo do Espírito Sailto.
Naquela oportunidade eu lhe dizia: "A polícia não é
feita para prender apenas, para reprimir, ela é feita para
manter a ordem. A defesa civil da cidade é feita pelas
corporações policiais, pelos corpos de bombeiros, pela
polícia militar dos Estados". Não se justifica 'lia, portanto, aquele tipo de obstrução.
Hoje, o meu Estado estã pleiteando autorização para
elevar sua dívida. QuerO diz-er ao nobre Senador tl"êiio
Gueiros que ele está supÕndo o que vai fazer o nobre Se-
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nador Gabriel Hermes. Porque, na verdade, o processo
está com o nobre Senador Hélio Gueiros que deve .relatar, deve levar à comissão de Constituição e Justiça e a
quantas Comissões deva percorrer esse Projeto. E s_ó depois, e só então, tendo pedido vistas ou diligência, o
nobre Senador Gabriel Hermes ou o nobre Líder Aloysio Chaves, é que se poderã dizer se eles estão obstruindo. Por enquanto, quem está obstruindo é o nobre Senador Hélio Gueiros, que está com o processo. Ele, sim,
deve relatar, se ê que tem pressa,~ se é que o seu Estado
necessita desses.r.ecursos.
Agora, não vejo por qUe o Rio Grande do Sul, que
não tem nada a ver com esse problema, que pautou sua
matéria mediante um 'acordo de Liderança, deve ser prejudicado por esse procedimento.
Sei que o nobre Senador Hé!i_o Gueiros imagina que
isso aconteceJ:.á, e até lhe disse mesmo, na minha presença, o nobre Senador Gabriel HermeS,--que requereria
diligência. Assiffi como o nobre Senador Hélio Gueiros
diz que duvida que o Líder tenha a coragem, 4ue duvida
que o nobre Senador Gabriel Hermes tenha coragem de
obstruir o processo que visa dar recursos a seu Estado, já
que S. Ex~ tem essa dúvida, que coloque o processo em
pauta, que dê parecer na-Comi.Ssão -que integra, que tr"aga o processo para este Plenário, que o defenda, que desafie o patriOtisrrio e o espírito público dos meus compa-
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nheiros, mas que não retenha o processo, atribuindo a
meus companheiros o sentido da obstrução.
Entre no assunto, Sr. Presidente. Sou favorável à redacão ITnal que se discute.
COMISSÃO DIRETORA
Parecer, aprovado pela Comissão Diretora, sobi-e as
Prestações de Contas do Senado Federal, relativas aos
Terceiro e Quarto Trimestres do Exercício Finitnceiro de
1983.
PROCESSOS N•s 0!0840 83 4
E 003558 84 3
Senhores Membros da Comissão Diretora:
Os processos supramencionados contêm as Prestações
de Contas do Senado Federal, relativas aos Terceiro e
Quarto Trimestres do Exercício Financeiro de 1983 .
As matérias neles contidas já foram analisadas pelos
órgãos Competentes da Casa _que as consideraram, sob os
aspectos contábeis, de conformidade com o Plano de
Contas da União e, assim, em condições de_serem aprovadas por esta Comissão, nos termos do disposto no art.
435, item b, in fine, do Regimento Interno.
É o que propõe ~ta Primeira-Secretaria.
Senado Federal, 9 de maio de 1984.- Moacyr Dalla,
Presidente__:_ Henrique Santillo, Relator- Lomanto Jú~
ni~r- Jaisol! Barreto- Milton Cabral- Raimundo Pa~

rente.
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1.2.6 - Requerimento
- Nt 85/84, do Sr. Senador Jutahy Magalhães,
solicitaridO terlhain traniitãção em conjunto Os -Projetes de Lei da Câmara n's 100/18 e 101/83.

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa

1.3-0RDEM DO DIA
1.3.1 - Requerimento

1.2.2 - Leitura de projeto

N9 86/84 de inversão da Ordem do Dia. Prejudica-Projeto de Lei do Senado n9 74/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis-

do por falta de quorum para sua votação, tendo usado
da palavra os Srs. Hélio Gueiros e Gabriel Hermes.

positivo à Lei nt- 6.515, de 26 de dezembro de 1977,
que regula os casos de dissolução da sociedade conju-

gal e do casamento.
1.2.3 - Requerimento
- N9 84f84, de autOria do Sr. Senador Humberto
Lucena, de homenagens de pesar pelo falecimento do
Marechal Henrique Texeira Lott. Aprovado, após
usarem da palavra no encaminhamento de sua vo-

tação os Srs. Humberto Lucena e Hêlio Gueiros, tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens em
nome da Mesa.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
-

Necessidade de revisão de diretrizes coritidas -rio

Decreto-lei n•

2.065/8-3~

-

SENADOR. FÁBIO LUCENA -

Homenagem

póstuma ao Marechal Henrique Teixeira Lott.

1.2.5- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 75/84, de autoria
do Sr. Senador Gastãá M«ller, que acrescenta alfnea
ao item II, do§ 1', do artigo 250, do Decreto-lei n9
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.

1.3.2 - Ordem do dia
-Projeto de Lei da Câmara n9 82/81 (n'
2.768/80, na Casa de origem) que altera o art. 280 da
Lei·1l9 5.869, de II de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 67/83 (n~ 939/79,
na Casa de Origem) que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos
da Administração PúbliCa Federal direta ou indireta.
Votação adiada por falta de quorum.
~Projeto de Lei da Câmara n' 51/78 (n'
1.465/75, na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n' 6.251, de 8 de outubro de
1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá
outrasprovidências. Votação adiada por falta de quorum.
___- P!ojeto ~e Lei da Câmara n9 54/81 (n9 435/79,
na Casa de origem) que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficíârios -do servidor
público federal civil, militar OLJ. a_utârquico. VOtaçãO
adiada por falta de quorum.
-Projeto de lei da Câmara n9 58/81 (n' 1.595/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a legitimação
adotiva, e dâ outras providências. Votaçilo adiada
por falta de quorum.
-Projeto de lei da Câmara n' 47/83 (n' 5.615(81,
na Casa de origem) introduzindo alteração na Lei nl'

!6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a locação
~predial urbana. Votação adiada por faltâ. de quorum.
1 -Requerimento n' 784/83, de autoria do Senador
Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts.
c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de
Uma comissão especial mista, composta de 11 (onze)
s~nadores e II (onze) deputados, para no prazo de
120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das enti~
dades mais representativas da sociedade civil, discutir
e apresentar soluções para a crise económico~
fina}lceira do País. Votaçilo adiada por falta de quorum;
· --Requerimento n' 8lf84, de autoria do Senador
Gastão Miíller, solicitando, nos termas do art. 371, c,
do Regimento Interno, urgência para o Oficio n' S(4;
de 1984 (n9 161/84, na origem) pelo qual o Governa~
dor do Estado do Pará solicita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar operação de
empréstimo externo no valor de US$ 60.000.000,00~
~sessent~ milhões de dólares) para o fim que especifica. Vot8çio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 79(79 (n~"
1.511/75, na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgâníca da previdência.
SOcial, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973. VotaçãO ãdlada por falta de quorum.
- Pr,ojeto de Lei da Câmara n' 48/83 (n1'
5.019(81, na Casa de origf:m) que dispõe sobre a
criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região. com sede em João Pessoa, Estado da Paraíb~~ e
dá outras prÕvidências, V0t8ção adiada por falta de
quorum.

1s,

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR MARCO A[ACJEL- Importância da
pequena, média e microempresa. Sugestões de S. Ex•
ao projeto de lei, oriundo dõ Poâer Executivo, estabelecendo o estatuto da microempresa.

SENA POR LUJZ C"AVALCANTE- Saudação
feita ao Dr. Auieliano Chaves; pelo Presidente da Ju-

•
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!.5 --COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Convocaâo de sessão solene do Congresso Nacio·
nã.l a realizar-se no dia 6 de junho próximo, às 14 horas e 30 minutos, destinada a reverenciar a memória
-do Senador Nilo Coelho.

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Justifi·
cando proposta de emenda à Constituição, dispondo
sobre a aplicação da correçào monetária nos créditos
de responsabilidade da Uniã-o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, havidos por pessoas
físicas ou jurídicas a partir da sua constituição até a
data do respectivo resgate.

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

I .6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO _DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

SENADOR NELSON _ÇARN.EIRO - Trabalho _
do Instituto dos Advogados Brasileiros sobre a pro_·
posta de emenda do_ rresidente João ,Figupiredo.

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N"S 27 a 29, de l984.

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Apelo em
favor dos ex·combaten_tes.

3-PORTARIAS DO SR. !•-SECRETÁRIO
N9s 113 e 114, de 1984.

SENADOR MAUROBORGES_-Críação Qa Re·
gião Metropolitana de Brasília.

4-

CONSELHO DE SUPERVISÃO. DO CEGRAF
Ata da 92' Reunião, realizada em 10-5-84.

SENADOR JUTAHY MAGALH.:ÍES- Conside·
ra:ções sobre a participação dos trabalhadores na
vida da empresa.
SENADORA EUNICE MICHILLES- Adoção_
de providências para evitar a propagação de surto de
febre amarela_ em municípios do Amazonas.

Ata da

6-MESA DIRETORA

5 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Atas de reunião das Comissões Diretora e Deliber<I:_tiva do Grupo.

69t~-

SUMÁRIO DA ATA
DA 56f SESSÃO,
REALIZA DA EM 8-5-84
(Publicado no DCN
(Seção II) de 9-5-84)
Retificação
Na publicação do Sumário, feita no DCN
(Seção II) de 9-5·84, págíOa 1079, I• coluna,
no item 1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República.
Onde se lê;
- N9S 82 e 82/84 (n"s 133 e 134/84, na origem), de agradecimento de comunicação.
Leia-se:
- N9s 81 e 82/84 (n9s 133 e 134(84, na ori·
gem), de agrad~imento de comunicação.

Sessão, em 21 de maio de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da!la e Lenoir Vargas.

ÀS !4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Qdacir Soares - Aloysio Chaves -Gabriel Hermes
-Hélio Gueiros- Alberto Silva- H_elvídio Nunes-:João Lobo - Almir Pinto- José Lins- Yirgflio Tãvo~

ra- Humberto Lucena- Guilherme Palmeira- Luiz
Cavalcante - PaSso~ Pôrto - Jutahy Magalhães-Moacyr Dalla- Amar .LI Peixoto- Nelson CarneiroBenedit~ Ferreiru _I:I~nri_que Santillo Gastão
Mitller - Sa.ld--;nha Derzi =-.:_ AffonSo Cani.argo - Le-noir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octá~
vio Cardoso.

O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença aCusa o comparecimento de 30 Srs. S'enadores.
Havendc:! número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário- procederá à leitura do Expediente
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É lído o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s. 219 E 220, DE 1984
S~~re o Projeto de Lei do Senado n9258, de 1983,
que altera a estrutura da Categoria Funcional de
Enfermeiro, do Grupo..Outras Atlvldades de Nível
Superior e dá outras providências.

PARECER N• 219, DE 1984
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
Re-lator: Senador Marcondes Gadelha

instituído pela Lei n9' 5.975, de 12 de dezembro de 1973 e
~osicionada nos termos do Anexo UI da Lei 09' 6.908, de
21 de maio, fica alterada na forma constante do Anexo
desta Lei.
Art. 29 O preenchimento dos_cargos ou empregos ~a
Cfasse EsPf:cial e das intermediárias far-se-á mediante
progressão funcional ou outras formas legais de provimento.
Parágrafo único. Os servidores atingidoS peJã -elevação a que se refere este artigo serão posicionados nas
novas classes da categoria funcioilal, mantidas as respectíVas re-(erências de vencimento ou salário.
Art. 311 A despesa com a execução desta Lei correrã
à conta das dotações próprias -do Senado Federal COrlstántes do orçamento da União.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publiO presente projeto, de iniciativa da Corriissão Diretora
cação, com efeitoS a pãrtíi"àe 21 de dizembro de 1982.
do Senado Federal, visa a alterar a estrutura da CategoArt.
511 Revogam-se as disposições em contrário.
ria Funcional de Enfermeiro, do G-rupo-6utfas AtividâSala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Murllo Bades de Nível Superior, a fim de Coinpatibilizá-la Corri as
dar6, Presidente- Marcondes Gadelha, Relator- Marmodificações introduzidas pelo Poder Executivo, nos
tins Filho - Hélio Guelros - Passos Pôrto - AmaraJ
termos da Lei n9 7.071, de 20 de dezembro de 1982.
Furlan - Guilherme Palmeira - Carlos Chiarelli - FerDestaca-se, na justificação da medida, que a Catego-ria
nando
Henrique Cardoso - Octávio Cardoso.
de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal Permanente do Senado federal, passa a ter as mesmas escalas de Referências da Categoria análoga do Poder Executivo, tudo dc!PARECER N• 220, DE 1984
acordo com ?_p:eceituado nos arts. 98 e 108, § )9 da
Constituição Federal.
Da Comlssio de Finanças
O Poder Executivo, porém, encaminhou emenda a
--__Relator: Senador Jutahy Magalhies
esta casa sugerindo a modificação do texto aprova-dopela Comissão Diretora, a fim de, conforme esclarece,
De iniciativa da Comissão Diretora do Senado Fedemelhor adaptá-la às exigências dos citados dispositivoS
ral, vem ao exame da Comissão de Finanças o presente
constitucioitaiS,--que recoffiendam o regime de paridade
Projeto de Lei, que propõe a alteração da estrutura da
retribu?va e de classificação de cargos para as áreas ad- - - -categoria Funcional de Enfermeiro, do Grupo-Oütras
ministratívãs dos Três Poderes.
-Atividades
de Nível Superior, do Quadro Permanente do
Analisadas as sugestões do ExecutiVo, verificamos qUC:
Senado, a fim de compatibilizá-Ia com a nova estrutura
elas procedem apenas em parte, uma vez que, na exeda referida categoria, introduzida no âmbito do Poder
cução prática certos preceitos sugeridos seriam inócuos
Executivo pela Lei n9 7.071, de 20 de dezembro de 1982,
no âmbito da administração do senado, dadas as pecuaplicando-se, desse modo, os princípios da paridade de
liaridades que apresenta o seu Quadro de Pessoal. As-vencimentos
e da similaridade de sistemas de classifisim, por exemplo, seriam inútil- e, portanto, injurídica
cação de cargos e dos respectivos níveis de remuneração.
- inserir dispositivo análogo ao previsto no parágrafo
2. _ Ao examinar a matêria, a douta Comissão de
único do art. 19 da Lei_n9' 7.071, de 1982- que prescreve
Constituição e Justiça, em parecer da lavra do ilustre Sesejam os servidores, atualmente posicionados nas Refenador Marcondes Gadelha, acolheu, parcialmente,
rências I a 4, automatfcamente localizados na Referência
emenda à proposição, encaminhada pelo Poder Executi.:
5, inicial da Classe A -uma vez que, no Quadro Permavo,
objetivando sua melhor adaptação às exigências do
nente do Senado, não existe nenhum servidor colocad_o
art. 98 e do§ I\" do art. 108, da Constituição, que estabC.:
nas retrocitadas Referências, estando asSim, todos, já si1ecern os princípiOs acima mencionados.
tuados em escalas bem mais elevadas. Além do mais, e
Após a análise das sugestões_oferecidas pelo Poder
justamente porque· as administrações das Casas LegislaExecutivo, a douta Comissão de Constituição e Justiça
tivas possuem peculiaridades tr:-adicionais, o paradigma
-desta
Casa entendeu que tais sugestõ"es procedem apenas
de analogia com a classificação de cargos do ExecutiVO,
em parte.
estabelecida pelo art. 108, ·g r~a Ciinstituição, é expresTextualmente, assim se manifestou a citada Comissão:
so sob a condicionante da extensão .. no ·que couber" respeitado, assim,o princípio· da auto-organização a que
" ... na execução prática, certos preceitos sugerialude o art. 30 da Carta Mãgna.
dos seriam inócuos no âmbito da AdministraçãO do
Em face do exposto, e-objetivando maior similitude
_ ~---.Senado, dadas as peculiaridades que apresenta o seu
com as prescrições da Lei nll7,071, de 1982, sem prejuízo
Quadro de Pessoal. Assim, por exemplo, seria inútil
das peculiaridades do Quadro de Pessoal Permanente do
- e, portanto, injurídica - irlSr!iír disp-ositiVo
Senado, opinamos pela aprovação do Projeto sob exaanálogo ao previsto no parágrafo único do art. }9' da
me, nos termos do seguinte:
Lei nq 7.071, de 1982- que prescreve sejam os servidores, atualmente posicio-riados fias Referências 1
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
a 4, automaticamente localizados na Referência 5,
LEI DO SENADO N• 258, DE 1983
inicial da Classe A - uma vez que, no Quadro Permanente do Senado não existe nenhum servidor coAltera a estrutura da Categoria Funcional de Enlocado
nas retrocitadas Referências, estando, assim,
fermeiro, do Grupo-Outras Atividades de Nível Supetodos já situados em escalas bem mais elevadas.
rior e d' outras providências.
Além do mais, e justamente porque as administrações das Casas Legislativas possuem peculiaridaO Congresso Nacional decreta:
des tradicionais, o paraâigma de analogia com a
Art. }9' A Categoria Funcional de Enfermeiro, CódiclassificaçãO de -cargos do Executivo, estabelecidas
go SF-NS-904, do Grupo-Outras AtiVidadeS de NíVel
pelo art. 108, § }'i', da Constituição, é expresso sob a
Superior, do Quadro Permanente do Senado Federa],
condicionante da extensão. "no que couber", respei-
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tado, assim, o princípio da auto-organização a que
alude o art. 30 da Carta Magna."
Com tal entendimento, a douta Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposição, nos termos do
Substitutivo apresentado pelo ilustre Relator, no qual a
matéria guarda maior analogia com as disposições da
Lei n9 7.071, de 1982, e_ preserva as peculiaridades do
Quadro Permanente do Senado.
3. Convencidos âo acerto das ponderações constantes daquele parecer e inexiStindo 6 bices de ordem finançeira, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei,
na forma do Substitutivo aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 dé: maio de 1984.- P•ssos
Pôrtot Presidente- Jutahy Magalhiles, Relator- Amara! Peixoto - Gabriel Hermes - Virgilio Tivora Hélio Gueiro_s -.Saldanha Derzi- Jorge Kalume- José Fragelll - Octávio Cardoso.
PARECER N• 221, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara nll 4:5, de 1984 (na origem, n9
642-:B, de 1979), que ud' nor~~: ~açlo ao artigo 59
da Lei n\'1 6.556, de :5 de setembro de 1978, estabelecendo a remuneraçio mín~ma para o exerc{clo da atlvidade de secretário".
Relator: Senador Jorge Kalume
O presente projeto, originário da Câmara dos Deputados, tem por objetivo estabelecer remuneração mínima
para o exercício da atividade de secretário, jã regulamentada pela Lei n9 6.556, de 5 de setembro de l978.
Trata_:~e, portanto, de mais uma iniciativa visando ã
fixação de salário-pfofissional para uma categoria, tema
que tem sido combatido reiteradas vezes pela Administração Pública, segundo o entendimento de que a medida, além de representar uma ingerência na empresa privada, contraria dispositivo constitucional, artigo 165,
item XVII, que proíbe a distinção entre o trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os respectivos profissionais.
Além disso, esta Comissão também jâ se posicionou,
ao relatar projetas semelhantes, no sentido de que o salário estipulado aciitia do mínimo legal deve Ser fixado
em função do mercado de trabalho, afastado, portanto,
d~ influência do Poder Público em favor desta o daquela
-categoria profissional, ressaJtando, porém, que qualquer
melhoria de caráter coletivo deve ser negociada pelas
partes interessadas, consoante as disposições previstas
na Consolidação das Leis do Trabalho e, mais precisamefite, mediante acordo ou convenção coletiva.
Assim, o salário mínimo ·não deve ser utilizado como
meio de fixação- de outros mínimos-, a título de remune-ra{ Categorias prolissionàis, Jâ qÚe isto atuará na economia das--empresas como fator de elevação de custos, repercutindo na economia nacional como verdadeira mola
propulsora da inflação.
Com efeito, o salário- importância paga pelo empre·gador ao empregado em troca de trabalho - somente
quando se situa nas bases ffiírilnias a que alude o artigo
165 da Constituição, tem exclusivamente sentido social
visando a garantir a qual(Juer trã:balhador, sem distinçã~
de classe, o mínimo indispensável à sua sobrevivência,
impedindo que ele desça a níveis inconipatíveis com a
dignidade da criatura_ humana.
Cabe ressaltar, por oportuno, que o Estado pode estabelecer padrões salariais diferentes para seus empregados porque estará agindo como um empregador que avalia as suas_~reas prioritárias de atendimento; impor, entretanto, esses padrões salariais aos empregados particu·
lares é medida sem justificação convincente, e, se assim o
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fizesse, es.taria 1ndevidamen-te demarcandO- Cimadas sociais.
Ante estas razões, e, coerentemente com manifestações anteriores desta ComissãO~ contrária·s a medidas
desta natureza, porquanto embora benéfica a uma determinada categoria, são, indiscutivelmente di:icriminatórias quanto às demais, nosso parecer é pela rejeição do
presente projeto.
-Sala das Comissões, !7 de maio de 1984.- Jutahf
Magalhães, Presidente - Jorge Kalume, Relator- Álvaro Dias- Gabriel Hermes- Hélio Guelras-- Eunice
Micbiles - José Ignlfcio Ferreira.
PARECERES N•s 222, E 223, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 257, de 1983
(N9 1.658-B, de 197!, na Casa de origem) que "Acrescenta parágrafo ao art. 7f) da Lei n' 3.807, de 26
de agosto de 1960 - Lei Ora;incla da Previdência
Social".
PARECER N• 222, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
O Projeto de Lei da Câmara n' 257/83, que .. acrescenta parágrafo ao artigo 79 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto
de 1%0- Lei Orgânica da Previdência Social", aprovado na Câmara dos Deputados, vem à revisão do Senado
Federal, na forma do disposto no art. 58 da Constituição
Federal.
A proposição que, antes da apreciação e aprovação no
Plenário da Casa de origem, fora recomendada ao acolhimento favorável por todas as comissões técnicas -da
Câmara naS quais tramitou, sempre em manifestação
unânime, trata de introduzir modificação na legislação
orgânica da previdência social, isto é, de acrescentar pa-rágrafo, sob n9 5<~, ao art. 79 da Lei n9 3.807, de 196_0. O
objetivo da medida é, tào~somente, excluir da responsa:
bilidade solidária prevista no§ .2" do_mesmo art. 79 (pelo
pagamento de contribuição previdenciâria incidente
sobre obras de construção ou refQf_ma de im6v~is}. ''o-proprietário ou condômino de unidade imobiliária habitacional de carâter popular, assim entendidas aquelas
cuja área construída não exceda cem metros quad.rados".
A responsabilidade_ pelo pagamento de tal contribuição previdenciária é, como -se sabe, do construtor ou
empreiteiro da _obra, mas a lei, atravês do§ 29 do _art. 79
(da LOPS), num procedimento acautelatório, estendeu~
se também ao proprietário da construção, mediante a
aplicação ao caso do instituto jurídico-civil da responsabilidade_ solidária,
Isto, segundo o nobre autor da proposição na Câmara, o Deputado Antônio Belinate, constituiria excesso de
zelo, além de evidente injustiça, visto que o proprietáriO
do imóvel "ao pagar o construtor,jã paga a- contribuição
devida por aquele ao INPS e necessariamente incluida
no preço da obra". Ademais- continua- o constru~
to r, pequeno, mêdio_ou grande é sempre um empresário
e, por isso, tem obrigações perante o INPS. Q proprie.
tário, em geral, no caso de cons~ruções populares, é um
trabalhador e, como tal, já cumpre religiosamente suas
obrigações previdenciárias.,."_
Cuida~se, em suma, quando se tratar de construção ou
reforma do tipo popular (que o projefo define como a
que não exceder 100 metros quadrados), que a responsa~
bilidade pelo pagamento da incidente contribuição previdenciâria fique restrita ao construtor.
Penso que a questão da responsabilidade solidária não
envolve, no caso, nenhuma impropriedade jurídica, eis
que, especialmente em questões tributárias ou mesmo
parafiscais (como é o caso da contribuição_ previden-
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ciária), é praxe adotá-la,justamente com.o reforço de garantia do respectivo adimplemento,
Todavia, no .caso específi~o_da~ construções de tipo
popular, ou as limitadas a cem metros quadrados, como
__ quer o projeto, a só da contribuição previdenciáriajá me
parece um excesso de _exaçã<? ou um procedim~to fiscal
com rigor inadequado, visto que apenas faz onerar ainda
mais o custo de um inv~stimento que se deseja barato.
Por isso e tendo em vista que a aprovação da medida
projetada resultará em beneficio para os proprietários de
construções do tipo popular, assim como estímulo ao incremento das mesmas, manifesto-me pela aprovação.
Sala da Comissão, 22 de março de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente - Fernado Henrique Cardoso,
Relator - Eunice Mlchlles ~Pedro Simon - Gabriel
Hermes - Joio Calmon.
PARECER N• 223, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Octávio Cardoso
O Projeto, que ora vem ao exame desta ComissãO- de
Finanças, tem por escopo acrescentar ao art. 79, da Lei
Orgância da Previdenciária Socíal, o seguinte parágrafo:
..§ 59 Não se aplica a norma do§ 29 ao proprie~
tário ou condómino de unidade imobiliária habitacional de caráter popular, assimn entendidas as cuja
área construída não exceda de ce_m metros quadrados."
Trata-se, portanto, de excluir o pequeno proprietário
da responsabilidade junto à Previdência Social, decorre-nte da reforma ou construção de habitãçãà de caráter
popular.
A matéria Já traniitou- nã -dOuta Comissão de Legislação Social, que acolheu unanimemente o fundamentado parecer do ilustre relator, Senador Fernando Henrique-cardoso.
Nesta Comissão~ CUmpre-nOs analiS3.r as impiicaçÕes
da matéria em termos das normas de finanças públi.cas
pertinentes. Sob este aspecto, entendemos que nada há a
opor, razão por que opinamos pela aprovação do projeto também no âmbito da nossa competência regimental.
Sala da Comissão, 17 de maio de 1984.- Passos Pôrto, Presidente, eventual - Octávio Cardoso, Relator Gabriel Hermes ~ Amarai Peixoto - '!~!gílio Távora Jutahy Magalhães - José Fragelli - Hélio Gueiros Saldanha Derzi - Jorge Kalume.
PARECERES N•s 224 e 225, DE 1?84.
Sobre o PrOjeto de Li;!i da Câmara n9 248, de 1983
(n9 890-B, de 1975, na origem), que H Acrescenta parágrãfo ao artigo 142 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social - ,
definindo como débfiO pefante a Previdência Social
somente a dívida conseqüente de procedimento admii:ilstr8.tlvo ultUmado, e depois de deVidamente inscrita
a dfvida".
PARECER N• 224, DE 1984
Da Comissio de Legislação Social
Relator. Senador HéÚo Guelras
De autoria do ilustre Deputado Wilmar Dallanhol e
devidamente aprovado pela Câmarà dos Deputados,
vem a ~sta Comissão o Projeto_de Lei sob epígrafe, com
o objetivo de acrescentar ao art. 142 da Lei n9 ~.807, de
26 de agosto de 1960 mais um par"âgr3.fo, com a seguinte
redação:
"59 Considera~se débito para com a Previdência Social- impeditivo do fornecimento do Certificado de Quitação (CQ)- somente o definitivamen·
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te julgado na órbita administrativa, e depois de registrado como dívida inscrita."
Da transcrição supra conclui-se que o ilustre autor do
Projeto. pretende que a Previdência Social forneça o
competente Certificado de Quitação, mesmo que haja
débito levanta_do em relação à empresa, sempre que este
não tenha sido julgado em última instância administrativa e não eSteja a dívida inscrita, como de direito.
Dentre os argumentos oferecidos na justificação pelo
ilustre Deputado Wilmar Dallanhol, consta o de quç, "é
princípio corrente de direito obrigacional que o débito
para com entidade pública somente se torna exigível a
partir do momento em que estiver ultimado o respectivo
procedimento administrativo -e inscrita ã -dívida. Todos
os atas anteriores, conquanto inerentes e necessãrios à
formação de débito (à formação jurídica do débito}, não
podem bastar isoladamente, para configurar-lhe a liquidez, certeza e, pois, exigibilidade".
O entendimento esposado pelo ilustre autor da Proposição, a nosso juízo, estaria correta se se tratasse de uma
empresa pública própria. No caso~ o InstitUto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social
- I A PAS, entidade encarregada de fornecer certificados
de quitação,_ é uma autarquia, cujos iecursos, rio que diz
respeito à manutenção da prestação de serviços e cansessão de benefícios, advêm em sua totalidade da dupla
contribuição das empresas e dos empregados. Trata.-se,
portanto, no mínimo, de uma empresa pública sul generis, mesmo admitindo como vãlidos os argumentos utilizados, o que somente o fazemos ad argumentandum.
ror isso, entendemos que a Proposição peca ab initio
por não levar em conta os elevados objetivos da Previdência Social, os quais não podem ser prejudicados pela
incúria de empresas faltosas com suas obrigações. _É justamente para desestimular abusos que o lAPAS somente
fornece certificados de quitação àquelas empresas que
não estejam apontadas como devedoras do sistema.
Esse critério é tanto mais justo, se considerarmos que,
via de regra, os débitos das empresas para com a ·Previdência Social abrangem também a parte relativa aos descontos feitos aos empregados em folha de pagamento e
que não sãO recolhidos no tempo devido, fato que constitui apropriação indébita, punível por legislação própria,
o que não v_em sendo feito, representando uma forma
atenuante em faVor dos devedores.
De nossa parte entendemos que a Previdência Soda!,
pelos objetivos de que está investida e pelos compromissos a que está obrigada, especialmente em relação a aposentados e pensionistas de parcos proventos, não pode e
nem deve esperar que um determinado débito se] a julgado em definitiva instância administrativa, ou tenha inscrita a dívida, para que somente então, possa negar-se a
fornecer o competente certificado de quitação.
A negativa de fornecimento desse_ documento, certamente impoi--tante para as empresas, tem a finalídade de
desestimular o acúmulo de débitos para com o sistema,
hoje reconhecidamente bastante elevado, fato que vem
prejudicando sensivelmente os segurados e dependentes.
Ora, se cumpre às empresas estar sempre em dia com
suas obrigações previdenciárias, nada mais justo que, a
partir do levantamento do débito, não se forneça nenhum certificado de quitação. Se determinada empresa
tem pressa nesse documento, o mais lógico e justo é que
recolha o débito para consegui-lo e discuta sua justeza
posteriormente, a fim de não prejudicar os alevantados
_
objetivos sociais do sistema.
Aliãs, essa diretriz adotada pelo lAPAS, no silêncio da
Lei, como salienta o ilustre Deputado Wilmar Dal\anhol, vem tendo respaldo pelos julgados da Justiça competente. Para tanto, ba!>ta ver a jurisprudênda dominan- _
te do Tribunal Federal de Recursos, que, no particular,
vem em socorro da tese adotada pela Previdência Social,
ao entender como válidas e justas as negativas de forne,..
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cimento de certificados de quitação, sempre que existam
levantamentos de dêbito, a cargo do setor competente do
lAPAS.

Por todos esses motivos, julgamos inconveniente e
inoportuna a Proposição sob exame. Daí nosso voto ser
pela sua rejeição.
-Sala das Comissões, 24 de novembro de 1983. - Ju..
tahy Magalhies Presidente_.,_ Hélio Guelras, Relator Joio Lúcio - Gabriel Hermes - Iris Célia.
PARECER No 225, DE 1984.

Da Comfssio de Finanças
Relator: Senador Almlr Pinto
O projeto ora em exarrie nesta ConiiSSl!o de Finanças,
de autoria do ilustre Deputado Wilmar Dallanhol, tem
por finalidade acrescentar parágrafo ao artigo 142 da Lei
n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, definindo como débito perante a Previdência Social somente a dívida co_nseqílente de proceáimento administrativo ultimado, e depois de devidamente
inscrita.
A douta Comissão de Le"gislação Social, ao apreciar a
matéria, acolheu o parecer do ilustre Senador Hélio
Gueiros, concluindo pela rejeição do projeto, por considerar a medida nele proposta inconveniente e inoportuna.

Realmente, a exigênCia de inscrição dã. dívida das empresas para com a Previdência Social, pretendida no Projeto como condição. "s-ine qua non" para o indeferimento
do "CertifiCadO -de Quitação", teria c_omo conseqüêncla
prática a neutralização do principar aspecto finance~ro
implícito no referido instrumento, qual seja, agilizar a
arrecadação das contribuições previderlciarias evitando
o acúmulo de débitos.
Isto posto, opinamos igualmente pCJa rcjeiçãó do pl-ojeto no âmbito da competência-regfmental desta Comissão de Finanças.
Sala da Comissão, 17 de maio de 1984. -Passos Pôrto Presidente, --Aimir Pinto, Relator Eventual- Octávio Cardoso - Saldanha Derií - JOrge Kalurne Virgílio Távora - Amara I Peixoto - José Fragelll Hélio Gueiros - Jutahy Magalhães.

PARECERES N•s 226 E 227, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara, Q9 243, de 1983
(n9 6.200-B, de 198:%, na Câmara dos Deputados) que
ualtera a Lei n9 3.373, de 12 de março de 1958, que
"dispõe sobre Plano de AS!Iistência ao Funcionário
Público, e sua Famfiia a que se referem os artigos 161
e 256 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, na
parte que diz respeito à Previdência".
PARECER No 226, DE 1984
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Alfredo C'arnpos
De-iniciativa do ilustre DeputiidO Odacir Klein, vem a
exame desta CoiniSsão-Projeto de Lei, v-isando a assegu.
rar à filha solteira, maior de- 21 (virite e Um) arloS; a per~
cepção da pensão_ temporár1a deixada por servidor segu.
rado, falecido anteriormente [t Lei 0.93.373, de 1958, que
cria a relação das pessoas da família com direito à percepção da pensão v1falícia. - - - Justificando a proposição o seu ilustre AUtor, esclareceu que__ "o entendimento do antigo IPASE, hoje do
INPS, é de que não são beneCiciários d::~ pens:lo, as filhas
solteiras, maiores de 21 arios di fdade, de segurado fale-cido anteriormente àquela Lei".
A matéria" foi examinada- na- Câmara- dos- Deputados
onde foi" aprovada e agora vem a exame desta Casa e·
onde começa a sua tramitação, por esta Comissão; a
quem cabe o exame do mérito.
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A proposição renumera o parágrafo único dQ art. 59,
para § !9 e acrescenta o§ 29 de forma a assegurar a percepção pelas filhas solteiras, maiores de 21 anos, da pensão debcada pelo segurado, mesmo que o seu falecimento
tenha ocorrido anteriormente à vigência da Lei n~ 3.373,
de 1958, procurando retroagir os seus efeitos, para beneficiar seus destinatários. Haverá de ser pequeno o númerode beneficiados- como bem opinou o relator da matéria na CCJ da Câmara dos Deputados- face aos 24
(vinte e quatro) anos de vigência da Lei, que sequer alterar, o que não invalidará, por certo, a proposição.
Pelo exposto, dado o seu alcance social, somos pela
aprovação do projeto.
Sala da Comissão, 4 de abrH de 1984.- Fibio~ucena,
Presidente - Alfredo Campos, Relator - Martins F11ho
- Jorge Kalume - Carlos Alberto.
PARECER No 227, DE 1984
Da Co_missio de Finanças
Relator: Senador Virgílio Távora
Na forma regimental, vem a exame da Comissão ~e
Finanças o Projeto de Lei da Câmara que altera a Lei n9
3.373, de 12 de março de 1958, que ''dispõe sobre o Plano de Assistência -ao FunciOnário e-Sua Família, a quC se
referem oS artigos 161 e 256 da Lei n9 l.7ll, de 28 de outubro de 1952, mi parte que diz respeito _à Previdência".
A proposição é de autoria do ilustre Deputado Odacir
Klein que assim a justifica:
"O proJeto pretende assegurar à filha solteira do segu-I-ã.do f:lh!cído anteriormente à vig~ncfa dª" Lei n9 3.373,
de 12 de março de 1958, o recebimento de pensão t~mporária:.
O .entendimento do antigo lP ASE, hoje do INPS, ê de
quin~1o são beneficiários de pensão as· filhas solteiras,

iniiofcs -de 21 anos de_ idade, de Segurado falecido anteriormente àquela- Lei.''
Na Camara dos Deputado-s, a matéria colheu parecereS favoráveis -d;s Comissões de Constituição é)ustíç_a,
de Serviço Público e de Finanças, tendo sido aprovado
em Plenário, na SesSão de 6 de outubro de \983.
Tramitançjo_ no Senado Federal, o projeto obteve parecer, pel::~ aprovação, da Comissão de Serviço Público
Civil.
Ao assegurar à filha solteira do segurado falecido anteriormente à vigência da Lei n~> 3.373, de 1958, o recebimento de pen.c;ão temporária, a proposição corrige grande injustiça hoje praticada.
Sob o aspecto financeiro, nada temos a opor ao projeto, destacando ser pequeno o número de beneficiadas,
em face dos jâ decorridos 26 (vinte e seis) anos de vigência da Lei n9 3.373, de 12 de março de 1958.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro~
vação do Projeto de Lei da Câmara n\1 243, de 1983.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente, eventual - Virgílio Távora, Relator
- Saldanha Derzi - Octávio Cardoso- Hélio Guelros
- Josf FrageUi- .4.maral Peixoto- Gabriel HermesJutahy Magalhães- Jorge Kalume.
PARECERES NoS 228 e 229, DE 1984
Sobrt o Projeto de Lei da Câmlll'a ~~" 239, de 1983
(o' 2.183-.B, de 1979, na Câmara dos DeputadOs),
qilé HaJtera a redaçào do artigo lO da Lei nl' 5.890, de
8 de jutitio de f973~-quc modificou lllegislaçào de Previdência Social".
PARECER N• 228, DE 1984
Da Comissão de Serviço Públlco Civil
Relator: Senador Martins Filho
O projeto sob exame, originário daoutra Casa legisla~
tiva, altera a redução do § 89 do artigo 10, da Lei n~
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5.89Q,_de 8 de junho de 1973, com o objetivo de permitir
que a comprovação de tempo de serviço público perante
a Previdência Social, possa ser argilida mediante justificação judicial ou_ administrativa, independentemente de
um início de prova documental, quando por motivo de
força maior for impossíVel a sua.produção. Isto é, admite
a prova exclusivamente testemunhal. na hipótese de que
o requerente tenha trabalhado para o poder público.
Justificando a medida alega o seu Autor, Deputado
Fernando Coelho, "a impossibilidade de repartições
públicas fornecerem documentos comprobatórios de
tempo de serviço", e enumera diversas razões para isso,
tais como a transformação de órgãos da administração direta e indireta, perdas de arquivos, falta de conser~
vação de documentos, e até o fato dos antigos extranumerários mensalistas e diaristas que recebiam em "folhas
de pagamento" avulsas - não existindo, portanto, prova documental do tempo de serviço que prestaram.
Convém ressaltar, contudo, que o projeto limita adispensa exigência do iníCiO da prova documental nas Justificativas judidais ou Admii:tistrativas, apenas nos casos
de força maior.
---o projeto visa resguardar possíveis direitõS idquirtdOS
junt? a ~~gã~~ públicos federais, estaduais ou municípios
e, ãíiiãá, âa ãdministraçàO indireta. t, portanto, matéria
de alto alcance social, e o nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 16 t;ie novembro de 1983.- Passos Pôrto, Presidente, eventual - Martins Filho, Relator.- Enéas Faria- GaiVilo Modesto- Alfredo Campos - lris Célia._

PARECER No 229, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Álvaro Dias
O Projeto sob apreciação, procedente da Câmara dos
Deputados, intenta a alteração do art. 10 da Lei n9 5.890,
de 8 de junho de 1973, que inodifiCou a legislação de Previdência Social e deu outras providências.
Basicamente, a proposição acrescenta ao § 89 do art.
1O a expressão_ ..salvo quanto à comprovação de tempo
de serviço público, nos casos de força maior". Grifamos
porque nos parece importante enfatizar a mens legls que
norteou a proposição.
Com efeito, o texto vigente não admite para cômPuto
de tempo de serviço, prova exclusivamente testemunhal,
sob tl orientação de que as justificações judiciais ou administrativas, para surtirem efeito, deverilo partir de um
início razo&vel de prova documental.
O projeto sob exame, todavia, ao acrescentar a mencionada expressão, Ie-lo para o atendimento exclusivo
dos casos de comprovação de tempo de serviço púb_lico,
n::~ ocorrência dê -fol-ça mãior.
Justificando a proposição, salienta o seu eminente Autor, Dcrutado Fernando Coelho, que a exigência prevista no texto vigente, por vezes, não pode ser atendida
"por culpa exclusiva da entidade pública empregadora,
em virtude da perda de documentos e registras que se encontravam em seu- põder".
Adf.spensa, pois, das exigências do início de prova documental, nas Justificativas Judiciais ou Documentais,
estão circunscrttas às hipóteses de força maior, no tocante à comprovação de tempo de serviço público.
A lei projetada Sl! amolda à !<:~cuna do dispositi\·c :..c!t~.:.
rando, tendo em vista que a prova testemunhal \t:l:• pc
quena força probante_na Previdência Soda!, nos l~·~ :111:.
da jurisprudência pertin.ente.
Logrando aprovação, por unanimidaJe. n:ts iln..tr~l.d:-1.-.
Comissões de Constituição e Justi~.;a e !erviço r~,:--IL:.·o.
na-casa de origem, no Senado Federal, a rropo:-i~,;:}o f~)i
igualmente aprovada na Comis.~ão de Serviço r::.b!ko
C1vil.
-
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Ã vista do exposto, salientando a justeza da proposição, opinamos-pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 17 de maio de 1984. _,Jutahy Magalhães, Presidente - Álvaro Dias, Relator - Eunice
Michiles -José lgnicio Ferreira - Hélio GuelrasGabriel Hermes --Jorge Kalume.

PARECERES N's 230 E 231, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~'~214, de 1983
(n~'~6.038-B, de 1982, na origem), que "revoga o art.
2~'~ do Deneto-lel n"' 1.910, de 29 de dezembro de
1981, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contribuiçio previdenciária por parte dos aposentados e
pensionistas''.
PARECER N• 230, DE 1984
Da Comissio de Legislaçio Social
Relator: Senador Hélio Gueiros
Vem a esta Comissão, pai-a ser apreciadO, o Projeto 'dé
Lei em epígrafe, origirláriO da Câmara dos Deputados e
de autoria do ilustre Deputado Adhemar Ghisi, que visa
revogar o art. 2~> do Decreto-lei n' 1.910, de 29 de dezembro de 1981,
Referido artigo estabelece contribuições previdenciârias sobre os proventos dos aposentados e pensionistas da previdência social em geral, isto é, urbana e rural.
A matéria~ nã. época de sua disciplinação, foi debatida
a nível naciOnal por doutrinadores e pessoas interessadas, especialmente ligadas ao movimeriiO- Silidical dos
trabalhadores brasileiros, havendo até mesmo ffil.).Íto_s casos que foram submetidos ao crivo da Justiça, com decisões favoráveis e contrárias aos iilteresseS dos segurados
prejudicados.
Realmente, a imposição de contribuição aos aposenta.:. d_os_e pensionistas- da Previdência Social, especialmente
alcançando a todos, e não apenas aos que vieram a se
aposentar ou fazer jus -à pensão a partir da vigência do
Decreto-lei n9 1.9l0, de 1981, representa um forte golpe
nos proventos notoriamente defasados no tempo e no espaço, seja por forÇa de critérios adQtados para o cálculo
inicial, seja em face do sistema de reajustes adotados,
que, como sabemos, não contém nem de longe o valor
inicialmente estabelecido n_o ato de concessão_,
D_e nossa parte, sempre pensamos que os aposentados
e pensionistas já ctiõipr1ram com sua obrigação contributiva, quando na atiVídade laborativa, nada mais devendo lhes ser exigido, nem mesmo a titulo de manter a
assistência médica e hospita-lar, pois as contribuições
vertidas durante_todo o tempo de atividade produtiva se
prestam justamente para possibilitar um jUsto repouso
quando na inatividade.
Alíás, Quando da edição da Lei n9 5.890, de 8 de junho
de 1973, estabelecera-se esse tipo de contribuição previdenciária, sendo logo a seguir revogada por I)Utra lei, em
face do convencimento do próprio GovernO da época, de
que a imposição aos aposentados e pensionistas representava uma indisfarçável injustiça_,
No caso do Decreto-lei n~' 1.910, cabe ainda ressaltar o
fato de que a obrigatoriedade de contribuição atlngíu
não apenas os segurados urbanos, ou seja, os contribuintes diretos e compulsórios do sistema, quando na atividade. Atingiu também e, de modo inexplicável, os trabalhadores rurais, que, como sa.bemos, não são beneficíãrios contribuintes diretos.
Com efeitO, ·os trabalhadores do campo participam: do
sistema previdenciário rural sem que se lhes exija nenhuma contribuição, a não ser quando vendem seus produ~
tos no varejo, diretamente ao consumidor, caso em que
fica na obrigação de recolher Ll!lla_ parcela correspondente a 2,4% do valor arrecadado. Obviamente que essa
obrigatoriedade atinge apenas os pequenos produtores,
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ficando de fora os assalaríados, que constituem a maioria- dos trabalhadores rurais brasileiros.
Como se isso não fosse suficiente para juStifiCar o entendimento de que a contribuição- representa unia grande
- -injustiça, cumpre salientar que as chamadas aposc;ntadorias e pensões do meio rural não passam de um pequeno
auxílio, por isto que correspondem a apenas um valor
fixo de 50% do salário mínimo de maior vigência no País.
Em verdade, nunca conseguimos atinar Coni-os motivos que teriam levado o Gove-rno a-impor contribuições
previdenciãrias ãos trabalhadores rurais aposentados e
pensionistas, pois, descontar essa contribuição de quem
percebe apenas meio salário mínimo; seja a que pretexto
for, não se justifica,
A proposição do ilustre Deputado Adhemar Ghisí, jã
devidamente aprovada pela Câmara dos Deputados é
oportuna, conveniente e justa. Por tudo isso, somos pela
sua aprovação.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 1983. -Jutaby
Magalhies, Presidente -Hélio Guelras, Relator -Joio
Lúcio - Gabriel Hermes - lris Célia.
PARECER N• 231,. DE 1984
Da Coõtissio de Flnanças
Relator: Senador Jutaby Magalhães
Com parecer favorável da Comissão de Legislação Sncial vem a esta Comissã-o o projeto de lei em epfgrare, de
autoria do Deputado Adhemar Ghisi,-que objetiva isentar da obrigatoriedade da contribuição previdenciária os
aposentados e pensionistas.
TOdos nos recordamos dos debates a que deu lugar o
disposto no art. 29 do Decreto_-lei n9 1.9l0, de 1981, que
passou a exigir a referida contribuição em razão do déficit crônico da Previdência Social no Brasil.
Em clima de descontentamento geral passou Q dispositivo legal, cuja vigência se mantém sob reclamos uníssonos.
Alega-se contra a obrigatoriedade da contribuição
previdenciária de aposentados e pensionistas o fato de
que estes ao chegarem à iOatividade têm os seus proventos excessiva~ente reduzidos e sempre defasados pelo
efeito corrosivo da inflação, nunca compensado _eficazmente pelos reajustes adotados.
Hã também os que afirmam, como o ilustre Senador
Hélio Gueiros, ..que os aposentados e pensionistas já
cumpriram com sua obrigação contributiva, quando na
atividade laboral, nada mais devendo lhes ser exigido,
nem mesmo a título de manutençã-o da assistência médica e hospitalar, pois as contribuições versadas durante
todo o tempo de atividade produtiva se prestam justamente para possibilitar um justo repouso quando na [natividade".
Também a nós parece ostentiva a justiça inerenteãisenção contributiva dos aposentados e penftiOniStas.
No nosso entender, a missão do Éstado-Providência é
exatamente esta de extrair receita particular, quando da
atividade, para devolver ao contribuinte na fase de inatividade, os benefícios de uma velhice tranqUila, sem dispêndios, sem ânus ou contraprestações;
Se o Ministério da Previdência Social tem prometido
estudOs no seri:tido de poisibilitar cãlculos de índices de
reajustamento dos i nativos de molde a manter o seu poder aquisíiivo, a verdade é que o presente ainda mostra
desajustes e carências.
Normalmente não somos, nem deveríamos ser, favoráveis a projetas de lei que resultem em retirada de recursos da Previdência.
Esta atitude se faz necessária, sobretudo na atualidade, quando se constata o esforço do Governo no sentido
de inventar meios e formas capazes de carrear receita
adicional aos corres previdenciârios em délicít.

No entanto, não se pode imaginar que a arrecadação
advinda da pequena percentagem da contribuição dos
aposentados, no meio urbano e rural, represente volume
tão apreciável a ponto de acarretar dificuldades maiores
para a movimentação da mãquina-previdenciária a sua
retirada.
Certos de que o aparelho burocrático acabará pordescobrir meios mais efiCazes e válidos para aumentar areceita previdenciária, manifestamo-nos favoravelmente
ao presente Projeto, que visa a restabelecer um anterior
estado de coisas, certamente mais justo.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente, eventual - Jutahy Magalhães, Relator - Amaral Peixoto - Saldanha Derzi - Hélio Gueiros- -Jo~ Fragelll- Gabriel Hermes- Ocbfvio Cardoso- VirgOio TáVora- Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedierite lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser ndo pelo Sr. 19Secretário.
~ lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 74, DE 1984
"Acrecenta dispositivos à Lei n~' 6.515, de 26 de
dezembro de 1977, que regula os casos de dissoluçio
da sociedade conjugal e do CJl.!lamento .•• "
O Congresso Nacional decreta:
Art. t~> É acrescentado ao art. 18 da Lei n' 6.515 de
26 de dezembro de 1977, o seguinte parágrafo úitíco:
"Parágrafo único. A renúncia da mulher ao uso
do nome adquiri_do poderã ocorrer, ainda, no caso
de dissolução da sociedade conjugal e do casamento
por morte do marido (art. 2~>, I e parágrafo único)."
Art. 2~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação._
Art. 3~> Revogam-se as disposições _em contrário.
Justificação
Inspira-se a presente proposição em caso inédito de
decisão judicial ocorrida em cidade do interior de São
Paulo (Casa Branca), bastante divulgado através do
"Jornal do Advogado", publicação da OAB daquele Estado, pela qual uma viúva obteve o _direito de retomar o
uso do nome_ de solteira, jã que a lei i1ão o veda expressamente,
O advogado que tão brilhantemente pleiteou em favor
da víúva o direito à renúncia do nome do cônjuge de cujus, o Dr, Percival Bacci, argumentou em sua fundamentada petição inicial que:
"Inexiste na Legislação Positiva dispositivo
que obstrua à mulher, nas condições expostas
(casou-se, não teve filhos, o marido não lhe deixou
bens ao morrer, nem tampouco qualquer beneficio
previdenciãrio), a capacidade de retornar, querendo, ao uso do nome de solteira, uma vez desfeita a
sociedade conjugal peJa morte do varão. O nome
pessoal- prosseguiu- constuiu, se não o maior,
pelo menos um dos mais importantes atributos da
personalidade e é fator que tanto pode realizar na
plenitUde o indivíduo, como estigmatizá-lo por toda
a existência. Poucas coisas hâ que se podem suportar com igual dificuldade do que conviver, ao longo
dos anos, com a realidade traumatizante de um
nome não aceito. Sem qualquer arranhão á memória do esposo, com quem bem viveu, sente a requerente que no momento lhe seria psicologicamen- te mais benéfico e salutar, mesmo para ajudá-la a es-
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quecer uma experiência frustrada, levada à falência
pela inexorabilidade da morte, a volta ao uso do
nome familiar, trazido originariamente do berço.
Nessa altura da existência, cessada.já há tempos
uma prova matrimonial sem frutoS e raízes,_ rião

mantém a- requerente qualquer relacionamento, ou
o mínimo conta to, sequer ocasional, com os familiares do extinto, que residem à distância e,_ por sua
vez, a ignoram. Identifica-se, pOrtanto, rrluito mais
com o nome de infância, plenamente reintegrada
que está à casa paterna, a cujo seio, viúva retornou,
do_ que com o sobrenome... havido obrigatoriamente com o casamento e que lhe foi, deste últímo, a só
e melancólica herança. A requerente não vê, na mo~
dificação obrigatória do nome da mulher que seca-

sa, algo que melhore, reforce ou sirva de fundamen~
to à estabilidade do estado matrimoniaL .. (aqui
lembrado deve ser que o casamento ocorreu em
tempo anterior à Lei 6.515/77.) ... "
A pretensão atrás reproduzida, em parte, logrou o_bter
o beneplácito do repres_entante d_o Ministério Público na
comarca, o Dr. João Luiz Portolon Gaivão Minnicelli e
sentença amplamente favorável prolatada pelo MM.
Juiz da Comarca, o Dr. Ronaldo Frigini, que assim motivou a sua decisão:

~ ~O SR.~PRE.SIDENTE (Moacyr Dalla) -O projeto
lido será_ pubHc~do e remetido às comíssões competentes.
Q_~R! PRESIDii:NTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 84, DE 1984
Requeiro a V. Ex• nos termos dos arts. 241, "c'', n'4; e
244, "a", do Regimento Interno, sejam prestadas à memnória do Marechal Henrique Teixeira Lott, falecido no
sábado próximo pa-sSadO, no Rio de Janeiro, as seguintes
horn_enagens:
I -inserção em Ata de voto de pesar;
2 - apresentação de condolências à sua família, ao Sr.
Ministro do Exército e ao GoYern.ador de Milias Gerais.
Sala das sessões. 21 de maio de 1984. -Humberto Lu~
cena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE_ (Moacyr Dalla) - O requerimento lido depende de votação, em cujo encamínhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o
desejare~.
___
- Concedo a Palavra ao nobre Senador Humberto Luceo

na .

.. A pretenção da requerente é iii.édita. Não encontrei na Lei, Doutrina ou Jurisprudência Subsídios própriás -da pedido. No entanto, a sua interpretação requer o sopeso de outros elementos ante os
argumentos da iniCial. A sociedadÇ. conjungal dissolve por várias hipóteses e em três delas rompe~se
em definitivo_o vínculo matrímonial. São elas: morte, sentença anulatória -de casamento e divórcio (aft.
267 ines. I, 11 e IV, do CC}; Atoalmente, ao casar, a
mulher pode acrescer, aos seus, apelidos do marido
(parágrafo único do art. 240, CC) facultando-lhe a
dispensa do uso do_nome, em virtude de separação e
nos demais casos (arts. 17 e 18 da Lei n9 6.SISf77).
Destarte, cessada a sociedade conjugal não há razão
para persistir a mulhei neSsa prática, até porqUe; em
face das últimas conquistas femininas, ·ganhou a
mulher personalidade própria e independência, fazendo jús, por isso, à sua individualidade" (Teoria e
Prática do Divórcio", Edísío Gomes de Matos, Saraiva, I• ed. 1978, pg: 93). Assim~ não se pode coagir a
mulher a usar os apelidos do marido. Ela tem a faculdade de adotá-los, porém, o direito de não fazêlo. Nossa legislação, embora não consinta expressamente o direito em relaçãcr à Viúva, também- Oã.o
proíbe, donde se concluir caber ao Magistrado, analisandQ cada caso concreto, deferir ou não o-pedido.

.........

·~·

•....
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----·· .......
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Assim, reportando-me a tão brilhantes argumentos,
busco, com a presente proposiçãoi, suprir a fe.lha apontada na legislação pertinente, esperando com tal providência consagrar na lei uma conquista em favor da mulher.
Sala das Sessões, 21 de maio de--1984. --NelSOn Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 6.515, DE 26 DE
DEZEMBRO DE !977
Art. 18. Vencedora na ação de separação judicial
(art. _5_9 caput), poderá..,a mulher renunciar, a qualquer
momento, ao direito de usar o nome do marido.
(Às Comissões de Constituição e JUstiça e deLegislação Social.)
-

O SR.~HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,· Srs. Senadores, sem dúvida alguma, com a morte do Marechal Henrique Duffies Teixeira Lott, o Brasil perde uma das suas
maiores lideranças no setor militar.
Falar sobre o ilustre desaparecido é apenas uma questão de formalismo, porque quem não conhece a projeção
dessa personalidide extraordinária de brasileiro que brilhou durante um longo período na nossa história
político-administrativa.
Militar e polítiCo, teve destacaçia atuação em aJguns
períodos dçç;isivos na vida política brasileira_, nas décadas de 1950 e 1960. O Mâ.reChal Henrique Teixeira Lott,
em 1954, assinou o Documento dos Generais, pedindo o
afastamento do Presidente Getúlio Vargas.
_
Fo1 Mínistro da Guerra durante os breves períodos
dos governos de _Çafé Filho e Carlos Luz e por ocasião
dos moVímentos político-militares de 11 e 21 de novembro de 1954 atuou no sentido de garantir a posse, na
Presidência da República, do Presidente eleito Juscelino
Kubistchek de Oliveira, contrariando as articulações de
políticOs- e militares que a ela se opunham.
A linha que caracterizava a sua conduta de miHtar era
a legalista porque sempre foi, a exemplo do Marechal
Eurico Outra, um escravo das leis e da Constituição. Por
isso mesmo, naqueles episódios de 1954, quando, prescrutaildo oS bastidores da República, sentiu que se tramava mais um golpe contra as instituições democráticas,
de vez que se pretendia evitar a posse na Presidência da
República de um candidato legitimamente eleito nas urnas, que era Juscelino Kubistchek de Oliveira. O Marchal Henrique Duflles Teixeira Lott, depois de se articular com as principais lideranças militares de então, entre
as quais se destacava o Marechal Odflio Denis, marchou
firrrie, reSolUto, decidido e altivo para o Mlnistério da
Guerra, no Rio de Janeiro, e dali comandou pessoalmente todas as operações militares que terminaram por assegurar aquilo que ele chamava o retor!JO do J>aís aos quadros da Constituição e, por via d~ conseqUência, a ascensãõ-ãO poàer à o Prestãenreoã-CãmaiáôOSDeputaâOs;-oDeputado Nereu Ramos, e, afinal, a posse na Presidência da República de Juscelino Kubistcheck de OHveira,
que havia sido eleito através da Coligação PSD-PTB,
pelo povo brasileiro.
No instante, portanto, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS,
em que falece esse grande brasileiro, sendo de lamentar
que no seu sepultamento não se lhe tivessem sido presta-
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das as honras militares devidas, apesar do seu desejo e
dos apelos veementes de sua família, quero, reverenciar a
sua memória em nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e dizer que ...
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex'. permite um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... a sua falta, ape·
sar de idade avançada em que se encontrava, será pro~
fundamente sentida por todo o povo brasileiro.
Com muita honra.
O Sr. Nelson Olmeiro- O Marechal Teixeira: Lott foi
candidato de uma Coligação entre PSD e PTB à Presidência da Repúbfíca. Não conquistou a maioria do eleitorado, mas continuou sendo um homem respeitado pelas suas atitudes e pela inteireza do seu caráter. Como
advogado patrocinei, várias vezes, os interesses dejorna~
listas que por ele foram indicados, foram apontados
como havendo ferido a sua personalidade. Mas, ao invés
de usar da violência, ele recorreu sempre ao juízo e
vãríos desses processos contra o saudoso jornalista João
Duarte Filho foram por mim contestados. De modo que,
neste momento em que V. Ex• recorda a figura doMarechal Henrique Teixeira Lott, quero dar o meu testemunho, de absoluta lealdade à lei, o respeíto à lei, o resguardo que procurou manter das tradições do Exército e das
Forças Armadas.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Recolho a contribuição de V. Ex' a este pronunciamento em homenagem
ao Marechal Henrique Teixeira Lott~ com muito agrado,
sobretudo, por ser V. Ex• um contemporâneo da His·
tória em que se projetou neste País aquele grande militar.
E ninguém mais do que V. Ex• tem a isenção de ânimo
nec_essáTi<i para dar o testemunho como acaba de fazê-lo
nesta tarde.

O Sr. Aloysio Cbal'es- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muito prazer,
nobre Senador.

O Sr. Aloysio Cbal'es- Quero manifestar a V. Ex• a
aquência do PDS ao requerimento que V. Ex' encaminhou ã Mesa do Senado, que agora está sendo submeti..
do à apreciação desta Casa. Não privei com o Marechal
Teixeira Loit, Conheci-o muito superficialmente, pela
circunstância de que comandou o 269 Batalhões de Caçadores, com sede em Belém, como Coronel do Exército.
Depois acompanhei a sua trajetória na Exército, a sua
ascensão ao generalato, o exercício do Cargo dC Ministro da Guerra, có?no então se charriava o episódio a que
V. Ex• se refer pertence à História, levou ao impedimento de um Presidente constitucionalmente investido, Dr.
Café Filho, ex-:_Presidente da República, parlamentar;
mas-competirá -iealmente à História fazer a análise e o
julgamento desses atos. Posso dizer a V. Ex• e à Casa que
sempre recolhi do Marechal Teixeira Lott a impressão,
que acho é de toda a Nação, dequeeleera um' homem de
bem, íntegro, probo e um militar que se dedicou de maneira exemplar a sua carreira e a dignificou; Ct.impfidor
do seu dever, exigente na aplicação do regulamento das
normas legais, se destacou extamente no Exército por
esse traço que marcáva a sua personalidade. O desaparecimento do Marechal Teixeira Lott é, portanto, um fato
que a Nação deplora e, por esse motivo, associo~me à
manifestação de V. Ex•., consignado no seu requerimento.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Com as suas palavras, nobre Líder Aloysio Chaves, V. Ex• completa a homenagem que o Senado da República presta, neste ins~
tante, à memória do inOTvidãvel brasileiro que f"i o Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes d~ terminar, desejo que fiquem nos Anais du3s passãgens de uma impt.r-
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tante entrevista que o Marechal Henrique Lott concedeu
ao Jornal do Brasil, no dia 5 de novembro de 1979, 'que
seriam as suas últimas declarações póblicas. Ei~Ias:
"--0 senhor acha que os militares devem participar da política?
- Sempre fui a favor de os militares voltarem
aos quartéis. Nossa missão é preparar o Brasil para
os casos de emergência, como a inviolabilidade de
nossas fronteiras.
-

Tam bêm nos casos de emergênciaTnferna; caso o
Governo tenha necessidade de restabelecer a ordem
pública. A polítiCa é para outras pessoas. Nós não
somos preparados para isso.
- E as eleições diretas?
- Acho boa as eleições diretas, porque nelas o
cidadão (candidato) estâ ali porque o povo desejou.
Não foi ai-ranjo ou- cOnchavo, fol o povo qué escolheu. Certo ou errado o povo escolheu. Isso dã uma
força enorme para o cidadão tomar· atitudes nas situações difíceis. As eleições presidenciais devem Ser
semelhantes aos demais países democrátiCOS do
mundo."
São MnsideraçOes da maior importância e da- maior
atualidade.
Para finalizar, Si. Presidente, Srs. Senadores, pessedista que fui e adepto, portanto, da candidatura do Marechal Henrique TeixC:ira Lott à Presidêricia da República,
tenho_ para mim que um dos motivos que o levou ao insucesso nas urnas, em 1960, foi o SeU ã.mor à veidade.
Era um homem avesso à política pai natUI-ei"ã, nias guindado à condição de candidato, Saiu pelO Brasil afora, conosco, em caravana por todos os Estados, e onde chegava não se atinha às convenências partidárias e pOiíiicaS;
ele dizia o que pensavã-e isso, a meu ver, foi'um dos fatores preponderantes na sua derrota como candidato à
Presidência da República, em 1960. Mas, se acentuava
no seu discurso, sobretudo, a linha nacionalista do seu
pensamento, a defesa intransigente das riquezas nadonais.
À memória do Marechal Henrique Teixeira Lott as
nossas mais sinceras homenagens e--Os .RoSSos pêsames
sinceros à sua família, ao Exército Brasileiro e ao Governo de Minas Gerais, pois nasceu 'em Barbacena, u-ma das
principais cidades das Alterosas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da11a) palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

Concedo a

quando ele transpõe os umbrais da eternidade e á sua
vida já está em mãos do ser mais poderoso do que nós,
como se admitir ainda esse tipo de mesquinharia no Brasil de hoje?
O Marechal Henrique Lott foi um grande militar, um
grande brasileiro, um grande patriota. Foi um Marechal
que começou lá de baixo e chegou ao posto mais alto da
carreira militar. Por que, então, não se dar a um militar
as honras militares na hora em que ele morre? Que absurdo! Que cojsa de louco, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um comportamento dessa natureza! Não entendo os
padrões, as justificativas, os critérios· para essas tais honras militares.
OutrO dia, na Coniissào de Consti"tliição e JUStiça,
discutia-se um projeto em que se liberava os militares
postos na reserva ou na reforma da disciplina militar. O
argumento apresentado na ocasião era de que mesmo na
reserva; mesmo na reforma, um militar Continua sendo
um milítar.
O Sr. -Virgílio Távora V. Ex.' um aparte?

Erilinerlte Senador, permite

o- SR. HELIO GUEIROS- Isso foi o que se justifi-Cou na Comissão de COn-stituição e Justiçã. ü ni.ilitar
mesmo na reserva ou mesmo na reforma continua militar e, poi isso-fica sujeito aos regulanierítos- diSciplinares
das Forças Armadas.
Mas, estamos vendo que não ê bem assim. O Marechal
Henrique Teix_e_ira Lott chegou ao posto máximo da sua
_carreira, _passou para a ~erva, passou para a reforma, e
qUem disse__ que ele é tnilitar? Não é. R~usaram-lhe as
honras mi!itãres a que ele teria direito.
Ent~?· -~ão dá para en~ender, Sr. Preside_nte, Srs. Senado~es,_:esse tipo de racioéinio_. esse tiPo de critério,_especialmente quando o cidadão parte desta vida para outra.
:t: até_ descaridoso, é incrivelmente descaridoso- que se
guarde um ódio que resiste até à morte.
Concedo o aparte o nobre Senador Virgflio Távora.
()Sr. Virgillo Távora- Nobre Senador, pondo calma
n<i discurso de V. Ex•, ia responder c-om palavras que V.
Ex• hâ pouco pronunciou. O oficial, general ou não, da
reserva, tem honras militares quando ele está ocupando
um cargo públicO e morie no exercício do mesmo. ObVio! QUanto aos conceitos de V. Ex• de ser um ato descaridoso ou não, isso é uma opiriião pessoal. Mas, increpar
alguém de não ter feito isso em termOs de ter faltado a algum ditame legal, tenha paciência. Está claríssimo nos
nossos regulamentos. Poderia discutir com V. Ex• se seria um ..beau geste" ou não, mas o ato ficou pautado
dentro das normas militares, tenha paciência, fiCou.
O

Sr~

Fábio Lucena- Permite V. Ex-, um aparte?

O SR- HE:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo me asso-ciar, agora em Caráter pessoal, à homenagem e à manifestaçãO SUgerida peJo eminente Líder do
PMDB, Senador Humberto Lucena, em memória do
Marechal Henrique Teixeíra Lott.
Sem dúvida alguma, trata-se de um _dos ~ais dignos e
respeitãveis militãres que este PaiS ]i teve.- Fiel cumpridor dos regulamentos e dos deveres de militar e um austero Seguidor de toda a filosofia caStrense, um paradgma
mesmo, um padrão, o exemplo do militar brasileiro; e se
por outros motiVos ele não fizesse jus- áh0mena8Cni pro~
posta pelo Senador Humberto Lucena, ela se torna mais
imperiosa quando, surpreendentemente, lamentavelmente, esquisitamente, impatriotic2mente, as Forças Armadas, ou mais específicame"nte, ó Exêicítõ recuSoU hOnras
militares a um seu Marechal que foi Protagon-ista de momentos decisivos da vida pública brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda admito que se
guardem rancores, inimizades, diferenças, divúiênCias
enquanto o cidadão está vivo, está no meio dos seres vivos, admitimos uma certa restrição que se faça-ã ele, mas

O SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador Virgílio
_Távora, V. Ex• vem com uma explicação têcnica. ~a mania <!o ~rasil de hoje.
_O ~r. VirgO_fo Tivora .,;_ Mas que explicação técnica? 0
Isto é explicação técnica? Onde é que nós estamos?
O SR. HEUO GUEIROS- Todo mundo sabe que o
comportamento, moralmente e eticamente, é coridenado.
Qualquer brasileiro que ftier ·uma pesQ.uiSi, irá- depois
condenar e censurar o procedimento da autoridade que
negou honras militares.
O Sr. Virg~11o Távora- V. Ex• pode discutir se era caridoso ou descaridoso, como diz V. Ex'", mas não que tivesse infringido qualquer norma legal.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex'" um aparte?

O Sr. Hélio Guelros - Sr. Presidente, nada escapa
dessa mania brasileira de se catar e descobrir lá um artigo que só ê usado quando se quer para justificar uma
mesquinhada. Nobre Senador Virgílio Távora, nós não
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somos nem o Clube Militar, não somos uma assembléia
de militares, somos o Poder Legislativo, um órgão soberano. Estamos neste momento homengeando um brasileiro digno, que prestou reais serviços à Pátria. V. Ex• é
testemunha do trabalho patriótico- V, Ex• pode até ter
divergido do Marechal Teixeira Lott, mas V. Ex• sabe o
que ele significou no momento decisivo ria Históría do
Brasil.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, veja os
Marechais que já morreram aqui com iguais serviços
prestados e aos quais não foram prestados honras militares.
Ó SR. H:t:LIO- GUEIROS- Então, nobre Senador,
por que que a corporação dele negou honra milítar? Não
era nada de especial, nem destaque?
·

O Sr. Vfrgillo Távora - Não -é negar, não prestou,
porque não tinha direito a honras militares.
O_SR. HltLIO GUEIROS- V._Ex' se encanta com
semântica e com coisas têcnicas. Negaram-se as honras
militares e ainda há um detalhe: a família pediu, e ~oram
- negã"dõs ho~ras militares a um Marechal do Exército
Brasileiro! Nãõ há explicação, nobre Senador, para um
procedimento dessa natureza.
O Sr. VirgOfo Távora- Dê o exemplo de um a quem
tenham sido prestados honras militares e que não estivesse no cargo público.
O SR. HELIO GUEIROS - Essa lei é muito engraçada, porque obriga o militar a permanecer na reserva, mas
quan"do ele morre não tem direitO à honra.
O Sr. VirgRio Távora -Se V. Ex• deseja vamos modificar a lei.

O SR. Ht:LIO GUEIROS- Só tem direito se o eventual Ministro da Guerra for e.mígo dele e tenha apreciado a vida dele, se não lhe é negado. Isto é um absurdo,
nobre Senador.
Concedo o aparte nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueiros,
no dia 2 de maio de 1981, foi sepultado no Río deJã.nei*
ro, com honras militares, não um marechal, mas um sargento, o Sargento Guilherme Pereira do Rosário.
Negaram-se honras militares a um marechal que foi Ministro de Estado, candidato a Presidente da República,
figura lapidar, preexcelsa do Exército Brasileiro. No entanto, dia 2 de maio, como disse, foi enterrado com honras militares, o Sargento Guillherme Pereira do Rosário.
Apenas para estabelecer a diferença entre o sargento e o
marechal, o sargento teve o seu caixão conduzido ao ccmitêrlo, inclusive, pelo General Gentil Marcondes Filho,
na época Comandânte do I" Exército--o Sargento Guilherme Pereira do Rosário havia dois dias que tinha participado do atentado à bomba no Riocentro.
- O SR. HELIO GUEIROS- São essas coisas que deixam o brasileiro perplexo, nobre Senador Fãbio Lucena.
São atas dessa natureza que deixam o Brasil perplexo,
sem entender para onde vamos, porque tudo fica na dependência do humor eventual da autoridade que na oca~ião estâ no exercício dessa autoridade.
'"' Sr. Presidente, participei mod~stamente da campanha
eleitoral do Marechal Henrique Teixeira Lott e quem
participou dessa campanha sabe que não houve candidato mais sério, mais honrado e de maior compostura em
toda a sua campanha eleitoral no Brasil. Raríssimas vezes aconteceu isso no Brasil, um candidato tão cônscio
da sua responsabilidade, da SliJl dignidade, da sua compostura. E muitos políticos acham que por causa disso~
que ele não ganhou a eleição. Quem ganhou foi o Sr. Jânio QUadros. E o inteiessante é que na ocasiã-o, o Mirechal Henrique Teixeira Lott, com aquela franqueza rude
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que o caracterizava, previu- que se elegessem o Sr. Jânio
Quadros para Presidente da República, o Brasil ingressaria numa guerra civil. Ele., quando disse isso, foi alvo de
uma bateria de todos os jornais do Brasil, dizend.o que

isso era golpe baixo, negócio de candidato derrotado,
que era um absurdo o Marechal Henrique Teixeira Lott
fazer uma afirmação dessa natureza. E os tempos vieram ·
a demonstrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a razão estava com o Marechal Henrique Teixeira Lott. Essa
sua franqueza rude foi revelada. Ele conhecia detalhes da
vida inquieta, complicada do Sr. Jânio Quadi-os- e de, Cn-

tão, prenunciou uma guerra civil no Bfasil que só por
milagre realmente não aconteceu, mas houve a renúncia
da qual atê hoje estamos pagando o preço.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo modestame_p.te,
humildemente, rev~renciar a memória do Marechal Henrique Teixeira Lott. Que a sua famflia não pense que a
reação do brasileiro. de uma maneira geral,-se consubs-:.
tancia nesse ato pouco humanitário e c.ã.ridoso dos chefes
militares. Na verdaâe, os contemporâneos do Marechal
Henrique Teixeira Loft homenageiam a sua memória,
porque de fato foi um grande militar, um grande brásileíro que se sacrificou e deu tudo de Si pelo bem-CStar e pacificação da família brasileira.
O Sr. Vlrai:Uo Távora- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. H.I!:LIO GUEIROS- Tem o aparte o eminente Senador Virgllio Távora.
-O Sr. Vlrgfilo T4vora - Eminente Senador ~élio
Gueiros; vejil que Quando se põe paixão numa discuSsão
aparece até de uma forma contundente a apresentação
de um fato. Pode ser justo _ou injusto o dispositivo legal
- não está aqui sendo discutido o m~rito ....... pode ser
justa ou injusta a atitude descaridosa, como- diz V. Ex•,
do Ministro do Exército, mas tanto nO enterro do Sargento que morreu no exercício de uma missão, quanto
no fato do Marechal Henrique Teixeira Lott não ter tido
honras militares, está enquadrado exatamente dentro do
regulamento da classe a que ele pertencia. Agora, se podia, vamos repetir aqui, ser feito o beau geste por Parte
da autoridade, a seu alvedrio, isso ~ outra coisa. Mais
ainda. teve V. Ex• aqui. qua.Odo falou o-elninetlte-Sénador Humberto Lucena, Líder do Partido de V. Ex•, o
apoio às homenagens prestadas ao falecido Marechal
por parte do Líder do PDS, em nome de todo o Partido.

O SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador Virgllio
Távora, eu não quero discutir que miSsão era essa dosargento imolado e sacrificado, que foi alvo de honras militares. V. Ex• deve ter verificado que eu simplesmente registrei, anotei a observação e lembrança do nobre Senador Fábio Lucena, sem entrar em detalhes que não
adianta e.ntrar.
O Sr. VfrgOio Távora- Nem V. Ex• nem nós.

O SR. Hlil.IO GUEIROS - Não ficaria muito bem.
Agora, é um absurdo. nobre Senador, a id~ia de V. Ex•,
de que só tem direito à honra militar quem morre no suposto cumprimento do dever. Se o cidadão depois que
cumpriu todo o seu dever, durante a vida toda ...
O Sr. Vlrgfllo Távora- Não é a idéia, isso ê um dispositivo legal.
-

O SR. HELIO GUEIROS- ... quando vai para casa,
depois de uma vida toda dedicada ao Pafs e a Nação,
esse cidadão não tem mais direitO à honra, porque não
estava na ativa.
O Sr. VirgOio Távora- Ele poderia ter se assim determinasse a autoridade superior. Não Cstarnos discutindo
se o ato 6...descaridoso" ou não, repetimos.
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O SR. H!:LIO GUEIROS - Como ele não tem direito, se está sujeito aos mesmos regulamentos, à mesma
disciplina militar? Mesmo que não tivesse, nobre Senador Virgílio Távora, quem presta serviços em determinada época na vida pública brasileira deve ser honrado
todo o tempo da sua vida.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELIO GUEI~o_s_....:. sr--:--Piesidente, vou encerrar, anteª concedendo um último aparte ao nobre Senador Fãbio Lucena.
O Si-. FÜJÕ Lutena --Nobre Senador, um dos maiores vultos das Forças Armadas, o grande Brigadeiro
Eduardo Gomes, quando foi sepultado, mereceu honras
milit:lres PelOS -relevantes serviços prestados à Pãtda. O Sr. Virgflio Távora nistro dã. sua Arma.

Porque assim decidiu o Mi-

O Sr. Fábio Lucena- Veja V, Ex• a grande diferença.
Enquanto foram concedidas honras militares ao grande
Brigadeiro Eduardo Gomes que serviu à Pátria, foram
prestadas honras militares ao Sargento Guilherme Pereira do Rosário que serviu ao DOI-CODI.

O SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador Fãbio
Lucena, V, Ex• lembra bem. O Brigadeiro Eduardo Gomes também era da reserva, jã havia prestado grandes
serviços na sua vida, mas estava na reserva e acredito que
até reformado. No entanto. preStou-Se com jU.Silça - e
-todo o povo brasileiro apoiou- a homenagem merecida
a ésse grande vulto.
O Sr. Virgfllo Távora- Repetimo~: era da alçada', da.
decisão privativa do Chefi da Arma a que ele pertencia.

O SR. H.I!:LIO GUEIROS- V. Ex• vai ni6 -deiculpar.
mas eu faço as minhas restrições até à infalibilidade do
Papa, Se eu ti!nlio as minhaS restrições à infalibilidade do
Papa que apenas em questão doutrinária deve ser acatado, por que vou me conformar, Sr. Presidente e Srs, Senadores, com a decisão eventual de um chefe de uma cor-poração militar? f:. evidente que a lógica do nobre Senador Virgílio Távora pode servir, talvez, para quem já foí
ou é militar. mas é muito difícil para um civil aCeitar.
Sr. Presidente. desejo, ao cabo de tudo isso, apenas
lembrar a vida do Marechal Henrique Teixeira Loú e
prestar-lhe. neste insiante em que ele parte para os tabernãculos eternos, a homenagem do povo brasileiro, através de um humilde representante do Estado do Parã.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação.
Os Srs. Sena-dores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às h~menagens e fará cumprir a deliberação da Casa.

- OSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
_ palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro, como
Líder;_ de Partido.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, por escassa maioria, o Congresso Nacional aprO\'OU o Decreto-lei n9 Z.065, de 1983, encerrando
a longa série de iniciativas semelhantes, tendentes a evitar o agravamento da série crise vivida no País. Mesmo
assim, para aprová-lo, tiveram os partidos, que lhe deram apoio, de valer-se do recurso extremo da questão fechada. Nunca o aceitou a classe trabalhadora, e nem
houve, no empresariado, unanimidade no aplaudi-la. Os
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dados governamentais apontam, ainda que ténue, urna
recuperação de nossa economia. As perspectivas de produção são, no dizer oficial, as mais promissoras, com reflexos positivOs no volume das exportações. O Governo
proclama, a cada passo, os resultados obtidos com as
medidas relativas aos déficits das estatais. O superávit
orçamentário permitiu até a distribuição de uma parcela
aos Estados e Municípios, antes esquecidos em sua franciscana necessidade, Patrões e empregados, no ABC
paulista, exigiram Cobtiveram saláriOs acima dos Indices
fixados no controvertido decreto-lei. Sem qualquer oposição, a Justiça do Trabalho aprovou o acordo. Da mesma forma, agiram empregados e empregadores, na industria de papel e celulose. Ainda agora os. "bóias-frias"
e os apanhadores de laranja acertaram com os fazendeiros paulistas remuneração superior à estipulada naquele
estatuto, e o manto da compreensão oficial sobre tais entendimentos se vai estendendo.
Rompido o dique da proibição legal. não há como
conter as águas da insubmissão. Os legisladores fazem as
leis prováveis, a necessidade se encarrega de selecionar,
para cumprir, as leis possíveis. Menos de sete meses após
a iniciativa governamental, os tetas fixados ruíram diante da realidade social. E os limites impostos para atender
às exigências do Fundo Monetário Internacional acabaram por contribuir para agravar a crise da Previdência
Social, a que estão indissoluvelmente ligados, na "'ida e
na morte, cerca de cem milhões de contribuintes. Falando à imprensa carioca, o mês passado, o eminenta-Ministro Jarbas Passarinho afirmou:-:-...Grande parte da dificuldade da Previdência Social vem do achatamento saJarial gerado pelo D~reto-lei fl9 2.065 e de beneficias que
custam caro e não têm custeio". E, ajunto, não hã como
diminuir os benéficios, tantos os que deles dependem.
Este quadrÕ, exposto com singeleza, reclama do Poder
Executivo uma revisão de cálculos e atitudes, Está p-rovado de que o sacrifício imposto às_classes assalariadas
dospafses em desenvolvimen,to não comove aos manipuladores das finanças internacionais. Em recente visita
aos Estados Unidos, jã nesta tribuna comentada com
veemência e lucidez pelo nobre Senador Roberto Saturnifto, os membros do Parlamento Latino-Americano
constataram que os países credores dão as costas para as
aflições dos países que devem. A mais recente majoraçãounilateral dos juros, desorganizando todos os esquemas
de pagamento_ das n11ções devedoras, levou o Ministério
das Relações Exteriores do Brasil, pela prmeira vez, areprovar publicamente a atitude da banca internacional,
substituindo-se as meias palavras, ou as esperanças inconsistentes, dos negociadores ofciais. E no último sãbado os Presidentes do Brasil, Argentina, Colômbia e México divulgaram duro protesto contra uma política, que
vai corroendo todas as energias de seus povos. E a eles já
se anuncia a solidariedade do Presidente do Equador e se
espera, em breves dias, a dos demais países latinoamericanos.
O Sr. Aloyslo Chaves nobre Senador?

V, Ex• concede um aparte,

O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra

nobre Senador.
O Sr. Aloyslo Chaves - Nobre Senador Nelson Carneiro, em primeiro lugar desejo congratular-me com V,

Ex• pela atuação da Delegação do Parlamento Latinoamericano na visita que recentemente realizou aos Estados Unidos da América do Norte. Participando de um
evento de natureza social e atendendo a um convite particular, estive nO fim desta semana em Nova Iorque e
pude constatar, através de comentários feitos nos meios
mais idôneos, tanto do Governo comt1 do setor privado,
a excelent~lmpressão deixada pela Delegação do Parlamento Latino-americano no debate, no exame e na dis-
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cussão dos problemas concernentes ao endividamento
externo dos países em desenvolvimento e dos país_es do
Terceiro Mundo, Esta participação é extremamente
oportuna porque, como sabe a Casa, a opiniãO púbHca
norte-americana é muito sensível à atuaçâo, à Tnf6rferência e à posição do Parlamento a respeito desse assunto e
de outros concernentes aos negócios públicos. Essa posição, portanto,-- veio mostrar como encaramos esse
problema e a necessidade de uma reformulação urgente,
reformulação que o Presidente João Ffgueiredo já evidenciou a sua necessidade no discurso que fez na Assembléia Geral das Nações Unidas. Tive, também, a
honra de ler como Líder e comentar a nota de protesto
do Governo brasileiro a propósito da elevação das taxas
de juros, agora, completada, pela nota ofici:il de quatro
governos da América do Sul. Tenho certeza, nós marcharemos para encontrar uma fórmula que permita
equacionar esse problema para uma solução definitiva a
médio e a longo prazo. Estou também convicto de que
não poderemos continuar insiStindo- numa tentativa de
manter em dia os nossos compromissos, de Saldar esses
compromissos drenando toda a produção nacional para
a exportação quando só o pagamento dos serviços da
divida concernentes aos juros consome mais da meiade_
de tudo que está se exportando no momento. Acho que o
comentário de V. Ex', o seu discurso e a suã posição a
respeito do assunto é muito 'importante, trazendo para o
Senado o debate dessa questão que deve ser aqui examinada exaustivamente.

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a sua intervenção, eminente SenaôOf, que como sempre ilustra
qualquer discursos que se faça nesta Casa-e o seu depoi~
mente sobre os esforços despêndidos pela COmissão do
Parlamento Latino-americano que foi aos Estados Unidos focalizar os aspectos políticos da dívida -extei--na.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex•?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.

O & • Humberto Lucena - V. Ex' no início do seu diS~
curso deixou bem clara a defasagem que aí estã entre os
fatos e a lei quando se referiu ao Acordo celebrado entre
empregados e empregadores no ABC paulista- e Cntre
empregados e empregadores em São Paulo, no caso dos
cortadores de cana, também em S. Paulo o qUe sii:nlfiCaque o Decreto-lei n~ 2.065 estã muito longe-mesffio da
realidade brasileira. E praza aos céus, eminente Senador,
que o Governo, em·Cõmpreendendo essa situação, venha
algum dia destes nos fazer a surpresa de reformulá-la, se
é que teremos condições de chegar a tanto, dadas às auditorias freqUentes em nosso País pelo do Fundo ~one
tário Internacional.
Agora, V. Ex' se refere, co~ muita proprí~dade~ à
questão da dívida externa brasileira, salientando a qota
do Itamaraty, que foi um protesto veemente do nosso
Governo contra a crescente alta dos juros no mcrcad_Q_financeiro internacional, notadamente norte-americano,
com a qual nós da OposiÇão aqui- nos solidarizamos.
Logo após a palavra -do Líder Aloy~io Chaves naquele
dia procurei lembrar que de há muito a Oposição vinha
questionando esse problema da alta dos juros, advertindo para o risco dessa escalada no serviço da dívida externa brasileira, não só da dív_ida~xte:rna brasileira, mas de
todos os países do Terceiro _Mundo, notada mente d~s
pa(ses latino-americanos. De tal sorte: que o noss-o cresctmento económico iO.terno vem sendo Justamente prejuc!icado porque toda a econoroi51 de divisas fica vinculada
ao serviç-o da dívida. Agora, o Governo brasileiro dá
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mats um passo adiante e assina, pela pessoa do Senhor
Presidente João Figueiredo, com os Presidentes Belisario
Betancur, da Colômbia; Raul Alfonsin, da Argentina e
Miguel de La Madrid, do México, uma nota conjunta,

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte disCurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadÔres:
Leio um artigo da Constituição Federal já tantas vC?zes
lidO-e· rechá"dó-màS, ao que parece, propositadamente esquecido e desprezado:

que ãinda é mais enérgica e IDaís enfática, sOhre a probl~
mática dos juros e do endividamento externo .de um
modo geral.
A nós Parece que a continuar como está o GoVerno vai
termiQ.ar vindo ao encontro da Oposição e aceitand~ de
comiim acordo com o México, Argentina, Colômbia,
VeJ1eíuehi., Equador ~ outros países interessados, a de:- .
claração unilateral de moratória como a única saída para
esse grave problema do endividamento externo brasileiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - AgnidciÇo a intervenção sempre lúcida de V, Ex~ e recordo que o
SeCretãrio-Geral da ONU, que visitamos, o embaixador
ravfer Peres de Cuellar, acaba de dar uma nota sobre o
endividamento externo dos países do Terceiro Mundo,
encarecen-do, inclusive, as ConseqUêiicias eéonômícaS e
sociais que podem afetar esses países, notadamente os da
Am-êríca Latina, que representam 300 bilhões, dos 600
bilhões de dívida externa dos países devedores.
Sr. Presiqente, continuo, honrado com os nobres e
ilustres apartes.
Diarite desse Quadro resta indagar se não é chegadO Oinstante de revogar os dispositivOs que sacrificam as dasses trabalhadoras para permitir", Sem desrespeito à lei,
que negociem livremente com os empregadores.
Falando à revista Exame, de 2 de mai:o_corrente, o Ministro Murillo Macêdo não quis assumir a paternidade
daquelas restrições. São suas as seguintes palavra~;: ..Todos sabem muito bem que minha lei é a 6.708, ou Sej:i, a
que instituiu os reajustes semestrais e reajustes superiores ao INPÇ para as faixas mais baixas".
E ajiütiõü o ilustre titular da Pasta do-Trabalho, textualmente: __ "Quanto à a tua! legislação não me cabe
defendê-la, mas apenas cumpri-la, por isso não vou julgar o mêrito".
Ol-a, Sr. :Pfesidente,- se poàeriam traduzir essas declarações numa frase repetida a cada momento, nos meios
populares;, ''toma que o ftlho é teu". Ele não quis a paternidade.
A revisão das malsinadas disposições, penso, _estâ a
merecer imediato reestudo de quem as sugeriu e de quem
as decretou, e para elas pediram e obtiveram, a duras penas, a ratificação legislativa. Nada é maisgráve, num Estado de Direito, do que a reiterada e impune infração aos
textos legais. Ensinam os -mestres que as leis que não
atendem aos fatos sociais morrem de inanição nas portas
dos tribunais. Che~ou a hora de ouvi-los.
Por outro lado, força é _convjr que não mais se poderetardar o restabelecimento do diálogo fraterno de toda a
classe política com a comunidade trabalhadora do País,
agora que patrões e empregados, desconhecendo preceitos legais qt;e tão cedo encanecerain, demonstram a cada
dia que as soluções artificiais, concertadas em gabinetes;
ainda que ratificadas pelo Legislat~vo, não resistem ao
prilJleir,9 choque fronta~ com__os sacrifícios agravados
pele:' incontida aumento do custo de vida,. e que o P:?is
somente retomarã os caminhos da normalidade através
da livre negociação dos interessados, devolvendo assim u
todos a tranqiiilidade e a harmonia, indispensáveis à or..
dem social e à retomada do desenvolvimento.
Era o que, Sr. Presidente, senti de meu dever afirmar
nesta- oportunidade, para meditação dos responsáveís
pelos destinos do País, inclusive no Congresso Nacional.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (MoaCyr Da11~) -Conced.<:J: _a
palavra aÓ eiDinente Senador Fâbi"o Lucena,

; "A casa é o asilo inviolável do indivíduo; ninguém pode penetrar nela, ã noite, sem consentimen-to do mOraàor, a não ser em caso de crime ou desastre, nein durante o dia, fora dos casos e na forma
que a lei estabelecer."
Sr. Presidente, tomei conhecimento, através di um jorde! Um lamentável episódio acontecido na cidade de
Brasília que envolveu honrada pessoa da honrada
família de V. Ex•
Effi
iiOille, em nome de minha família, desejo, da
tribuna do Senado Federal, desagravar V. Ex•, desagravar a sua honrada família e com V. Ex• e com sua família
desejo me solidarizar.
Não se admite que a polícia, ilO cair da noite, às 9 horas da noite, invada uma casa, invada um lar, atingindo,
impunemente, honrada pessoa da família do Presidente
do Senado Federal, Mas se isto acontece com vítima tão
inviolável, o que não acontecerá, Sr. PreSidente, com os
pobres mortais?
Srs. Senadores, o assunto já foi aqui debatido, mas-impende que eu analise alguns contornos, por dizerem de
perto a história da minha geração, a geração concebida
em plena guerra que veio ao mundo sob estalidos da incerteza, do terror e da destruição,
Lembro-me Sr. Presidente, contava 19 anos de idade,
eleitor, e exercia pela primeira vez o direito do voto. No
dia 13 de outubro de 1960 comparecia a uma seção eleitoral da minha cidade de Manaus e depositava o- meu
voto em nome do Marechal Henrique Teixeira Lott para
Presidente da República e em nome do Deputado Fernando Ferrari para Vice-Presidente da República.
Sábado à noite, a Nação recebeu, estupefa~a. atónita,
Sr. Presidente, a notícia do passamento do Marechal
Lott. Verdadeiramente o último Marechal do Exército
Brasileiro, em que pese a ainda estar vivo o Marechal
Odflio Denys, que substituiu o Marechal Lott no Ministério da Guerra.
nal~

meu

Éramos crianças, Sr, Presidente, e as evocações de
nosso tempo de menino, de nossa era de adolescente, nos
imprimem um sentido novo na existência, porque foi
- uma época prenhe de entusiasmo, locupletada de glóras
e regurgirtante até se dissabores, mas uma época magnifica para esta Nação.que, nos anos 50, delineou definitivamente os rumos do seu destino, aí incluídos as suas comédias e_ as suas grandes J.ragédias.
O Marechal LÔtt fez parte de um tipo de militar que
desapareceu da História porque desapareceu do Exército
Brasileiro. Será preciso reCriá-lo, ri!:Construí-lo, depois
desse hiato de 20 anos que separou os grandes generais
do povo de qu~ eles são irmãos, são aliados. O General
Lott foi o último- dos militares que teve a coragem moral
e a envergadura cívica de subordinar-se a um julgamento
popular, de candidatar-se_ a Presidente da República, de
buscar o voto popular nas praças públicas do Brasil inteiro e de aguardar o veredicto popular através do julgamento das urnas. Sim, Sr. Presidente, foi o Ciltimo.Jâdesapareceram Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes, Juarez Távora, o General Barata, muito avançado na idade
estã o General Juracy_ ~ agafhães, em síntese, os grandes
generais,_ aqueles que aspiram ou que foram levados pe-las inju~ções da História brasileira a postular o posto
máximo do comando da Pátria, através de eleições, ouvindo o povo, esses desapareceram, Sr. Presidente, cumpriram o seu papel e deixaram um legado de exemplo
que somente dentro de uma geração começará, nova·
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mente, a frutificãr dentro das FofçaS "Armadas brasilei~
ras.

Em 1961, o golpe fracassado em 1955, no dia li de novembro, vo_lta a reacender os seus rastilhos, tenta-se imEm 1955, o povo brasileiro eleiiã Juscelino Kubits.,_
pedir a posse do Presidente João Goulart. A História é
chek Presidente da República. Desde a eleição do Presipródiga no exemplo que veio do Rio Grande do Sul com
dente Vargas que a União Democrática Nacional e oua risistência dO Getlàal Machado Lopes, aliado ao Governador Leonel Brizola.
tros Partidas poifticos - istu aprendi eu nos livros _de
Sr. Presidente, _ba~~ou que o General Lott, que já estaHistória - vinham tentandO, jurltamente com militares
va de pijama, quejâ estava no i"epouso do seu lar, bastou
das três Armas, inconformados com a libertação nacioque
ele viesse à rua, que ele aparecesse vestido com a farnal, com o processo de decisão popular entregues pelas
da do Exército, que ele honrou por 55 anos, bastou a realeis nacionais ao povo brasileiro, principalmente o pro-·
parição daquele grande General para que os sediciosos
cesso de escolha do Presidente da República, desde a
silenciassem, para que os conspiradores se escondessem
eleição do ~residente Vargas, as tentativas de golpe de
nos
quartéis e para que os torturadores esperassem um
estado vinham tomando a vez dos procedimentos norpouco mais, Sr. Presidente, atê a opOrtunidade precisa
mais na sucessão presidencial na nossa História. A muito
de entrar em cena.
custo, Getúlio pôde sObreviver eleito e empossado até o
Enfim, em 1964 o golpe é plenamente vitorioso. Cqnsuicídio. Substituído pelo Presidente João Café: Filho
dimentado
o bolo golpista, para o golpe nada faltou; videram-se as eleições de 55 e vitOrioso na urna foi o Presitorioso
o golpe em todos os sentidos, as carpideiras do
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas,- Sr. PreSi~
regime deposto começaram a repartir o bolo do poder.
dente, parecia um escândalo, um estupor que o filho de
Com a mesma faca com que começaram a separar as faDona Júlia, n3.scido em Diarilantina~ QUe, aos onze anostias do bolo, começaram também a cortar as cabeças dos
de idade, ainda andava descalço e frequentava a escola
chefes revolucionários. O último-_deles, o grande tfibuno,
de pe:ito nu, parecia um escândalo que urn horrierrrassim,
o grande orador, o maior tribuno db noss:i HtSiórià~
brotado do que hã de mais legitimo, da ge-rilâ. popUlar,
provavelmente, o grande Carlos Lacerda, dez anos deviesse a assomar, por decisão popular, a Presidência da
pois do golpe- lO, 20, 30 anos depois do primeiro golpe
República.
de que participou com insucesso - tinha a sua cabeça
~ortada, dando exemplo aos democratas de todo o munLogo, a grande voz da UDN, o grande tribuno, o
do, aos demoe?ratas brasileiros de que não é através do
grande jornalista, o vereador, O- deputado federai e, degolpe
que se busca o aperfeiçoamento das instituições
pois, o Governador do Estado da Guailabara, o grande
constitucionais.
Lacerda logo argUi o princípio da m2iorla :ii:isoiUta para
Mas, fato -sit1gular, Sr. Presidente, o Marechal Lott,
impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Esse preceito
que a"'epoiS do--coiiú·agO!p-e de II de novembro decretou a
não estava na Ca,rta de 1946, mas, para os golpistas da época, bem como para os de hoje, os preceitos que era~- - -- prisãó-de-S2(fóficiais da ativa do Exército que lhe negaram continência no Clube- Militar, no Rio de Janeiro, o
tam da Carta são o que de menos importa. Articularam,
no desespero do golpe, da aliança golpista, uma licença
Ge"iieral permanece intocado, niriguêln õusã." ibrir um inpara o Presidente Café Fífho. O Presidente doente tinha
quêrlto~ riinguêin _ousa inolçstar a gr:inde figurã do Exêfque recolher-se ao hospital, e o General Lott resolveu
cito. O único Generàl neste sêculo que recebe~ de preSente uma espada de ouro, para guardar a Cou"stituiÇão,
mudar de profissão, deixou de ser general, de ser militar,
as leis e a honra de sua pátria, ele atrávessa incólume
para transformar-se em mêdic_o. Enquanto, o Presidente
todo aquele temporal e por mais que se multipliquem as
Café Filho, hospitalizado, clamava pelos médicos, o méinjúrias, as íilfâmias,- as calúnias contra àS'dra,S:onas da:
dico Teixeira Lott lhe mandou o remédio constitucional
e, em vez de flores para _o enterro, que não vinha, o
quele militar, nada se tentou porque neste País, depois
médico-general mandou os canhões do Exército defendedo golpe de 1964-, muita corag_em se teve, mas ninguêm
teve coragem para tocar na figura proba, excelsa, honraruas ciO Rio de
rem a Constituição, nas piaças e
neiro ..
da do Marechal Henrique Duffles Baptista Teixeira
Lott. Infelizmente, Sr. Presidente,. o Poder Legislativo himEnfim, Sr. Presidente, morre o Marechal. Sua família,
bêm se aliou ao golpe, mas o general, a quem incumbia
sua viúva suplica de joelhos, debulhada em prantos, que
c-omo ·chefe da~_ Forças Armadas f~er ~prir e respei~
tara Constituição, o general trânsforffioll-se em ~.i.lmi"ran
o COrilandante do I Exército preste ao GeneiãfLott a úte e mandou os golpistas, t-Odos, para os porões do navio
nicã homenagem que ele queria das Forças Armadas, a
de si::r sepultado com honi-ãS militares, tãmbêm pedira
Almirante Tamandaré. E a realid3de, Sr. Presidente é
ele ser enterrado com a farda de Oficial-General. E oCo_--que,. no dia 31 de janeiro de 1956, o grande Presidente
mandante do I Exército, consultando o General Walter
Juscelino Kubitschek assunte o·poder no Brasil e, ao longo de 5 anos, País que desde hã muito não conhecia a
Pires, Ministro do ExercitO, recebe a negativa de se PresConstituição federal, volta a experimentar o regime detar honras militares a este que, sem dúvida alguma, foi
das figuras mais expressh-:as, mais exponenciais que o
mocrático em que havia vividO nos tempOs dO Mãr-echal
Eurico Dutra, também eleito, pela vontade popular, PreExêrcito Brasileiro produziu ao longo deste sêculo.
sidente da República.
Não, não se prestaram honras militares ao Genera.I
Lott. Sob a ótiCa dos atuals governantes, o General Lott
No governo Kubitschek não cessaram as sublevações,
nada tinha feito, ê provável, por sua pátria e pelos brasie aí estão, Sr. Presidente, Aragarças e Jacareacanga. Mas
leiros. Mas para a História, em cujo chão ele não está seo Presidente Kubitschek, inspirado no Marechal Lott, e
pultado,_em cujo chão ele tombou como semente que ha~
este, por sua vez, inspirado no patrono do Exército, no
verã -di frutificar em árvore fi-ondosa, para iluminai com
Duque de Caxias- cuja virtude mai9r era perdoar, vale
o ~u exemplo de patriotisn:io e a·mçr a() Brasil ~s póste-dizer, anistiar os vi::nddos. dePois de vencida a suble~
vação - o Presidente Kubltschek anistiava os subtC:vaMroS das Forças Armadas, o General Lott partiu sem hondores, esquecia a sublevação; as tentativas de golPes para
ras militares, mas partiu sem nunca ter beijado a mão de
nirigué:m, Sr. Presidente, a não ser a de sua honradi niu·
apeá-lo do poder eram olvidadas. As eleições se feriram
lher, a de sua honrada rnãe e a de seu honrado pai. Que
nonnalmente e o Sr. Jânio da Silva Quadros que, lamendiferença entre o Marechal Lott e o Genenral Figueiretavelmente, não passou por um exame- de sanidade mental antes de·candidatar-se Presidente, foi eleito pelo povo
do! Que diferença!
Eis aqui, Srs. Senadores, a manchete do Jornal Folha
brasileiro Presidente da República. O velho Marechal já
de S. Paulo:
tinha ido para casa. Perdida a eleição, ele enfrentou a
derrota com o fair-play, com aquele ânimo de saber per,"Figueir-edo beijat as mãos de Medeiros antes de
der democraticamente, de não guardar rancor de neembarcar. O Presidente da República Federativa do
nhum dos vencedores e muito menos mágoa de qualquer
Brasil, ontem, no Aeroporto de Brasília, curva-se e,
dos traidores.

nas
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genuflexo, beija vergonhosamente as mãos do Chefe
do SNI."

Dando provas, Sr. Presidente, de que quem manda
mesmo- neste Pais é o General Octávio Medeiros, cujas
mãos o Presidente da República, GenerarJoão F'igUeíre-do, numa atitude que o desmerece perante os brasileiros,
porque os brasileiros não podiam jamais imaginar que o
Presidente da República fosse capaz de uma atitude tão
vergonhosa, tão humilhante _de beijar as mãos do General Medeiros, _beija-lhe as mãos, Sr. Presidente, recordando aque~es sin-istros momentos do absolutismo,
quando os reis e os imperadores eram obrigados a beijar
a mão do Papa em sinal de obediência e de subserviência.
Observe-se, Sr. presidente, o comentário da esposa do
Governador do Distrito Federal, Dona Zely Orneltas.
Quando, Srs. Senadores, a esposa do Governador do
Distrito Federal acabOU de ver o que jamais esperava
ver, o Presidente da República, C!Jrvado, de joelhos, beijando a mão do Chefe do SNI -, e não vai tardar para
que também beije os pés do- General NewtOn Ciuz .......:
disse a esposa Dona Zély Ornellas, santa esposa do Governador de Brasflia: ''Aí heim Medeiros! Eu vi o Presidente beijar tua mão!"
-sr. Preside~le, deP~is-desse beija a mão, nada mais há
que esperar de Sua Excelência o General João Figueiredo. Não se dirá ..era só o que faltava", porque em verdade a imprensa o flagrou, simplesmente, beijando a mão
do General Medeiros, em atitude de subserviência a um
órgão de espionágem que tantos males têm causado a
este País, a um órgão como o SNI que esbofeteia diaria~
mente, a priwiéidade do povo brasileiro; -a esse Órgão 0
Presidente da República beija as mãos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não significa em absoluto que devamos ter vergonha de ser brasileiros, em absoluto. Vergonha devemos ter do Governo que temos.
Sem dúvida alguma, com as eleições que virão, sem dúvi~
da alguma, com as eleições das quais o povo vai participar, não teremos nu~ca_mais, no Brasil, esse triste espe-táculo do beija a mão do Senhor Presidente da República ao Chefe do SNI.
Sr. Presidente, a morte do General Lott engrandece
pelo seu exemplo os soldados braslleiros, engrandece o
Exêrclto, a Pátria, a Nação e o povo brasileiro. E o ato
do Presidente Figueiredo, beijando a mão do General
Medeiros, apenas envergonha a Pátria, as Forças Armadas, a Nação e o povo brasileiro.
Era o i:j:Lü~- tillha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
- Altevir Leal- Eunice Michiles- Claudionor Roriz- Gal vão Modesto- Alexandre Costa- José Sarney- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Mauro Borges- José Fragelli- Marcelo Miranda- Álvaro Dias
O SR.}'_RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto Oe lei que vai ser lido pelo Sr. }"'-Secretário.

E: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 75, DE 1984
Acrescenta alfoea ao Item II, do§ 1"', do artigo
250, do Decreto.lel n"' 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
O Coilgressõ Nacional decreta:
ArL I 'r' O item H, do§ l'r'; do artigo 250, do Decretolei n'r' 2.488, de 7 de dezembro de 1940- Código Penai
-; é acrescido da seguinte alínea "i":

"Art. 250
§ 1•

...... :::~::::::::::::::::::::::::::
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a)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i) em prédios residenciais e comeiciãíS mOtiva-

do pela guarda imprópria de combustível."
Art. 29

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 39

Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação

Côm o objetivo de enfrentar a crise dO 'petróleo, o Governo Federal, viu-se obrigado a tomar algumas medidas

para a contenção do uso imoderado da gasolina, tais co-mo: Iimifação de velocidade mãxima, estipulação de horârioS de abertura e fechamento dos postos durante a semana e a conseqüente proibição de seu funcionamento

aos .sábados, domingos e feriados.
Estas inedidas, não compreendidas corretamente por
todos, fizeram com que alguns procurassem armazenar
em suas residênc-IaS, acOndicionadOs em invólucros ou
bujões de plãstico impróprios, certa -quãntidade de gaso~
li na.
Para coibir estes abusos, o Conselho Nacional de
Trânsito e o CoilSelho Nacional do Petróleo, baíxaral)l
normas proibindo a venda de combustível em qualquer
tipo de redpíente.
Tais medidas Visavam, principalinetiie, à segurança,
não só do motorista, como de sua farhma·e da popU1ação
em geral.
Para exemplificar o perigo que significa o trarlsporte
de gasolina em carros não apropriados para tâl IniSter,
basta atentar para as reiteradas notícias veiculadas pelos
órgãos de imprensa, dando-nos ciência_de trágicos-:ãcOnw
tecimentos verificados nas nossas rodovias.
Mas, com o fechamento dos postos de gasolina, aos
domingos e feiiados, tornou·se costume aos proprie·
tãrios de veículos automotores estocarem em suas resi·
dências grande quantidade de combustível para utilili·
zação nos fins de semana.
Esta prâtica, Se não coibida de fOi.ma rigorosa, po:r 1e~,
poderá, sem dúvida, ocasionar danos irreparáv-eis; prin·
cipalmente em se tratanto de prêdios residenciais.
O Código Penal em seu artigo 15, itens I e II, define os
crimes dolosos e culposas.
E çomo o crime doloso configura o caso em que o
agente quer o resultado e assume o risco de produzi~ lo,
entendemos .que armazenar combustível em prédios resi~
denciais, seja nas dependências particulares Ou nas de
uso comum, caracteriza plenamente a hipótese dolosa
aventada, pois, assim procedendo, o agente assume o ris~
co de produzir o sinistro, ou seja, a ação delituosa.
Arrolado entre os crimes de perigo comUm, o chamado Jgnis periculosus dos romanos, o projeto ViSa, pririlor~
dialmente, à prevenção desse tipo de delito, preservando
a vida, a integridade fisica e o patrimõmio, cOmo-defini~
do na natureza Jurídico·penal da norma estatuída pelo
artigo 250 do Códig<=1 Penal.
Sala das ComisSões, 21 de maio- de 19"84. - Gastio
Müller.

LEGISLAÇÃO CITADA

CODIGO PENAL
Título VIII
Dos Crimes contra a
Incolumidade Pública
Capítulo I
Dos CrimeS -de PerigO Comum
ladndio
Art. 250 Causar incêndio, expondo a perigo a vida,
a integridade fislca ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa de dois
mil cruzeiros a dez mil cruzeiros.

Aumento de Perut
§ 1"' As penas aumentam~se de um terço:
I - se o crime é cõmetido com intuito- de -obter vanta~
gem pecuniária em proveito próprio ou :3-fheio:
II - se o incêndio é;
a) -em casa habitãda ou destinã.di a -habitação;
b) em edifício pú'blico ou destinado a uso ptlblico ou
a obra de assistência-s-ocial ou de cultura:;
c) em embarcação, aeronave, comboio, ou vefculo
de transporte coletivo;
d) em estação rodoviária ou aeródromo
e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;
g) em poço petrolífero ou galeria de mineração;
h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.
{À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O proJeto
lido sei-á publicado e renietido à comisSão competente.
Sobre a mesa, requerimento que vai sei' lido pelo Sr.
J'?~Sei:retário.
- É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 85, DE 1984
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tramitação conjunta Os seguinte projetas:
Projeto de Lei da Câmara n9 100, de 1978; e
Projeto de Lei da Câmara n9 101, de f983,
Sala das Sessões, 21 de maio de 1984. -Jutahy Maga~
lhães, Presidente da Comissão de Legislação Social,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri~
menta lido será publicado e inCluído em Ordem do Dia,
nos termos do disposto no art. 279 do Regimento Inter~

no.
O SR.PRESIDENTE (Moacyr Dafla) Hora do Expediente.
Passa~se

Está firida a

à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 1~'-Secretário.
- - ~
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 86, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Inter~
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matêria constante do item no 8 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar,
Sala das Sessões, 21 de maio de 1984.-- HêfiO Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) menta lido tem votação imediat~

O requeri~

O Sr. Hélio Guelras --Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros para encami~
nhar a votação.
O SR. HitLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para em:~·
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. presi_ ~-.
---- _--dente, Srs. Senadores:
Desde que a-qui cheguei, no ano passado, como ~-e-~a~
dor, eu e meus ilustres co_legas já aprovamos as segumtes
autOflzações de empréstim_os externos: .. Para Santa Catarina, 50 milh_Ões de dólares; Sergipe, 10 milhões de
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dólare!'; Pi;!_t!Í,_lQ mHhões de dólares; Minas Gerais, 130
milhões de dólares; Bahia, 60 ~ilhões de dólares; novamente a Bahia, mais 20 milhões de marcos; Ceará, 50 milhões de dólares; Rio Grande do Sul, 110 milhões de
dólares; Rio Grã.nde do Sul, novamente mais 1O milhões
e-90Õ mÜ marcos; Alagoas, 20 milhões de dólares; Per~
nambuco; 55 milhões de dólares; Rio Grande do Norte,
20 milhões de dólares; Amazonas, 1O milhões _de dólares;
Paraíba, 20 rriilhões de dólares; Pernambuco, I Omilhões
de marcos; Goiás, 105 milhões de dólares; Paraná, 40 milhões de dólares; Maranhão, 15 milhões de dólares;
Espfrito Santo, 13 milhões e 600 mil dólares; São Paulo,
20 milhões de dólares; Rio Claro, 1Omilhõe~ de dólares;
Mauã, 4 milhões de_dólares e para Niterói, 22 'milhões de
dólares.''
Sr. Presidente, verifica-se, assím, que a norma desta
Casa tem sido a de aprovar pedidos de empréstim"os de
todos os Estados e municípios brasileiros - e só estou
citando os empréstimos externos, porque os empréstimos internos, se os lisse aqui seria um nunca acabar,
pois são quase 300 empréstimos que esta Casa aprovou,
do an_o passado até hoje.
Então, Sr, Presidente, o que quero agora é que o Estado do Pará, também, seja contemplado na justiça ou generosidade desta Casa. Há um pedido de empréstimo do
Governador do meu Estado da ordem de 60 milhões de
dólares. Esses 60 milhões de dólares, de acordo com a
-secretaria de Planejamento, deverão ser divididos em 20
milhões este ano, 20 milhões em 1985 e 20 milhões cm
f986: O proJetó passou pela Secietaria de Planejamento,
iniio para o Mínistério da Fazenda e depois para o Ban~
co Centr-al do Brasil. Posteriormente foi para o Gabinete
Civil da Presidência da República, terminando nas mãos
do Senhor Presidente da República .que autorizou a operação. Então, falta agora, depois do Estado do Pará ter
percorrido essa via crucis penosa, difícil, demorada, única e exclusivamente a autorização legislativa que tem que
ser dada pelo Senado da República.
_Sr. Presidente, tentei suasoriamente convencer a ilustrada Bancada do PDS -da necessidade de se dar urgência
para esse projeto de autorização legislativa. Na mesma
hora em que esse pedido_deu entrada nesta Casa, eu e o
GoVernador fomos ao gabinete do nobre Senador
Gàbriel fúrmes e ao gabinete do nobre Senador Aloysio
Chaves levar a cada -Um deles um exemplar completo do
processo. NãQ há uma palavra, não há um papel, não há
um documento no processo do Senado que não esteja, há
mais de um mês, nas mãos do Senador Gabriel Hermes
Fi!ho e do Senador Aloysio Chaves, Então, se S. Ex•s,
como argumentaram pessoalmente comigo, porque antes tentei levar a coísa amigavelmente, quisessem agora
estudar o processo tiveram, rigorosamente, tempo sufi~
ciente para isso, e se tinham alguma sugestão a fazer,
também tiveram a oporti.mídade de fazê~la.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora só me resta
cobrar da ilustrada Liderança do PDS a aprovação para
o meu requerimento de urgência, a fim de liquidar Jogo
com essa autorização.
Verjficam_ V7 Ex•s que se trata de uma autorização
parcelada, então, o Estado do Pará tem necessidade de
receber logo essa autorização para negociar.
E quero dizer mais a V. Ex•s, depois da autorização
desta Casa, o processo ainda vai para o Banco Central e
para o Ministério da Fazenda para, de acordo com as
conveiliêricl<is e conjunturas cambiais, ser fdta ou não a
operação. Porque não é por ter a operação que o gover~
nadar vai poder negociá-la. S. Ex' vai ter que aguardar o
pronunciamento e as dêmarcbes do Banco Central e do
Ministério da Fazenda para concretizar essa operação.
Quero dizer a V, Ex's que, geralmente, aqui, só se pede
urgência quando há concordância das Lideranças. Nín~
guêm quer apresentar uma urgência para ser derrotada,
mas vou apresentar uma urgência para ser derrotada.
Porque quero-caracterizar, aqui, o comportamento dos
nobres Senadores do Estado do Parâ que são meus cole·
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gas. QuerO saber Como -irãO votai' os nob-reS-Senadores
Aloysio_ Chaves e Gabriel Hennes.
Eu_sei, Sr. Presidente, que há uma dCsculpade que há

necessidade de se estudar o processo mais amiudadamente, cuidadosamente e outras coisas mais. Acontece,
Sr. Presidente, que isso é uma maneira disfarçada de se
obstruir a aprovação desse projeto. Eu que já tenho bastante cabelos brancos, não posso aceitar esse tipo de des-

culpa, esse tipo de argumentação, atê porque esse

p~o

cesso já foi exaustivamente màStlgado e ruminado por
todos os órgãos competentes_ do Poder -~ecutivQ. Tratase, assim, de uma disfa:rçãda- discriminãção quC se quer
fazer contra o Estado do Pará e que, evidentemente, temos que deixar bem claras as responsabilidades.
Por isso, Sr. Presideri.te, h qUe, embOra- sabCriilO que a
Liderança do PDS não vai aceitar a i~veisão, nem__a urgência, faço questão de qUe essa 1-esisiêm:ia fique cã.racte;
rizada. Quero, também, Sr. Presidente, manifestar mais
uma vez a minha intenção de continuar obstruindo os
trabalhos do Senado Federal. Quero dizer a V. Ex•,
como já disse ã primeira vez, que não vou me limitar, sC ··
possível, apenas a essa estória d: pedir verificação de
quorum em Ordem do Dia, especíalmente se a Ordem do
Dia é desinteressante, é desímportante. Eu não estou fazendo nada. Vou tentar obstruir os trabalhos do Senado
regimentalmente, sem sair em nenhurri instante da letra
do Regimento Interno, illã:S vdti cobrar o exato cumprimento de todas as disposições do Regimento Interno
desta Casa. Esta é a única arma quC me resta, arma legal,
regimental. E como eu digo: posso causar aborrecimentos, posso causar ressentimento_s, poss_o espe~~I~e.l_!_te irritar os meus nobres colegas, mas rlão -ienho alternativa.
Afinal de contas, procurO ser agradável até quanto posso
ser agradável, mas entre ser agradável e se fiel e leal ao
meu Estado, vou ter que ser fiel e leal a() meu ~tado que
foi quem me mandou pari-aqui. NeStas con~_!9_õ~~- Sr.
Prt!Sidente, insisto inais uma vez -COm a Liderança do
PDS para aprovar essa inversão da Ordem ?o ~ia~ pa_~a
se votar a urgência para este pedido do Governo cfo meu
Estado. Note V. Ex' que ê Uma:- üriênciã moderada, não
é urgência urgentíssima da letra ..a" ou da letra ~'b", é
uma urgência que vai levar 4 dias, oportunidade que havcrá_para_se_cu~prir todo o !ftllãl dõ R.cg_imerito desta
Casa. Então, não há descUlpa Iienhuma de dizer q1:1e precisa isso, precisa aquilO, porqUe; apfeci_and~Õ __ hOje!_ somente na sexta-feira é que o pfojeto -estãrâ en:t coltd!çC5es
de ser votado nesta Casa, Portanto, o q-ue hoUver de ritual, de exigência, de condiçãO a ser ·eumpri'cta será clltilprlda, mas haverá um prazo para esse c~mprimento,
FUi forçádo a tomar esta atitude, Sr. Presidente, para
não acontecer o que aconteceu com o Município de São
Paulo, que tinha um projeto ta_~bém na ComissãO de_
ConStituição e Justiça pronto paia ser aprovado, já a
ponto de ser aprova-do e um nobre Senador da Oposição
botou o processo debaixo do. braço' e foi erilbora para
São Paulo e não voltou até hoje. A Oposição que digo, é
de São Paulo, não é OposiÇão do Governo Federal.
Então, Sr. Presidente, dizem os japoneses que o que
acontece uma vez pode acontecer uma segunda vez. Então, não posso permitir que Vã aContecer colil. o Estado
do Pará a mesma coisa que aconteceu anos- atrás, tanto
mais, Sr. Presidente, quanto eu antes de tomar _qualquer
decisão, qualquer orientaçãO- lne esforcei para -uma solução amigável e compreensiva. Eu não precipítei esse
processo que está aqui hã mais de um mês na minha
mão. Entretanto, só posso sõ1tar o processo; Sr. Presidente, se tiver uma concordância da Liderança do PDS,
porqu_e V. Ex! sabe que nas comissões técnicas desta
Casa é quase uma covardia, são -dois terços contra um
terço. É claro que por uma questão de solidariedade, os
ilustres Senadores do PDS terão que acompanhar; vamos supor, o nobre Senador Gabriel Hermes, qua~do_ _S.
Ex• pede uma diligência, que ê o que S. Ex• vai fazer, S. Ex• quer pedir uma diligênCÍa que vai levar d~ dois ~
três anos para que seja cumprida- por uma qUestãO de

solidariedade, a nobre Bancada do PDS ~ai se sentir
obrigada não comigo, nl.aS, exatamente, com o nobre Senador Gabriel Hermes. O que me espanta1 Sr. Presidente, é que alêm do nobre Senador Gabriel llermes ser um
representante_ do meu Estado, do Pará, S. Ex• aínda é
PrCs.idente dã Federação das Indústrias. Então, sabe S.
Ex' que um empréstimo desses, da ordem de sessenta mi~
Ihões de dólares além de beneficiar' iridiretamente e romotamente-ó-poVo do Pará, beneficiará a indústria e-dO
Comércio do meu- Estado. Então, não tem cabimento
que o ilustre Senado Gabriel Hermes, como Presidente
da Feder-ação das Indústrias e membro da Diretoria da
Confederaçilo Nacional da Indústria, se insurja contra
um projeto que vai carrear dinheiro para as indústrias e
_ o comércio do meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
V. Exto está es&otado nobre Senador.
O SR. HtLIO GUEIROS- Vou_ atender a V. Ex•,
pedindo desculpas por ter exagerado um pouco _no tem~
po, mas apenas para poder dar condições a que a Casa se
situe bem no problema e_ saiba o motivo justo que mi
leva a tomar essa antipática medida de obstru_ção ao tra~
balho do PodÚ Legislagivo. Era o que tinha a dizer.
(Mui~o beml)
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre SenadOr Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Para encaminhar a votaçãO. Sem -revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, Estamos em face de um caso sul
generis nesta Casa. Imagine, V. Ex', que chegou um pedido de empréstimo de 60 milhões de dólares concedido
pelo Governo do Presidente João Figueiredo ao Estado
-do Pará, atendido com a maior presteza pelo Presidente
da República e pelo Ministro da Fazenda Ernane Gal~
vêas. Pr-ontamente~ veio o pedido e encaminhou-se para
que -chegasse ao Senado Federal.
Cheganao ao Senado Federal- aí é que digo que é sul
generls- como V. Ex• não podia deixar de fazer, encaminhou às comissões competentes. Nas comissões competentes, a bâsica no caso, por se tratar de empréstimo
em dólares, foi a Comissão de Finanças. Naquela comissão;-õ h-obre Presidente, nosso colega de Minas Gerais, o
Senador Itamar Franco, aqui oo Plenáriõ, sabendo que
so-u um campeão ·em facilitar empréstimos de toda natureza:...... porque acho que temos de ~fudar os Estados e os
m unícípios - prontamente, pediu-me para que o relatasse. Aceitei o pedido. O projeto chegou no dia imediato ao meu gabinete e na mesma tarde tive oportunidade
de me_ encontrar com o nobre Senador Itamar Franco,
que disse;. "Nobre Senador Gabriel Hermes, gostaria, se
V. Ex~ me permitisSe;- de dai- esse projeto para o nObre
Senador Hélio Gueiros, porque sendo do mesmo Partido
do Qovernador do seu Estado, S. Ex• gostaria de relatálo". Eu lhe disse: Pois não, com o maior prazer, Ex• Um
dia antes recebi a visita do Governador Jader Barbalho
em comp-anhia do meu colega, o nobre Senador Hélio
GueiJ:os, em meu gabinete, que aliás, foi bastante simpático, inuito cordial e agradável para comigo. Naquela
oportunidade disse a S. Ex• que eu o veria com a mesma
--presteza que via todos os outros, esperando que, ·se fosse
necessâriã cjualquer diligência, eu a adotaria, nada mais
do que isso. E que meu interesse, como é o interesse do
Senador Aloysio Chaves que não está aqui presente..,.... e
falo por ele- e o interesse dê todos nós do Pará, é que
esses recursos chegassem o mais depressa possível ao Pará, mesmo porque, se mais recursos antes não·chegaram
ao Pará, foi porque nunca os foram solicitados. O único
solicitado, quando Presidente_ o Senador Jarbas Passarinho, para um serviço hospitalar, urgente, fui o relator e,
pedida realinenie Uma diligência que se fazia necessária,
foi prontamente atendido -o único pedido feito duran-
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te o período em que o Senhor Jarbas Passarinho foi Presidente. desta Casa, e antes, Líder do Governo. Veja V.
Ex• que não houve nenhum embaraço.
Com sUrpresa minha, Sr. Presidente, estava eu aqui na
semana passada -- e daí eu dizer com o maior respeito,
que deve ser um pouco de inexperiência do meu querido
colega - eu vim a tomar conhecimento pelo ilustre representante do Rio Grande do Sul, V ice-Líder destaCasa, que estava preso um projeto do Rio Grande do Sul
porque nós estávamos prendendo um projeto do Estado
do Pará, .. Uai" - Eu disse em boa linguagem mineira,
me dirigindo ali para o nosso ilustre Presidente----;-_ "uai,
compadre, o que é isto"? Lembro-me bem desta minha
expressão alegre. Logo _a seguir disse não estar entendendo porquê. Vi-o conversando com o Senador Hélio
CUeiros: aproxiffiei-me-e t(imei conQecimen~o_ de que o
Senador Hélio Gueiros havia resolvido adotar a atitude
desse nosso saudoso e querido combativo companheiro
do Espírito Santo_:.. terra de V. Ex•, que não preciso citar o nome porque todo mundo nesta Casa e todo munM
do no Brasil conhece, porque isso até o tornou conhecido no Brasil inteiro, por sistematicamente combater
todo e qualquer empréstimo, fosse em cruzeiro, em
dólar, maior ou menor, útil, necessário ou não, tudo ele
vo_tava contra. Eu perguntei: Por quê? Porque o Senhor
está prendendo o projeto.
Pelo amor de Deus! O projeto se encontra na mão do
Senador Hélio Gueiros, despachado pelo Senador Hélio
Gueiros, para que o SeD.aaor Hélio GUeiros, na Comissão__de Finanças, dê o seu parecer. Isto há mais de um
mês, e até hoje o Senador Hélio gueiros não soltou o projeto que interessa ao Estado do Pará.
logo, não sou eu quem estâ prendenao o projeto, é o
ilustre Senador Hélio gueiros que está com o projeto preso, Eu tive a ocasião de dizer que não conheço do projeto
senão alguns detalhes, e várias críticas, vários comentários têm sido feitos. Possivelmente, quero ler o projeto
e, se necessário, pedirei alguma diligência que podeTá ser
atendida no máximo em uma semana. Eu nunca prendi
projeto, nem aqui nem na Câmara dos Deputados, sou
contra este sistema. Qe modo que, meu _caro colega, per·
doe, cumpra V. Ex~ a sua obrigação, dê o seu_ parecer. E
agora eu vou pedir vista, nobre Senador, porque começo
a desconfiar _que tenho necessidade de pedir vísta. Tenho
o direitp de dizer is_to com a mesma veemência com que
V. Ex• falou. Agora sim, vou pedir vista, vou realmente
me dar ao trabalho de estudar. Quero apenas comunicar
à Casa e ã imprensa que o projeto Se encontra nas mãos
do Senador Hélio Gueiros há um mês e pouco, quando
já podia estar há um mês e pouco liberado. Se o_Senãdor
Hélio Gueiros der o seu parecer, agora eu sinto a necessidade de olhar, e vou olhar, como olho tudol:Jue-rneVêem
às mãos, c-om cuidado, com respeito, com atenção. Se
serltir que é necessâria-alguma diligência, Pedirei e comunicã"rei ã CãSa; ... Pedi hoje uma diligência, neste sentido,
etc, e a justificarei." Chegada a diligência está cessado.
Não vejO, nem tem s-Critido se pedir nesta altura, quando
um projeto se ainda encontra numa comissão, pedir este
ato que está pedindo o Sr. Senadór Hélio GueiroS~ Não
vejo, não tem sentido. O projeto não se encontra nesta
Casa, não se-enCOntra no plenário. O projb:to se encontra
em mãos do Senador Hélio Gueiros, porque assim recebi
o pedido do meu colega que já havia despachado para
mim. Eu disse ao Senador Itamar Franco: Com o maior
prazer: compreendo a preocupação do Senador Hélio
Gueiros em qut!rer dar o parecer num projeto cujo GoK
vernador é do seu Estado e tem sido recebido da melhor
maneira-pelo Presidente de Honra do PDS- já que V.
Ex• falou em PDS, e que prontamente o atendeu, prontamente mandou para esta Casa. Nunca recebi, Sr. Senacfor, nem_ do Presidente, nem do Ministro da Fazenda,
nem do Ministro do Planejamento, nem do Senador
Aloysio Chaves nenhum pedido em sentido nenhum.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O nobre Senador Hélio Gueiros terá oporiuRTàade-depois de falar,
porque foi -citado nominalmente- pelo- orador que--e-stâ~a
tribuna.
O SR. GABRIEL HERMES - Então, fique certo,
meu caro Senador, eu estou apenas cumprindo, como V.
Ext, a minha obrigação de olhar e, sobretudo, em face de
várias preocUpações -de colegas no·ssos na-Câm-ara Estadual, que correram à imprensa, que V. Ex• lê como eu,
do meu Estado e que levantaram preocupações das possibilidades de ser pago, da forma de serem empregados.
Eu aCho ijue seria Uffi descaso, um desrespeitO meu ao
meu mandato se, em face de um fato desse, eu não tivesse
agora a preocupação de ler o processo, ler realmente se
60 milhões de dólares, que são 1~0 bilhões de cruzeiros,
igual a metade da arrecadação atual do meu Estado. Eu
terei o prazer de olhar e ficarei muito feliz, como fiz Com
o único projeto, repito, que chegou, nos quatro-allOs paSsados do meu Estado, pedindo empréstimo, e nem eU,nem o Senador Aloysio Chaves, nem o Senador Jarbas
Passarinho que aqui se encontrava, criamos a nleri.oC dificuldade. Ao contrário, fui o relator e com a maior presteza dei o parecer, todos nós aprovamos, nos interessamos para que passasse depressa nesta Casa, para que fosse dado. Então, vê V. Ex• que eu apenas repito: acho que
V. Ex• está sendo precipitado. Agora V. Ext riie dá. direito, esse eu tenho,- áe, assim que V. Ex• dir o paiC"cer,
pedir vista pafa- analisar tenho experiência de -lidar com
esses projetas- sou talvez o que mais os relatou, dando
recursos para os Estados, e já é uma praxe, tanto naComissão de Economia, como na ComissãO de Flriâ"riças,
passarem às minhas mãos esses projetas para dar o parecer.
Sr. Presidente, eu quis aqui explicar a Casa. t uma
tempestade desnecessária do meu colega Hélio Gueiros
que não tem o direito, agora maiS do que nunca, de pedir
que eu não peça vista para olhar o processo. E eu tive a
honestidade de dizer a ele, ao Governador do meu Estado, os dois sentados no mea--gabinete1 quando me deram
a honra e o prazer de me visitar, e sabendo que o projeto
estava comigo. Eu imediatamente atend-i o pedido do
nosso colega Presidente da Comiss_ão, dizendo apenas
que agora me sentia no dever de pelo menos pedir vista
do projeto para analisar. Era o que eu tinha a dizer e informar à Casa com toda a hoilestldade. (MÜito bem!)

-o

O Sr. Hélio Guelros- Peço a palavra, para uma explicação pessoal, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros-.- --- O SR. HtUO GUEIROS (PMDB- PA. Para uma
explicação pessoaL Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O eminente Senador Gabriel Hermes Filho tem nome
de arcanjo. Talvez S. Ex• seja inpcente pela própria natureza, não tenha cometido pecado original. A exposição
de S. Ex• é cândida, inoc-ente, está doido para colaborar
comigo, para dar estes 60 milhões de dólares ao Governo
do meu Estado.
Sr. Presidente, S. Ex• não é tão iritpec-ador nem tão
alljo como quer parecer. O Senador. Gabriel tJerntes Filho sim é que foi precipitado, porque foi s6- nós chegarmos ao gabinete de S. Ex• e entregar um exemplar do
processo, S. Ex• que dispõe de farta cobertura da imprensa no meu Estado, mandou dizer para a imprensa do
meu Estado;. ••não vai ser assim como estãO pensando,
não. Ele vai pedir vista e vai baixar o processo em diligência". Então, ele é que foi precipitado e não me permitiu mais ter com ele a boa fê costumeira, ou presumida,
que deveria ter.

ESta é_~ verdade dos fatos. O mal é que hoje em dia as
pessoas não assumem a sua posição, o seu comportamento, disfarçam com essa desculpa de estudar melhor o
processo, verificar lpsis Utteril.
__ V ,_Ex•. Sr. Presidente, que teni maiS exp"eriênCia, apesar de não ter mais idade do que nós dois do Parâ, sabe
perfeitamente que esses processos já vêm estudado demais da área do Executivo. Não serã o nobre Senador
Gabriel Hermes que vai descobrir alguma coisa. ~ unicamente um pretexto para retardar e obstruir. Disse aqui,
nobre Senador Gabriel Hermes, na- quinta-feira, que
nem V. Ex•, nem o Serrador Aloysio Chaves têm cora-:.
gem de votar contra o projeto. Digo e repito e V. Ex•
sabe que estou falando com toda sinceridade.

O Sr. Gabriel Hermes -

V. Ex• se engana.

O SR. H:tLIO GUEIROS ~Não me engano. V. Ex•s
não "têm coragem de votar contra o proJeto, nias têm
condições de obstruir, de impedir a sua normal tramitação. Temos que falar a linguagem clara, sem subterfúgios, sem. "lero-lero" nem conversa fiada. Os dois Senadores do Pará não votarão contra. O Senador- AloysiO
Chaves fica moralmente impedido de tomar certas medidas e atitudes porque comprometerá a Liderança do Governo, que precisa da Oposição. Então, S. Ex• usarâ o
Senador Gabriel Hermes para prejudicar o meu Estado.
Estou falando às claras, Sr. Presidente, abertamente,
francamente, sinceramente e o Senador Gabriel Hermes
sabe que essa é a verdade dos fatos. A Oposição do meu
Estado colocou na cabe_ça _que se o Governador Jader
·Barbalho receber o empréstimo de 60 milhões de dólares,
adeus PDS no meu Estado. Sr. Presidente, acontece o
que li aqui: aprovamos quase tudo quando foi governo
no Pará, o PDS, com o detalhe de ceàos Estados estare._
em bancarrota, em falência. Se no meu Estado a ajuda
ao GovernO do PMDB, vai derrotar o PDS, nos outros
Estados a ajuda que demos ao PDS, vai derrotar o
PMD B. Então, são elas por elas e não hã razão de ninguém reclamar.
Por outro lado, o meu Estado não deve um tostão de
dívida externa. A última dívida externa, contraída ao
tempo do Senador Aloysio Chaves, o seu saldo fOi pago
pelo Governador Jader Barbalho. Além do mais, somos
-um dos poucos Estados brasileiros que dã superávit na
balança comercial. Nós temos superávit todo ano de 3QO
a 500 milhões de dólares. No ano passado foram 400 milhões de dólares. Então, para esse Estado, que tanto aju-da, que tanto se ~acrifict. pelos interesses do Brasil, que
mal há em se aprovar esse empréstiiho de 60 milhões de
dólares, ainda assim mesmo dividido em três prestações
de 20 milhões?
Sr. Presidente, queria dar estas explicações porque eu
e o nobre Senador Gabriel Hermes, com quem me dou
excelentemente bem, muito cordialmente, estamos divergindo na base de interess_e do Estado. SA Ex• está pensando numa coisa e eu noutra.
Aqui só hã um jeito para S. Ex•, o Senador Aloysio
Chaves: é votar a favor, tanto da inversão, como do projeto. Seria o cúmulo, Sr. Presidente, que no dia em que o
Estado do Pará dispõe de um Líder nesta Casa, esta Casa
arranje truques para não se vOtar o-que o P"ará está pretendendo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. _Presidente, sobre o assunto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Hélio Gueiros Sr. _Presidente.

Peço verificação da votação,
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ceder à verificaçãO Solicitada. (Pausa.)

Vai-se pro-

Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência irá
suspender sessão por a tguns minutos_ para convocar ao
plenário oS Srs. Senadores que se_ encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.

ª

(Suspensa às 16 horas e 25 minutos, a sessão i! reaberta às 16 horas e 35 minutos.)

0 SR. PRESIIIENTE (Moacyr Dalla)- Estâ reaberta a sessão.
PersistiJ?-dO a falta de quorum em plenârio, a Presidência se dispeftsa de realizar a verificação requ;rida.
O requerimento de inversão estã prejudicado.
Em conseqüência, as matérias da pauta de hoje, itens
n>?s 1 a 1O, constituídas dos Projetas de Lei da Câmara
n•s 82/81. 67(83, 51/78, 54/81, 58/81 e 47f83; Requerimentos n'?s 784/83 e 8If84; Projetas de Lei da Câmara
n 9 s 79/79 e 48/83, em fase de votação, não serão submetidos a votos, ficando sua apreciação adiada para a sessão de amanhã.
O SR. PRESIIIENTE (Moacyr Dalla) - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLTCADO POSTERIORMEfiTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para uma
comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos dias- 15, 16 C 17 do corrente, o Vice-Presidente
Aureliano Chaves visitou, respectivamente, as cidades de
Cuiabâ, Douradps e Campo Grande, nas quais foi alvo
de J!IUitas demonstrações de apreço e de solidariedade.
Dentre essas de_monstrações, uma, que me causou particulàr agrado, foi a saudação que lhe foi feita pelo jovem
João Francisco de Campos, em nome da Juventude DeniOCfâtica de Mato Grosso, da qual é Presidente. Saudação vazada nos seguintes termos:
Exm>?. Senhor Dr. Aureliano Chaves
DD. Vice~Presidente da República
Alhures ouyimos que uma coisa n-ão se-pode furtar à juventude: a esperança. Pois, o que alimenta o
espírito de luta é a perspectiva de um porvir melhor.
E neste momento tão conturbado da vida brasileira, quando tudo se nos apresenta adverso, quando até as instituições brasíleiras se apresentam sob
ameaça, com crises na ãrea económica, na poHtica e
consequentemente, alcançando a célula máter do
Estado, que á a Família, a juventude brasileira, que
representa setenta e dois por cento da população,
em reconhecendo sua respon-sabilidade perante a
Pâtria, debate-se na busca de uma liderança escoimada dos vfcios já conhecidos, para apoiâ-la com
vistas à salvação nacional.
Cônscios de nosso papel e das contas que deveremos prestar aos qUe virão depois de nós, de há muito viinos acomPanhando atentamente o comportamento dos homens ptíbliCos de nosso País.
EYossa Excelência, Doutor Aureliano, pela postura de comportamento até agora sem um deslize
em toda sua carreira de respeitável político,
apresenta-nos como um estandarte a ser empunhado pela juventude do Brasil.
Como acentuou Rui4 , "o Homem Público é o Homem da confiança dos seus cidadãos, e de quem eles
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esperam a ciência e o conselho, a honestidade e a iisura, o desinteresse c a lealdade; é o vigia d~ lei, 0
amigo da justiça, o sacerdote do civismo".
E, é justamente porque Vossa Excelência representa tudo isto, Dr~Aureliano, que o seu respeitável
nome vem figurando, nas pCsquisas da- opinião
pública, em primeiro lugar como o preferido de todos os políticos_ brasileiros da atualidade, para a Suprema Magistratura da Nação.
Finalmente, Senhor Vl~Presidente, como os
pronunciamentos de Vossa Excelência vêm aO encontro das aspirações da juventude desta Nação,

confessamos-lhe nossa simpatia e nossa solidariedade.
Era a comunicação que eu desejava fazer à Casa.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacy; Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No Brasil de hoje há duas maneiras objetivas, prátiCas,
rãpidas, eficientes mesmo de se ficar pobre. A Primeira é
a de ser agropecuarista, que tem a vantagem de que se
fica pobre alegremente, é divertido, cumpre-se um anseio. ao abraçar a atividade agropecuária nO Brasil, quase que atávico do homem brasileiro. Mas, a outra, Sr.
Presidente, esta, realmente, é mais_ dolorosa, porque_ é
humilhante: é transacionar com o Poder Público, é vender, comprar ou prestar serviço ao Poder Público neste
País, Sr. Presidente.
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o -seu inteiro teor por um gesto simples de delicadeza.
Mas a todos ~u solicitei a assinaturu, foi~lhes explicado o
objetivo da mesma_. E ho.uve até alguns, Sr. Presidente,
-que perguntaram, a título de gracejo, se poderiam assi-ff<ir duas ou três vezes, tal a seriedade conl que-enCararam o problema.
Temos_pôis, Sr._-Presidente, ã Únenda que reza;
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senad~ Federal-, nos termos do art. 40 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
COnstitucional:
Artigo único. O art. 18 da Constituição Federal
passa ã viger com acréscimo do- Seguinte:
§ 6~> A União, os Estados, o Distrito Federai e
os Municípios, corrigirão monetariamente, na base
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional,
os créditos de sua responsabilidade, havidos por
pessoas tisicas ou jufídicas, a partír dé sua constituição até a data do respectivo resgate."
Pela justific_ativa, Sr. PresidCOtC,- a"!inhavamos o que
segue.
__ _ _ _
o-inStituto_ dã COirecão MOnCtária,- intrOduzindO nã
legislaçãO brasileira há menos de 20 anos, objetivou, inicialmente, punir o contribuinte rela"Pso, que valendo~se
de artifícios Procrastinava o cumprimento de sua obrigações fiscaiS e pafafiscais, só faZendo ao fim de mo-rOsaS
ações executivas, quando a moeda jâ e_stava Ct?l]l seu-va~
lar bastante erodido. Nã.o seria passível dé discussão,
nem a juridiscldade, nem ajustiça de tal medida, se o legislador não houvesse estabelecido o critério da reciprocidade de obrigações, vigorando a medida punitiva os
dois sentidas. Isso contrariamente ao mais comezinho
prindpio. dC jUstiÇa, Íião Ocorre.
A _União, os Estados e os Municípios têm o direito, diretamente ou por intermédio de suas empresas estatais,
de cobrar juros e correção mometária de seus contribuintes e devedores, na ocorrência de mora, sem, como seria
de justiça, a obrigação de pagar os -seus débitos, para
com as empresas fornecedoras de bens e serviços e aos
seus servidores, também com juros corrigidos, os seus
crédfios não pagos ou resgatados na data de sua cOnstituição.

Eu consegui catalogar essas duas porque, na realidade,
eu tenho observado, nestes já 36 anos de doublé,
empresário-homem público, que· as melhores figuras, os
homens mais honrados, particular e especialmente os homens honrados, particular e especialmente as empresas
sérias, realmente, quando caem na desgraça, na condição
de sérios, ao transacionar com o Poder·PúbHco, fatalmente, vão à falência:, vãO à inSolvência. E; prtitdilã.l-mente de curto tempo a essa parte, Sr:. Presidente, adesgraça não é nova, só que ela foi acelerada nos últimos
Ora, Sr. Presidente, quantos de nós não estamos inforquase lO anos, quando se instituiu, quando criamos o
mados de_que servidores de Estados, de Municípios e até
chamado instituto da correção monetária.
mesmo da União, à época em que ela airasava pagamenAlinhavei, aqui, algumas palavras, Sr. Presidente, na
to, têm sua energia elétrica cortada, assim como o fornetentativa de sensibilizar, eu não diria sensibilizar, mas
cimento da sua água ou telefone, e quando recebe seus_
agu~;Car a memória dos meus pares, dos meus companhei· · - magros salários, e vai resgatarseus compromissos, ele
-ros nesta Casa e na Cârriara dos Deputados, urUa juSiifi~
paga para o mesmo Estado, proprietário dessas empre-cativa de uma emenda constitucion-al que, para alegria
sas prestadoras de serviços, não só a taxa de religâção,
nossa, constitui realmente um fato inédito, no Senado
mas a mora e a Cafreçào monetária de seu débito; mas o
Federal e na Câmara dos Deputados, mas de modo parseu saláriO, -esse -cle não recebe corrigido~
ticular no Senado. Essa emenda está sendo apresentada
O que ocorre n'?s di<is presentes - e isso ê do pleno
com 65 assinatura de Srs. Senãdores, quando é necesconhecimento de todos - é a impontuatidade constusário apenas 23; e com 36& assináturas de SCS; Deputam~ira de_ serviços dos órgãos póblicos no pagamento às
dos, quando seria o bastante 130.
firmas empreiteiras e às fornecedoras de meteria!, sem
Só isso, Sr. Presidente,}â me deiXa realmente gratifica~
que caiba a estas o direito a qualquer reclamação,
do, seriamente confortado, por-que verifico que é uma
dando-se por muito felizes quando chegam a receber, deemenda que não pode sequer, a esta altura, ser atribuída
pois de se humilharem tanto e bastante.
ao Senador Benedito Ferreíra. Ela é o anseiO de todos
foder~se-á dizer, Sr. Presidente, que os contratos das
nós. E ela não tem as 479 assinaturãs de Srs. Deputados,
empreíteiras, hoje, são feitos com a cláusula de correção
porque, na realidade, não tive a oportunidade de solicimonetária; mas essa correção monetária ocorre só até à
tar aos 110 faltantes, como também não pôde ter a assidata do faturamento, da medição do serviço; dali para
natura do Presidente da Casa e de 2 ou 3 outros Senado~
frente, coitado do empre_iteiro, QaH para a frente, repito,
não vai ser corrigido e ele vai levar seis meses, um ano
res que estavam viajando.
para receber a fatura já emitida.
Más o certo é que Sr. Presidente, pudéssemos regimentalmente aprovar uma emenda_simplesmente com a assiO Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um _!!.parte?
natura aposta pelos Congressistas~ vê V. Ex~ que muito
poucas emendas na história constitucional brasileira teO SR. BENEDITO FERREIRA -Com muito prazer.
riam tido, na sua aprovação, esse contingente de apoio.
E não pense alguém, Sr. Presidente, que algum Senador
O Sr. João LoPo- Senador Benedito Ferreira, eu fui
um dos que assinaram, e com muita honra, a emenda de
ou Deputado tenha assinado essa emenda sem conhecer
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V, Ex•, e assinaria duas ou três vezes, pela justiça que ela
representa. É eVidente que, em tom de brincadeira, quan.do V. Ex~ enumerou dois modos de se ficar pobre, na
atuação da vida de UEll homem, e a gente poderia juntar
Vários outros modos, e eu disse, em tom de brincadeira,
q~ _além de ser empresário e trabalhar com o Governo,
outro modo seria ser político. Mas quero ficar, exata~
mente, no ponto em que V. Ex• colocou os dois modos
de empobrecimento. Acho que a emenda de V. Ex• é bu~
mana, justa e tem um cunho de grande reparação moral,
numa medida que o Governo, leoninamente, impôs aos
contribuintes; já que ele impôs aos seus devedores, deveria aceitá-la, também, quando_ ele é o devedor; porque
assim como existe devedor relapso para com o Governo,
existem Governo_s que são relapsos para com seus credo~

res.
O SR. BENEDITO FERREIRA -

Perfeitamente,

O Sr. João Lobo- Mas veja V. Ex• o tratamento do
- Governo para com o empresãrio, para com o comercian~
te, como é tipicamente leonino, só contempla uma parte.
E eu gostaria que V. Ex• tivesse inc~uído, não sei se pode-_:-ri8: ser o caso, ou pediria a- V. Ex• que, com a sua lucidez
de empresário, examinasse depois o assunto. O Governo
Federal impôs os empréstimos compulsórios, parece-me
que em 1982, -Ou 1983, impôs às pessoas jurídicas empréstimos compulsorios. Ora, todos nós sabemos a fase
q~.:~:e a empresa privada está atravessando neste País, penosa, completamente descapitalizada, sem capital de giro, sem poder nenhum de sustentaçãd. Pois bem. Qual
não- foi a: surpresa quando essas empresas, que não podiam resgatar os s.eus débitos para com os bancos, mesmo os bancos oficiais, quando tiveram que recorrer a
composições com esses bancos oficiais, para pagar os
seus dêbHos, essas empresas receberam talões, carnês de
eimpréstimos coillpulsÓrioS- que o Governo lhes pedia.
Veja V. Ex• o contra-senso da medida; uma empresa que
nào ~tem condição de_ senar os seus débitos, que recebe
um favor da composição de bancos oficiais de bancos do
Governo, é paralelamente taxada com empréstimo compulsório, e aquelas que não puderam atender àqueles
emprêstirilos Compulsórios que o Governo impôs, estão
sendo coagidas a pagar estes empréstimos agora, com juros e c6rreção inonetãría; empréstimos que ele não pôde
fazer; mãs que ele val ter que pagar, a8:ora, com juros e
correçào monetária ao Gove~no. Então, vê V. Ex• _qlle: ê
tratamento tipicamente reOnino, e eu gostaria qUe V. Ex.'
tivesse incluído essa injustiça do Poder PúblicO pcil-3 com
o empresário. Agradeço o aparte.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu ê que agradeço. E GOstaria de chamar a atenção de V. Ex~ porque,
realmente, dizem que o veneno da cobra vem na cabeça
ou vem no rabo. E tendo em vista essa malícia governamental, essa quase extorsão que foi esse empréstimo
compulsório, sobre os chamados lucros não tributados,
lucros fruto muito mais da correção do ativo, lucro que
estã dentro do ativo da empresa, a realidade então ê que
muitas empresas e muitas pessoas fisicas, no caso, contribuintes da Cédula "G", tiveram que recorrer a empréstimos bancários, a esses jurinhos módicos que andam por
aí, de 15%, de 12%, e assim por diante, ao mês, é claro,
porque os menos avisados poderiam pensar que seria ao
ano. Mas na realidade, nobre Senador João Lobo, aqui
está, e eu me permiti, ãqui que o ..veneno da cobra viesse
no rabo":
"Os àéditos de sua responsabilidade, havidos
por pessoas físicas ou jurídicas, a partir de sua constJtuição, até a d~ta do respectivo resgate."
Então, vê V. Ex' que não são somente as dívidas, mas
tamb_ém os créditos havidos; e aí incluem-se os malditos
e famigeradas empréstimos compulsórios, que têm sido
um verdadeiro saque, não só pela inoportunidades,
como pela forma draconiana de querer ressarcir-se a vítimd desses empréstimos sem correÇão monetária.
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Portanto, vê. V. Ex• que eu tive o cuidado- e isso deu
realmente wn trabalho, pois foi preciso reCorrer ao ilus~
trado Dr. Pedro Cavalcanti, para encontrarmos o verbq, ·
o tempo adequado, e lamentavelmente não pôde a asses~
soria fugir, mais ou menos, daquele esboço- que havíamos preparado, pois realmente queríamos fazer algo de

fato abrangente, para socorrer as empresas, também
com seus créditos, créditos fiscais contâbeis. Tornemos,
por exemplo, uma empresa que exportou muita mercadoria. Ela fiéou com créditos contábeis, deixou de exportar por uma razão qualquer, e não teve mercado interno
de imediato- ela ficou com esse cr&lito morto um-, dois
anos, na sua C'Ontabilidade, sendo erodido. Erodldo, por·
que ele não é aLualizável, ele não ê corrigível. E vê V,
Ex~. que eu procurei jã ser abrangente.
V. Ex• subscreveu essa emenda e, debruçando·se me·
lhor sobre ela, vai verificar que, evidentemente, ela pode·
ria receber melhorias com-Submen-daS, pÕrqUe éU rião--a
haveria nunca- e quem sou eu para, diante da experiên·
cia dos meus pares - de querer trazer para aqui uma
obra acabada. Mas, realmente, eu tive essa cautela e essa
preocupação de V. Ex~. creio que já foi am,Pil.rada na redação que ora eu submeto à consideração mais demora·
da de V. Exfs
Sr. Presidente, na nossa justificativa, O.ós temos dito
que o que ocorre nos dias presentes, como é do conheci·
menta de todos nós, é a irilp-ontualidade constumeira dos
órgãoS públiCOs--nO PaB;nierlto das firmas empreiteir'as de
serviços fornecedOres de mat6rial. Af é que está o grave,
Sr. Presidente, as empresas, e as sériaS; hoje, não ousam
mais querer partiCiPar de licitaÇões, porque-Ou elas têm a
varinha de condão, ou elas conhecem o famoso chamado
..caminho das pedras"- o caminho das pedras a que me
reporto, evidentemente, não é o caminho--daS-peâras
bíblico - mas é esse caminho misterioso que faz com
que alguns recebam rapidamente.
Na verdade, Sr. Presidente, e eu digo até com uma cer·
ta vaidade, Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem
sido tão generoso comig"o, que mesmo abraçando esta
carreira que é a vida pública no Brasil, aste voto de
pobreza, em busca da remuneração que realmente nos
vale e que nos anima, que é o reconhecimento e a estima
dos nossos concidadãos, Deus tem me permitido; Sr.
Presidente, sobreviver como empresário também, e ter
lá, ao lado do nosso telex, na nossa matriz, uma resposta
delicad~ já hf muitos àn-os, iõs 6r&ã0s públicos que se
dirigem à nossa empresa, agradecendo a coffiunicação da
licitação que nos chega pelo COrreio; lamentando não
poder participar da mesma porque estamos reformando
nossas instalações. Algum dia, alguns desses licitadores
do Governo haverão de indagar: ..Que diabo há com
esta empresa do Senador Benedito Ferreira que está crô~
nica e permanentemente em reforma das suas insta·
lações?" Porque me ê mais fácil, é mais cômodo e é menos antipático, eu diria até mais comerciável e IUais di·
plomático não dizer por que, graças a Deus, eu não transaciono com o Pode:- Público.
Daí porque, Sr. Presidente, é revestidO dessa B.utorida·
de t;fe quem não tem um palmo de terra comprado do Poder Público, de quem não tem um bezerro vacinado com
dinheiro de financiamento público, Sr. PresiderltC~--Ou
créditos subsidiados, é por não vender e não comprar do
Poder Público, que eu me sinto realmente credenciado
diante de:>ta Casa, diante das duas Casas do Congicsso
Nacional, a apresentar essa emenda constitucionaL
Prossigo na minha justificativa:"

e

Os funcionários públicos de Estados e Municí·
pios, por-s-eu turn-o, deb8.tem.se numa situação terrí·
vel, sujeitos ao pagamento, cOm juros·e- cOrreç-âo
monetária, dos serviços públicos que lhes são forne·
cidos por empresas píiblicas- energia, telefone, á·
gua, esgoto etc- por impontualidade, via de regra
causada pelo atraso com que recebem os seus vencimentos ou salários. Há Estados em que os salários
sofrem atrasos superiores a três nieses;- sem qual·

quer correção, e, quando recebidos, já com o seu valor bem rcdt..i"zido, o_ servidor terá que pagar suas
contas, ao próprítõ -Estado, via de suas empresas estatais, com os seus valores corrigidos e acrescidos
-dos juros de mora.
Essa distorção, atinge, também as empresas exportadoras, que não têm o direito de corrigir os seus
créditos fiscais, relativos a incentivos fiscais para
ExportaçãO, que permanecem congelados, inexpli·
cãvelmente, quando se sabe que as mesmas são au·
torizadas a fazer a correção monetãria de seu Ativo
Im6bilizãdo.
Ora, Sr. Presidente nós sabemos que muitas vezes, ho·
je, "são tais as dificuldade~ com que nos defrontamos no
ll)J;:rcado internacional, tais são os embaraços, tais são os
óbices, que as nossas empresas estão vivendo com aquilo
que nós chamamos de inc_entivo fiscal, que não é incentivo coisa nenhuma. ,e um tratado internacional em que
não s_e repassa para os custos da mercadoria os tributos
internos. Mas nós chamamos isso aqui no Brasil, nós
gostamos tanto da história de "dar umjeitinbo", que já
se- toma isso" até como incentivo fiscal. Pois bem! O em·
presário recolhe os tributos, fica cOm eles na sua conlabi·
lida~~. _e daí a _alguns anos, ele vai utilizar esse crédito
qUarido, na verdade, ele teria que ter restítuição imediata
para jogar_ issO Centro do seu capitid de trabalho~ muitaS
vezes, capital de trabalho que ~tá lhe custando os olhos
dã. cara e mais alguma coisa e, -no entanto, ele fica com
esse dinheiro da contabilidade até o_dia em que, por um
ato de benevolência ou de generosidade_ de um governador, ele possa repassar esse crédito para um outro contribuinte. Mas, na maioria dos Estados, nós Sabemos, ilun·
ca sequer permitiram esse tipo de repasse de crédito.
Como eu dizia, esses créditos permanecem congela·
dos, inexplicavelmente, qu3.ndo se sabe que as mesmas
são au·torizadas a fazer correção monetária do seu Ativo
Imobilizado, mas não do Ativo do crédito contabilizado.
"Essa omissão da Lei poderia ser corrigida por
Via ordínári8.,"não fôra tratar·se de matéria financeira e abrangente do sistema federativo, situação em
que a proposição só poderia ser implementada por
iniciativa do Poder Executiv:o ou através de emenda
constitucional como é o_ caso.
Assim entendendo, ofereço à apreciação destaCasa a presente proposta de Emenda à Constituição
Federal, que visa corrigir clamorosa injustiça, impondo ao Poder Público a obrigação de solver os
seus compromissos, com correção monetária, em
caso de mora.
Com isso, estaremos criando um· instrumento
para policiar o cumprimentO das obrigações do Poder Público em seus compromissos, pondo, assim,
um dique à ganância fiscal, que tem caracterizado o
nosso País nos últimos anos.
-Sr. Presidente, não tenha V. Ex~ dúvida. No momento
exato em que conseguirmos aprovar essa emenda, emenda, aliás que eu gostaria de ressaltar, seria a quarta ou
quinta de iniciativa de_ parlamentar que seria aprovada
nos últimos vinte anos pelo Congresso Nacional, visto
que emendas da mai~r significação, mas pelo nosSo pró·
prio desapreço à nossa iniciativa, nãO compatecenios,
não damos número, não damos quorum, ,as é tal a recep·
tiv~~~de, Sr. Presid~n~e~ que tenho a velei~ade_d_~ ima_ginar qUe- esta será mais uma das pouquissim"as effiendas
de iniciativa parlamentàr aprovada pelo Congresso Nacional, com a urgência que esse reniédio heróico estã a
reclamar porque, na realldade, tenho certeza- e sabem
V, Ex's- que a partir desse instrumento em vigor, muita coísa de ruim rieste País vai deixar de acontecer, den·
tre elas, cominar Ç> Poder Púb:Jico a comprar por três,
quatro, cinco vezes o valor real da mercadoria dos
preços correntes no mercado, porque as empresas sérias
·nãó Podem m·ais, não têm como mais negociar com o Po-
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der Público neste País, porque fatalmente irão à insol·
vêncía, caso não conheçam o misterioso ..caminho das
pedras",
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' e aos meus pares,
pela paciência com que me ouviram, e espero em Deus
possamos nós, no mais breve espaço ·de tempo, com essa
emenda que encaminho ora a V. Ex• com um volume de
assinaturas que jufgo regimentalmente mais do que bas·
tante para colocã.Ja em primeiríssima prioridade, ...
_O Srf _Fáb~ Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA zer.

Com muito pra-

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, V, Ex~afirmou
que as empresas sérias não têm maiS Como ilegochir-com
este Governo - parece·me que foram estas as palavras
de V. Ex~
O SR. BENEDITQ FERREIRA- Textualmente, Ex•
O Sr,. Fábio Lucena - Eu lhe perguntaria: o que fazer
cOm tal Governo?

O SR. BENEDITQ FERREIRA -

Instrumentá-lo,

Ex• de diplomas legais, coniná·lo, como coninar também
seus auxiliares, a cumprir os seus compromissos, porque,
na realidade, vê V. Ex• nós não temos como execUtar
uma empresa pública: o próprio Banco do Brasil não recebe, nem em caução, duplicatas de qualquer uma das
empresas estatais, ele que é uma empresa estatal, tllm·
bém, Então, vê V, Ex• que estamos precisando nos ins·
trumentatizar, juridicamente, constitucionalmente, de
meios que nos cominem, como um todo, a adotar um
comportamento diferente do que até aqui viffios verifi·
cando.
Eu assiSti, nobre Senador Fábio Lucena, a quadros
dantescos na Belém·Brasília: empresários que traba·
Iham, evidentemente, na busca de lucros, muitas vezes
legítimos ou ilegítimos, mas o certo é que muitos deles ti·
veram que vender máquinaS e equitiamentoS a preços vis,
para atender mandamento, ordem judicial de pagamento
de salá_ríos dos trabalhadores, que nos propiciaram
aquele asfaltamento.
Essa rotina, esse vício, essa distorção, realmente, não
vêm de agora. Nos idos de 58, por exemplo, um colega
de escolar, hoje Coronel da PM em Goiás, foi nonieado
Diretor da Penitenciária de Goiânia. E, naquela angús·
tia, para resolver os problemas de alimentação dos pre·
sos, fez.me ele uma proposta: Benedito, não venda para
o Estado, não venda para o presídio, venda para mim.
Venda·me tecido para que eu fabrique colchões, com a
mão ociosa dos presos, e, com o lucro, você vai me ven·
_der comida. Mas você tem que me dar um crédito in-iciãl,
para _fazermos um rotativo. Pois bem, eu vendi para o
hoje Coronel Geraldo, Enquanto ele foi Diretor lá, a coi·
sa funcionou bem. Mas, como ê muito diticil quem administra bem continuar à frente de negócio público neste
País, uns dois anos depois ele saiu do presídio, e eu fiquei
com um crédito lá. O npsso colega, hoje Senador Mauro
Bor_g_es, va,i para o Governo do Estado. E lã nos idos de
63, quer dizer, cinco anos depois, eu fui humilhado pelo
Secretário da Fazenda do Estado. Eu que era o maior
contribuinte, e hoje ainda devo ser um dos grandes con~
tribuintes, mas naquela época, eu era, com grande dis·
tância entre o segundo colocado, o maior contribuinte de
imposto do Estado. Depois de humilhado demais para
conseguir audíência com o então Secretário da FazCnda.
fiz·lhe a seguinte proposta; naquela época nós recolhia·
mos IVC, o Imposto de Vendas e Consignações, quinzenalmente. Então, a cada quinzena de recolhimento que
eu tíve que fazer, eu amortiZava 10% do crédito que eu
tenho nesse processo que está. parado, ar, na Secretaria
da Fazenda.
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Senador Fábio Lucena, eu tive muita vontade de fazer
um desastre naquele dia. Fui destratado por esse homem, tão grosseiramente expulso do gabinete dele, que

Deus me perdoe, mas poucas vezes na minha vida eu tive
tão próximo de voltar à idade das cavernas. E ftz um
compromisso_comigo mesmo: nem por caridade, nem
com pagamento antecipado nós vendemos mais para o
poder público. E realmente eu tenho cumprido isso. Tomei uma lição, graças a Deus, hã 21 ou 2-2 anos-atfâs, há
mais,talvez, há 26 anos, porque foi quando esse Coronel
Geraldo fazia parte daquele presídio.
Veja V. Ex• que essa desgraÇa não é nova, essa dis·
torção é muito antiga, está aí o nosso nobre colega, Senador José Fragelli, que foi Goveniador de Mato Grosso, que deve ter verificado, sentido na carne o tanto que
senti de dificuldadc:s:~.
Eu não estou trazendo novidades, eu não estou aqui
para criticar este ou acjuele iõverno, porque, na realidade, num aparte que dei a V. Ex', parece.me que na última sexta-feira, eu dizia, eu advertia para as nossas dificuldades, sobretudo-de educação, muito mais do que de
intrução, mas de educação de sentido nato do verbo.
Realmente, nós temos muito ainda que caminhar, nobre
Senador Fábio Lucena, sobretudo no que diz respeito ao
despertar, ao eduzir, ao-despertar aquilo que nós, os cristãos, proclamamos que há dentro de nós, a semelhança
com Deus, aqUela partícula, aquela centelha boa que há
em cada um de nós. E, se somos intrinsecamente bons,
mas existencialmente ruins, por um processo educatiVo,
sobretudo através de diplomas legais, calcados na realidade, é: possível que nós possamos realmente caminhar
para a educação, mais inipõftante =é Inais urgente a essa
altura do que a própria Instrução acadêmica.
Com essa observação, nobre Senador Fábio Lucena, é
que eu tento dizer-lhe o que fazer com esse Governo;
mais do que o que fazer com esse Governo, nós devemos
nos preocupar com o que fazer a nóS mesmos, o cjuê fazer com este País, que foi tão curriulado pela generosida.
de divina. E, até mesmo, com todos os nossOs vícioS e'as
nossas distorções, nós não temos motivos maiores para
nos envergonharmos. Se ternos alguns defeitos, são defeitos que eu acredito mais de educação do que mesmo
defeitos Outros- que afligem outr~os -povos, outras civilizações, com muito maís experiência e com múltO rilais
oportunidade de se corrigírein e que; âeSgraçadamente,
cada vez mais vão se distancliffi-ào -dOs destinos que Deus
reservou às suas criaturas, que, sem dúvida alguma, as
quer mais do que criatUras, as quer como filhos, pelo
amor do seu filho que aqui eSteve e derramou o seu san- ·
gue para se fazer nosso irmão.
'· Com essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
agradeço as observações do Senador Fábio Lucena; e
reitero as V. Ex's o meu agradecimento pela paciêflcia
com que me ouviram. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ConcedO a palavra ao nobre Senador Nelson Carneíro.
·

O SR. NELSON CARNEffiO (PTB·RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr,.Presidente, SrS. Senadores:
·A Proposta de Emenda à Constituição N'i' 11, de 1984,
que chegou ao Congresso Nacional por iniciatiVa do POder Executivo, tem merecido, em todo o País, a mais ampla cobertura-da imprensa, enquanto os jurista se· mobilizam, no sentido de aperfeiçoá-la, a fim de que, quanto
antes, tenhamos uma Carta Magna à altura das nossa
tradições democráticas e representativas.
Dentre as instituições jurídicas do mais altO à~lbã"rito,
que examinaram a proposição governamental destiéa-se
o Instituto dos Advogados do Brasil, jior- sCilidtaÇãO-âo
Dr. Eugênio Roberto Haddock Lobo, relatado o parecer
pelo jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, cujo relatório merece acurado exame da ComissãO Especial encarregada de apreciar e dar parecer sobre a matértã-;-pre:.
sidída pelo Deputado Jarbas Vasconcelos e tendo como
relator o nosso colega, também de Pernambuco, Aderbal
Jurerna.
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o nosso colega, também de Pernambuco, Aderbal Jurema.

Embora_ alentado e, por isso mesmo, amplo e penetrante, esse trabalho do Instituto a Ordem dos Advogados do Brasil, . tem gabarito e oportunidade para ser
transcrito nos Anais desta Casa.
S o pedido que fazemos. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR NELSON CARNEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Instituto dos Advogados Brasileiros
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1984.
Excelência:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o
pronunciamento em anexo, firmado ·por notáveis juristas, .que, a pedido do Instituto, examinaram a proposta
da emenda constitucional oriunda do Executivo.
No ensejo, reitero minhas expressões de estima e
apreço.- Sérgio Ferraz, Presidente.
EJQn~'.Sr. Secr~tário do Instituto dos Advogados do
Brasil
Em atenção ao honroso encargo que me foi cometido
pelo Exm~' Sr. Presidente do I.A.B. e transmitido por
V.Ex' de relatar a Indicação n'i' 19/84 do eminente Dr.
Eugênio Roberto Haddock Lobo, encaminho o texto
anexo, com a ressalva de que a premência do tempo
inipediu-me de dilatar o âmbito das observações ao Projeto de Emenda Constitucional do Governo.
Cifrei-me aos aspecto de maior relevo, notadamente
aos que já haviam sido mencionados na referida indicação sem prej!lízo de ferir também al.~um outro tópico.
Atenciosamente,-~ Celso Antônio Bandeira de Melo.
I - lntroduçio
O projeto de-Emenda Constitucional apresentado pdo
Executivo -à exceção dos arts. 74, § 2~', 8~', XVII, letras
..c., e "x", parte final das letras "a" e "b" do§ }'i' art.
151, 153,-§ 41' e203- sem dúvida propõe-se a mitigar gs
traços de mais desatado autoritarismo residentes na Carta de 1969 (dita Emenda n~' 1, à Carta de f967).
- Tirante as diSposições referidas e alguns poucos arügos estranhos à temática do autocratismo, -a tendência
geral do projeto é a atenuação dos mecanismos maís empenhadamente ensejadores de prepotência ao Poder EXecutivo.
Assim, visto por estt: ângulo, representa uma melhoria, ou - para dizê-lo com maior rigor - uma regressão
no gravíssimo estado patológico qu-e há vinte anos enferma nosSas instituições jurídico-políticas:
A proposta de minorar o peso dos grilhões imposto à
Nação brasileira, de um lado tem seu contraponto em alguns ~spositivos intoleráveis, como os referidos de início de outro lado, está, evidemente, muito aquém das
aspirações de um povo que se quer livre e amparado contra intemperanças do Executivo federal. Assim, as alvíssaras são as que anunciam a troca de um mal maior por
um mar menor. - IstO posto, passamos à consideração individualizada
dos precei_tos de maior r~Jce.

e,

II - Análise crítica dos principais disposltlYos do proje-

to

~' ,
1. Art. 8'1, cvll, c.

O precePtivo original foi alterado para incluir-se na
competência da União, normas gerais, "de direito ~rba
no, -de zonêarnento ecológico e econômko".
Parece-nos extremamente perigosa tal inclusão. De
um lado, retrata a persistente voracidade do Poder Central em abocanhar novas competências em detrimento de
Estados e Municípios. De outro lado, reflete a suposição
- a nosso ver equivocada -_de que a superação real de
certas deficiências na regulação urbana, de defesa ecológica -ou de concentração fisico-econômica, pOde ser su·
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prida por decisões que vêm do alto, como que hierarquicamente impostas, prescindindo, pois, dos impulsos advindos da realidade e da consciência locais.
A expressão "normas gerais", que permitiria minimi·
zar os inconvenierH~ apontados- na medida em que só
autorizaria a emisSão de diretrizes amplas pela Uniãoinfelizmente, conforme revela a experiência dos llltimos
anos, não ~ confiável.
Aqescente-se que legislar sobre "zoneamento económico" conferirá à União formidável poder, capaz de vergar _insopitavelmente a economia de Estados ou Municí~
pios aos desígnios prevalecentes no âmbito federal.
_Por derradeiro, as matérias em pauta são de acentuado cunho técnico, o que induz, na prática, a serem obra
de técnicOs (geralmente muito ciosos de seus arrojados
preciosismos) e não -de políticos. S de preverMse, pois,
qu_e o_Executivo, único possuidor do arsenal técnico que
usualmente supedita projetas desta ordem, termine por
impor as concepções de seus tecnoburocratas, as_ quais,
de regra, são acadêmicas, padronizantes e por isso mesmo, indesejáveis. Em país de extensão, variedade e contrastes tão acentuados como o Brasil, é temerário aderir
a centralizações ainda maiores do que as que temos tido,
tanto mais porque, na, órbita federal, o bom senso já comemorou vinte anos de greve.
Reconhece-se que, em boa parte, por detrás destas
averbações, está prOposto tema de envergadura maior e
que compreensivelmente divide as opiniõeS pól!ticas:
conveniências e inconveniências (que ambas existem) de
fortalecimento da União, em certas matérias ou, de re-vés, fortalecimento de Estados e Municípios.
Não é esta a ocasião adequada para debates sobre o
as_s~t~~-"ª~J?erando.:-o, todavia, há, no atual quadro politicO do País, um vetor estimativo que socorre a opinião
crítica expendida. Enquanto o País não se redemoci-ati~
-~ar verd~deir~ente, _enquanto persist~~ o espíii~o-auto
Ctâtico qUttteên ·prf:sididO.nossos destinoS desde i964, é
perigosa -e desaconselhável toda e qualquer ampliação de·
competêncié!S da União_, Dessarte, ainda que o dispositivo censurado, em outra época, pudesse ter receptividade
menos intolerante, na fase atual da vida brasileira éinde·
s~jável.

1.2 Art. 89, "xvll", "x"
Inclui na órbita de União legislar sobre sistema de
controle de execução de orçamentos das entidades de administração indíreta. óbvio que as atuais competências
da União já permffem fazê.. lo para a esfera federal. Assim, seu propósito é exatamente permitir que o faça tambêm às pessoas da administração indireta de Estados e
·.MunicípiOs. Se aí'gurii.'ã. dUvida - emboí-a- incabível pudesse prosperãr quanto ao desiderato do versículo em
causa, séria desfeita pelo que se lê em sua referência final: "sem prejuízo da competência dos Tribunais de
Contas".
Por razões análogas às aduzidas no comento feito ao
preceptivo anterior, o parecerê desfavorável a este artigo
dO~Pr~jeto. A Estado_s e--!'-funicípios- que não são menoreS caf-entes de tUtelii- ê que cabe dispor sobre o contr~te de suas- entidades da administração indireta.

s

__2.__Art._.Sl, §§ l~' e 3~'
Preordena-se a regular a tramitação e aprovação, em
sessão conjunta do Congresso Nacioilal, de projetes de
lei nos quais o Executivo tenha especial interesse ou demandem análise urgente.
Embora atenuada em relação aos termos atuais, a regra conti~a no proieto ainda revela a tendência lastimável de buscar vias fortalecedoras do Executivo em relação ao Poder Legislativo. Toda a História do Brasil demonstra que o Executivo sempre preponderou e sempre
extravasou o leito por onde deveriam fluir suas normais
competências. Basta lembrar que desde nossa descoberta
atê os dias de hoje não tivemos mais do que dezoito anos
(1946 a 1964) de moderada democracia política. E nenhum dia de democracia econômica _ou social.
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Assim, não há razão para condescendências ntJrmativas com um Poder cujo desempenho tem sido pautado

por intemperanÇas próprias de imaturidade.- Maiores
que as do Legislativo, ao contrário do que se alardeia.

Dónde, propõe-se a inversão -do Contido nos§§ 2'1 e J9
do projeto de Emenda Constitucional do Executivo.
Vale dizer: Projetas de lei serão consideradOs- rejeitados
se, feita pelo Presidente da República a solicitaÇão a que
alude a cabeça do artigo ou o pedido de urgência referido no§ 39, não forem iiPfcciados e aprovados pelo Legislativo nas condições e prazos ali suposfos. ·
O direito de obstrução é um direito-da oposição e não
da situação. Cumpre ao EXecUtivo diligenciar para-que
os congressistas que o apoiam externem dito apoio. Se tiver maioria no Legislativo e a liderança necessária, o
projetO reputado de alto interesse será aproVado e com
rapidez. Se não a tiver ou se não contar com maiOria parlamentar suficiente, nada mais natural que o Executivo
tenha que se fletir à inclinação do Legislativo. Artifícios
para superar tais obstáculos, são, como diz a palavra,
••artificias" e não se governa democraticamente um País
atrás de expedientes, armados ao propósito de costear a
real vontade do Congresso.
3-

Art- 55_

O decreto-lei, -pelas mesiD.as razões aduzidas no comentãriO-ã.O 3rti8:o p-recedente, é um instítU.to abominável. Poderá, em restritJsSiriios-·casõs, compã.tihiliZar-se
com as iilstifUíÇões políticas de países de tradição democrática. Nestes, o exercício- do Poder Executivo- se faz
com respeito à coletividade e aos demais Poderes e com o
natural sentimento de autocontenção, derivado de uma
cultura política iempeTaáa peiã genuína e sincera crença
na democracia. Desgraçadamente, não é este o caso do
Brasil.
Assim, opinamos pela radical incOOvCiliêitda de per"sistirern existindo decretos-leis. Donde, o parecer é pela
supressão do conteúdo do art. 55.
4. Art. 75, Itens I a III e § 1'
Nada se deve sobrepor à vontade popular manifestada
em voto direto e secreto. Assim, não' hã razão para que o
Governo deva, como prev-ê o art. 75, I: do projeto, confirmar o nome de candidato à Presidência da República
vitorioso no pleito e com votação superior a~40% dos sufrágios (inaS inferior ã maioria absoluta). Se o Congressista é um representante do povo como poderá não confirmar aquilo qUe o representado decidiu'?
Uma vez que resta intangido pelo projeto o art. 1', §
19, da Carta, segurido o qual ..Todo Poder eni.ana -do
povo e em seu nome ê exercido", em nome de quem o
Congresso refutaria o eleitó'? Em OOme-de-alguma ..pres~
são" incoercível'? Alguém sustentará que numa democracia é legítima pressão feita, à margem do quadro constitucional, para infirmar a vontade popular'?
Opinamos, pois, pela supressão d-a· Confirmação pelo
Congresso, conStaõte do item I, do art. 75. De-outr_o lado, é, aQ nosso ver, de se apoiar a idéia de fazer nova
eleição entre os dois mais votados, caso nenhum dCies
haja obtido mais de 40% do eleitorado. O Presidente, assim eleito, terá maior respaldo político popular e não haverá o risco de alguém assumir tal Cargo coln apo10 ém
parcela muito restrita do eleitorado.
4.1. Art. 75, § 29

e 151, letras ,·,.,e ''b"

No art. 75, § 29, prevê-se a redução dos mandatos de
Presidente e Vice-Presidente da República, mas admitese suas reeleições por uma Vez. A reeleição ê iridesejável.
O melhor antídoto contra as intemperanças de quem
exerce o Poder ê a brevidade do tempo de duração do
mandato. Se não pode ser excessivamente angusto, para
não prejudicar um programa de administração, também
não deve ensejar duplicação. Dois mandatos de quatro
- em País sem tradição democrática -são um convite a
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çiescolnerlimentos.. A simples possiOili"dade de-reeleiçã()
instiga ao meneio de recursos inort.odoxos para
consegui-la. Ademais, é contraditófiO que se disponham
tantas cautelas para impedir que alguém, no desfrute de
cargo executivo, possa irifluir na efeição subsequente (desincompatibilização) e ao depois não se veja igual risco
exatamente com relação ao cargo mais importante ·ecobiçado: o de Presidente da República.
Por força destas anotações, opinamos pela rejeição da
parte final do § 29, dO art. 75 e da parte f"mal das letras
"a" e-""b" do§ l'do art. 151, quecomeleseembricam,
pois, ao disporem sobre irrelegibilidade e inelegibilidade,
fazem ressalva à hipótese do art. 75, § I~>. Reversamente,
aplaude-se a redução dos mandatos de Presidente e Vice
para 4 (quatro) anos (§ 29, primeira parte).

5. Art. 119, § 4'
Importante melhoria em relação ao texto vigente
contêm-se no§ 49 do art. 119 do Projeto. Torna obrigatório o seguimento de arguições de incõnstítucionalidade
solicitadas por Chefes de Poderes ou pelo Conselho Federal da OAB. Merece aplausos entusiásticos. O eitiinente Dr. Haddock Lobo, propõe que se lhe dilatem os
méiitoS, eliminando a intermediação do ProcuradorGeral da República no encaminhamento das arguições
de inconstit_ucionalidade apresentadas pelos Chefes de
Poderes e pela OAB. A sugestão, sem dúvida, é de acolher, pois agrega melhoras à melhoria:6. Art. 153, § 49 e 203
Dentre todos os dispositivos do projeto, estes- relativos à exclusão relativa de competência do Poder Judiciário sobre matérias submetidas a contencioso administrativo ou Juízo"-arbitnir--SãO, piira -além de qualquer
dúvida, os mais intoleráveis.
Certamente, é desnecessário encarecer o repúdio mais
radical e absoluto possível ao disposto nestas aberrantes
normas. Ao contrário da tónica geral do projeto que é,
consoante assinalado, a de minorar o grau de despro~
teção dos cidadãos brasileiros em face de poder do Estado, estes perceptivos agravam a situação ora vigente.
Ainda aqui seria simplesmente_ absurdo im:ocar a experiência continental européia em matéfia de ~ontencio
so administrativo.
O grau de confiabilidade na isenção, imparcialidade e
neutralidade dos órgãos adminisfrativos no Brasil, é sirriplesmente nenhum4 De revés, quaisquer que sejam os defeitos irrogáveis ao Poder Judiciário, este, seja pelas garantias constitucionais dos magistrados, seja- Pela tra~
dição histórica, representa a esperança última do cidadão contra a prepotência, a insensibilidade letárgica e
mesmo as mazelas morais de que se têm ressentido a Administração -Pública.
Assim, subtrair ao Poder Judiciário lesões de direito
ou__ condicionar o ingresso nas vias judiciãis ao esgotamento das vias administrativas de forma ainda mais intensa e e~plícita do que ora consta da Carta_ do País, significará -nada menos que condenar previamente o cidadão- em matêria fiscal, previdenciãria e de acidentes de
trabalho - ao sacrificio de seus direitos feridos. Não hã
ninguém da área jurídica neste País que ignore o grau desatinado dos desmandos do Fisco e de sua obstinada insurgência contra os ditames constitucionais ou legais.
Se o Judiciário estã soórCcarregado ou ipresenta falhas, a correção destas insuficiências é facílima. Fosse
este o problema brasileiro e o Brasil seria um Paraíso.
Não são solvidos os entraves ao bom funcionamento da
Justiça simplesmente porque não se quer solvê-los.
E o Poder_ menos aquinhoado de recursos apesar das
gigantescas e-grandiosas tarefas postas a seu cargo. Vencimentos correlatas à grandeza da função -ao invés de
mesquinhos e irrisórios como hoje são -atrairiam paTa
a magistratura os mais notáveis ·advogados do País. Verbas suficientes para a decuplicação ou centuplicação, se
fosse o caso, das varas e a criação _dos Tribunais regia-
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naiS, evitaríam o desumano acúmulo de serViço qUe, a
um só tempo, impede o descongestionamento do tiãbalho, a e"xpedição dos feitos e o aprimoramento das decisões_ e dos próprios magistrados, obrigados que são a
..robotizar-se" para conviver com a pletora de processos
que os sepulta.
A instrumentação do trabalho judicial, com meios humanos auxiliares e recursos materiais condizentes com a
tecnologia moderna, ê questão solúvel com recursos económicos, que sempre têm faltado ao Judiciário. A plena
independência e sobranceria dos juízes seria garantida se
o Executivo não tivesse interferência alguma nas promoções ou nomeações para os Tribunais. Um Conselho
composto por membros dos próprios Tribunais;da OAB
e dos Institutos de Advogados cumpriria muito melhor
esta função na escolha -ou aprovação dos Juízes dos Tribunais. E os próprios Tribunais deveriam decidir livremente sobre a promoção dos juízes. O aprimoramento e
a promoção dos magistrados, como jâ estabelece a Carta
do Pais, deveria ficar, deveras, condicionada à aprovação em cursos periódicos de aprofundamento e atualização.
Por polêmicas que sejam as fórmulas para descongestionar o J udicíãrio e conferir-lhe maior solércia e eficiência, quaisquer delas, induvidosamente, são preferíveis à
diminuição de seu âmbito competencial na solução de
litígios.
·
Assim, o opinamento é pelo mais formal repúdio à redação proposta para o art. 153, § 49 e ao artigo 203.
De revês, propõe--se que sejam excluídas as limitações
à apreciação judicial de conflitos, suprimindo-se os
atuais arts. 203, 204 e 205 do Texto ora vigente, bem
como a segunda parte do atual art. 153, § 49.

1- Art. 183 e §§
Prevê e regula a eleição indireta para o próximo mandato presidencial.
Em toda a História do Brasil - literalmente, desde
1.500 até a presente data- jamais houve registro de mo-

vimento cívico tão amplo, tão ordeiro e tão maduramente expressivo dos anseios da coletividade nacional quanto o movimento em prol das "Diretas já".
Isto nos dá a nós, seus coevos e participantes, o privilégio de termos vivido um momento singular e grandioso
da História Pátria, em despeito de não haver sido instado por uma comemoração nacional, mas por uma privaÇão que se tornou insuportável.
Em face disto, nãO hã possibilidade de aderh~se a um
dispositivo cuja proposiÇão é precisamente a de contes-tar um reclamo quase unânime do País e protrair o atendimeDto do pacífico mas ensurdecedor apelo do povo
brasileiro.
Opinamos pela rejeição do art. 183 e parágrafos e sua
substituição por dispositivo que preveja eleições diretas
já, em 1984:
Arts. 188 e 189
Ambos se propõem a restringir a participação de Estados, Municípios e Distrito Federal em tributos fede~ais.
É dizer: almejam acentuar ainda mais o desequilíbrio entre os recursos da União e o das pessoas referidas.
Opinamos pela rejeição. Toda a crítica procedida nos
últimos anos à partilha tributária tem sido exatamente
no sentido inverso, isto ê, o de que cumpre incrementar
as receitas de Municípios e Estados em detrimento da
União. O projeto do Executivo federal veio reconvir. E
contra os_ anseio_s gerais.
III - Síntese fi_nal e propostas de a~bemendu
1. Art. 89, Item XVII, letras "c" e ''x"
Opinamos pela rejeição. Ambas, propõem maior concen~i"ação de_ poderes legislativos à União em detrimento
de Estados e Municípios. -b indesejável, seja pelo -atual
quadro politico do País, já excessivamente centralizador,
seja porque desatende à conveniência de que, nas ma~
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té:rias aludidas, a compo-sição de normas se faça segundo
as peculiaridades regionais e locais, pelos Legislativos
correspondentes.
2. Art. 51,§§ 2' e 311

__

TraZem foite á.brandamenio ao poder qUe o Executivo
tem para obter aprovação de projetas de lei por decurso
de prazo. co-nstituem-se, POis, em melhoria em relação à
situação atuá.I. Mas, ainda íns"urfciente. -Propõe substituição da parte final do§ 211 pela regra inversa: ou_ seja:
ao invés de ai>rov"ação, rejeição do protesto não apreciado no prazo. Assim:

..Art. 51.

--~~-····--··~--~···-·-"··........._ __

§ 1•
....... ~·······--··--···•· .. •·•···•
§ ~ Na falta de deliberação dentro do prazo

estabelecido, o projeto será incluído automaticamente na ordem do dia em regime de urgência, nas
dez sessões subseqüentes, em dias sucessivos, passados os quais, se não for apreciado, considerar-se-á
definitivamente rejeitado.''

3. Art. 55
Restringe; o âmbito competencial do Executivo em
matéria de decreto-lei, excluindo sua competência para
expedição de nonnas tributárias. Representa nielhoria,
mas ainda insuficiente. PrOPõe-se extinção dC decretosleis, pura e simplesmente. Legislar deve ser matéria exclusiva do Legislativo, principalmente em país com tradição histórica de despotismo, comO é o c8so do Brasil.
4- Art. 75, Itens I o III e § I•
Confere comp"etência ao Co_ngr,esso para cohfirmar,
por maioria absoluta, o nome do candidato, à Presidência da República que não tendo obtido maioria absoluta
nas eleições diretas, haja contudo conseguido mais de
40% dos sufrágios. Negada acollfirmação, ou no caso de
candidato algum ter obtido mais de 40% dos sufrãgios,
renova-se a eleição direta entre os dois mais votados.
Não ê aceitãvel a idéia de confirmação pelO-Congresso
de candidato vencedor do pleito que obteve votação inferior ã maioria absoluta, porém superior a 40% dos sufrágios. Mais de 40% é- parcela bastante expressiva dos votos. Como os congressistas são representantes do Povo,
não lhes cabe infirmar a vontade dos representados, que
se manifestaram mediante- significativa votação em favor
de um dos candidatos.
Já, a proposta de realizar nova eleição entre os dois
mais votados, quando nenhum candidato obteve 40%
dos votos, parece-nos boa. Neste caso, o [racionamento
dos sufrágios justificaria a providênCia. -A.qUeh~ que, afinal, fosse eleito gozaria de maior respaldo polftico e popular.
Propõe-se o seguinte substitutivo:
''Art. 75.
I - O candidato que obtiver maior votação acima de quarenta por cento dos sufráSíos será Considerado eleito.
II - Se o candidato de maior votação não houver obtido mais de quarenta por cento dos sufrágios, realízar-se-ã, atê trinta dias depois da proclamação dos resultados da apuração, nova eleição, na
forma do art. 74, e a ela concorrerãO õs dois candidatos mais votados, cujos registros estarão revalidados.

l l l - ······"··········'·············--~··
§ }9 suprimido."
4.1 Art. 75, § %9 e 151, letras "a" e "b"
A primeira parte do § 29 do art. 75 prevê que os mandatos de Presidente e Vice-Presidente da República serão
de quatro anos. t boa medida. Mandatos longos na Presidência são um convite a intemperãnÇiis, ademais de desgastarem excessivamente o Chefe do Executivo. A segunda parte do§ 29 do art. 75, admite reeleição, por uma

vez, ôo PresidCnte e do Vice. Opinamos por sua rejeição.
A altefnância, a breve prazo, nos cargos públicos é salutar e previne o meneio de recursos inortodoxos pata obter reeleição. As letra$. "a" c. "b" do art. 151, ressalvam
esta reelegibilidade, daí por que opina-se por exclusão
deª~a _res~alva~ ma,ntendQ;-se a atual redação.
, Propõe-se o seguinte suJ?stitutivq:

"ArC7S.
§ 29 O mandato dO Presidente e do Vice-Presidente da República é de quatro anos."
. .S. Ar!. 119, § 4•
____ Torna obrigatório o seguimento de argüições de incOnstit.UcionaJidade propostas Por Chefes de Poderes e
pelo Conselho Federal da OAB, se dois terços de seus
membros houverem-na deliberado. b, obviamente, providência aplausível. O Dr. Haddock Lobo, propõe que se
dispense a intermediação do Procurador-Geral da República nestes casos.
Apresenta..se o seguinte substitutivo_. concordante com
a SugestãO do ilustre confrade:

"Art. 119.

. ........••.•...•...••...•••.•

I - ·'·····"·'···'·'·······: ..... , ....,".-

i) - a·' representação d-Õ-- Procurador-Geral da
República, assim como as representações diretamente promovidas por Chefes de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados ou pelo Conselho
Federal d~ Ord~m _dos Adyogados do Brasil, em
conseqüência de deliberação tomada pela maioria
de dois te~ç~s de seus_ membros, por inconstitucionalídade_o~ para interpretação de lei ou ato nOrmativo federal ou estadual."
Com eSte SUbstitutiVo suprimir-se-ia o§ 49-do projeto
de Emenda Constitucional do Executivo.

6._ Art. 1~, § 49, 203 e 204
Admite a exclusão de competência jurisdicionaf em
matéria fiscal, pievidenciâria e de acidente de trabalho,
nos litígios solvidos em juízo arbi!ral ou por contencioso
ad~inistrativo que se crie para ~ai firp._r~salvados o _recurso ao Tribunal competente, na forma da lei, para dirimir questões de natureza constitucional e o uso de ação
rescisóiia. Opina-se pela rejeição destas abolnináveis
inovações e supressão dos atuais artigos 203, i04 205
da Caria.
Nenhuma lesão de dirieto deve estar, excluida de apreciação Jurisdicional. Órgãos do ExecutivO não são confiáveis pàia a admfnístração dcjustiçã, Nem é toleráveí a
limitação constante da última parte do atual a,rt. 153, §
49, que admite lei condicionando o ingresso nas vias judiciais à exaustão de instância administrativa, em certos
casos.
Propõe-se o seguinte substitutivo ao art. 153, ~ 49:

e

"A lei não poderá excluir da apreciação do Poder
Judiciário qualquer lesão de _direito nem condicionar o ingresso nas vias judiciais à prévia utilização
de instância administrativa revisional."
1. Art. 183 e §§
Prevê e disciplina a eleição- indireta para o próximo
mandato presidencial. Contrapõe-se, portanto, à aspiração de todos os segmentos e camadas sociais da
Nação, que já deixaram explícito ao pequenino grupo de
pessoas que se lhe opõem, desejarem eleições diretas, já.
Propõe-se o seguinte substitutivç:

"Art. 183. O Presidente _e o Vice-Presidente da
República que sucederão aos atuais, com mandato
de quatro ãnos, a partir de 15 de março d~ 1985, serão eleitos na forma dos arts. 74 e 75."
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8. Arts. 188 e 189
Reduzem o porcentual da particiPacão de Estados,
Municípios e do Distrito Federal em tributOs federais.
Opinamos pela rejeição, pois a partilha de recursos tributários- já -é eXcessivamente d.CsfãVorâVei.ã. estas pessoas. -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
Embora a Constituição procure assegurar os direitos
dos ex-combatentes, tem-se observado, pelos constantes
reclamos dos pracinhas, que há direitos a eles inerentes
sendo subtraídos.
Permito-me fazer essa afirmativa partindo de uma frase que é um alerta àqueles que se esquecem da gloriosa
atuação dos ex-combatentes na Segunda Guerra Mundial. Essa frase diz que, ...a maior homenagem aos combatentes mortos é dar assistência aos seus companheiros
vivos'-'. E evidente que quando se fala do pracinha, hâ de
c se falar _de sua fa!llília, de seus dependentes.
Pois bem, a Lei n9 6.592, de 17 de novembro de 1978,
que concede amparo aos ex-co'mbatentes, parece-me que
nã.o se houve bem proibindo a acumulação da pensão especial com a previdênciâria e não permitindo a transferência desSa pensão especial aos d,ependentes seus.
No entanto, cumpre atentar-se para o fato de que a
pensãõ previdenciária não pode ser confundida com pena
sãO pagá pelo Tesour-o Nacional. Tornar inacumulâvel
-como diz o art. 29 da Lei n9 6.592- essa pensão especial com a previdenciáría, ê: uma posição que não pode
encontrar respaldo, inclusive sob uma interpretação jus-_
ta e mesmo perante a lei. TodOs nós sábemos que, na
aplicação da lei deve-se atender aos fins sociais a que ela
se dir~ge.
Por conseguinte, não permitir a lei que se acumule a
-peitsão especial, por ela referida, e, ainda mais, torná.Ja
intransferível à família do ex-combatente, aos seus dependent~. é negar, na realidade, o que a própria Lei n'
6.592 afirma no seu texto, visto que está dito no parágra'fo }9 de seu art. I~' que,
"Cõnsidera-se necessitado, para os fins desta Ie{,
o ex-combatente cuja situação econômica comprometa o atendimento ãs necessidades mínimâs do
sustento próprio e da família."
Veja-se, então, Senhor Presidente, Senhores, que a
próprí.i Lei n9 6.592 dá ênfase à proteção da famfiia. E,
se essa foi a vont3de do legislador, ela não pode serdesprezada.
No ent~nto, ~~egam-m~ às mãos, constantemente,
apelos dos pracinhas no sentido de que se permita a cumulação da pensão especial com a previdenciâria e que
essa pensão especial transmita-se aos seus dependentes.
F_arta_é a jurisprudência de nossos Tribunais viabilizando a cumulação das duas pensões, mesmo porque a
pensão ·previdenciáriã. é eminentemente securitária, não
corre ela inteiramente pelos cofres públicos, como seria a
estatutária ou pensões como a de que trata a lei que ampara os ex-com batentes.
A demais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em se tratando de ex~combatentes, a legislação a eles referentes tem
procurado sempre conceder os benefícios a essa classe
sem maiores restrições e, principalmente, estendendo os
- favores legais às suas famílias, aos seus dependentes.
Veja-se o caso, por exemplo, da lei n9 5.155 que concedeu isenção de impostos a imóveis adquiridos por componentes da Força Expedicionária Brasileira, nessa lei
está dito que esses favores, esses benefícios, são extensivos à esposa e aos f11hos menores dos ex-combatentes.
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Portanto, os apelos que tenho recebido encontram
todo amparo legal. Assiste nos pracinhas o direito de.verem estendidos aos seus dependentes os beneficias da Lei

n' 6~592, airtda mais que a própria lei, como já tive oportunidade de observar, considera o amparo por ela concedido, para o atendimento ao sustento próprio, do excombatente, e de sua famflia.
Senhor Presidente, Senhores Senador~:S, a manter-se a
proibição que preteride a lei a que me estou refeiindo,
surge um rato que é vâlido ressaltar. Sabe-se que, à época
dos malsinados atas institucionais, os serVidores públicos civís demitídos em face dessa legislação extravagante
recebiam uma pensão especiaL E, de acordo com a Consolidação das Leis da Prevídência Social, mais pi'eCisa::.
mente, em seu art. 62, explicita-se que essa pensão especial não é transferível aos dependentes do servidor público demitido com base em ato institucional. Parece-me,
então, que a Lei 6.592 guarda resquícios da leis de exceção. E, assim, ao invés de benefiar, de fato, o excombatente, está apenando-o.
Aliás, a se -coitiiritiar -interpretando, ·administrativamente, a lei que estou analísan-do, tal como vem sendo_
feito, ilotar-se-á ãié um conflito de leis, ou melhor dizendo, uma colisão enfre leis que perseguem um mesmo objetivo", Oo caso; a concess~o de pensão especial.
Observa~se essa colisão-ao se cOmparar o que dispõe o
art. 242 do Estatuto dos Funcionários Públicos CiviS--da
União, com o disposto no art. 29 da Lei n9·6~592.
Ao art. 242, do Estatudo dos FUnCionáríOS diz o seguiritC:
..Art. 242. b assegurada pensão, na base do
vencimento ou remuneração, ao servidor, à famnia
do mesmo,- quando o falecimento se verificar em
conseqUência de acidente no desempenho de suas
fun~ões."

Por sua vez, o art. 2Q da Lei n9 6.592 informa:
"Art. 29 A pensão especial de que trata eSta lei
é

intranSfedVCL~"

E, se se tomar, ainda, o Estatuto dos FuncióriáriOs
Públicos Civis da União, nota-se que o art. 192 desse diploma legal diz:
"Art. 192 Não se-conipreende na proibição de
acümular, nem estão sujeitãs a qualquer liffiites:
a) a percepção conjunta de pensões civis e militares;
b) a percepção de pensões com vencinientris~ remumeração ou salários;
c) a percepção de pensões com proventos de dis.ponibilídade, aposentadoria e reformã."
Essa é a interpretação justa sob cuja égide deveria se
respaldar o legislador ao editar a Lei -n9 6.592.
Mas, Senhor Presidente, Senhores Seriãdores, em abono, ainda, à pretensão dos ex-combatentes, lembro a posição do judiciário a resPeitO:- o Tribunal Federal de Recursos já sumulou inclusive jurisprudência sobre o tema.
E nessa súffiula está dito que:
,, "A pensão-de que trata o art. 242 da Lei n9l,l71,
de 1952, não se confuride com a que decorre de filiação--do falecido funcionário ao regime da Previdência Social (LOPS). t cabível sua -cumulação,
preenchidos os requisitos legais exigidos."
Ao enfocar a situação dos ex-combatentes relacionada com a dos funcionários públicos, faço-o, Serihor Presidente, Senhores Senadores, porque a própria Constituição procura assegurar ao ex-_combatente_direitos relacionados com o servidor civil.
Ademais, ttO decorrer dos argumentos que estou apresentando em favor dos ex-combatentes, deixo claro que a
própria legislação que rege situações -dos que participa-
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ram da última Guerra Mundial, permite a cumulação da
pensão especial com a previdenciâria, alán de estender
aos seus dependentes esse benefício.
Julgiido do Tribunal Federal -de Recursos dispõe que,
. "A pensão especíal de que cuida a Lei nQ 4.242,
de 1963, e a que faz jus o participante da última
Guerra Mundial, é cumulável com aposentadoria
previdenciária, qUe d-ecoúe dã efetiVã COntribuição
do segurado."

Vê-se, assim, que a Lei n9 6.592, que concede amparo
ao ex-combatente, para que, realmente, ampare o pracinha, precisa ser interpretada à luz dos fins sociais a que
ela dirige.
Sr. Presidente,
Srs, Senadores,
Ao receber o apelo dos ex-combatentes para que, desfa tribuna, propugnasse pelos seuS direitos, assaltou-me
a dúvida se, realmente, continuam vâlidos certos princípios inscritos na Consütuição dO País como <iue, por
exemplo, se referem aos direitos e garantias individuais,
à ordem econômica e sodal e à proteÇão da família. Sim,
porque se os ex-combatentes fazem reivindicações tais
como a que estou levando ao conhecimento desta Casa,
parece _que a minha dúvída tem sua razão de ser.
Espero, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, que se faça justiça_ãos ex.~combatentes, am-parando-os de fato t: à sua
famflia, como espero, também,- que,- aO se legislar sobre
_eles, faca-se leis a seu favor e não contra eles.
Era o. que tinha a dizer. (Muito bem!)
O 'SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. ·
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A nível desta Casa de Leis., ao nível de nosSa sensibilidade política e sem afastar-nos um -passo da n_ossa responsabilidade constftucional, cabe-nos propor a Criação
d~ O}ecanismos governamentais capazes de orien(ar de
forma permanente o_ processo de desenvolvimento de
Brasília, seu entorno mais Próximo e suã: região de iil~
fluênCia rilaíor.- Um_ mecanismo essencial_é a Região Metropolitana de
Brasília, e este é um projeto cfe lei complementar que tramita nesta Casa, de minha autoria, e em cuja defesa estou falando.
Mais que nunca, é preciso Instituir a Região Metropoli~
tana de Brasilia, nos moldes constitucionalriiimte preconizados e capitalizando positivamente as experiências
das Regiões Metropolitanas já implantadas no País. Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte são metrópoles brasileiras contempladas com a regulamentação de suas Regiões Metropolitanas.
O con'ceito e a operacionalização de Regíão Metropolitana insinua-se como um meio governamental indispensável à produção e sistematização do conhecimento,
abrindo espaço à atuação permanente de pessoas e instituições detentoras de recursos, diante çle realidades complexas como as de Brasília.
Assim, de forma organizada, responsável e permanente, a coordenação do processo: de d'esenvolvimento de
Brasília, a chamada das esferas federal, estadual e municipal de governo envolvidas nesse processo, e o engajamento dos setores_dinâmicos da sociedade será feito._
Desta forma também, não mais serão jogados para o
~lto, que nem bolhas de sabão, problemas de tamanha
envolvência físico-econômica e contendo os mais elevados interesses da grande comunidade formada por
Brasília e a sua região de influência.
Quanto mais respeitáveis, quanto mais legítimos, por
maior significação econômica, s_ocial e política que pessoas ou segmentos comunitários detenham, tanto maior
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é a obrigação e a responsabilidade de lutar pelos mais
amplos compromissos históricos- de -Biasília.
E Brasflia caminha cada vez mais para mais longe do
seu grande compromisso nacional. Brasília é a sede-do
governo brasileiro e o grande pólo irradiador do desen·
volvimento para o interior do País .
Irradiador, não centralizador do desenvolvimento.
Em matéria de compromisso com seu contexto histórico e·coin seif conteXtO regional, tudO que diz respeito a
Brasília e ao Distrito Federal encontra-se na mais aleatória e confusa -pauta de análise, julgamento e tomada de
decisões.
Organismos se superpõem e colidem. Interesses municipais, estaduais e nacionais também se atritani no plano
irictinãdo da decadência administrativa, Principalmente
em matéria" de pfa'nejamento coordenação.
Comunidades inteiras são relegadas ao marginalismo
econômico e político.
À superabundância relativa de equipamentos e serviços públicos de Brasília, chamariz natural das populações carentes, vão-se somando os desacertos administrativos, na obstinada continuidade centralizadora de recursos.
O momentoso episódio da luta pela industrialização
de Brasífia, cOnsubstanciado na alocação de recursos e
incentivos governamentais para instalação de uma indústria de beneficiamento da soja no DF, representa magistralmente o casuísmo a que se entregou a administração do nosso País.
Casuísmo que nos confunde. Eu explico; a localização
industrial é aqui utilizada como um cavalo de batalha,
sem o menor re.speito atê mesmo às classes empresariais
envolvidas.
- Uma pretensão que em si é justa, sem dúvida.
Como e por que negar aos agricultores e aos industriais as oportunidades pretendidas?
Como dizer: eu sou contra qualquer indústria, gefadora de empregos, produtiva, estruturadora enfim do espaço econômico de qualquer lugar?
Em que nível este d~bate é levado ao povo e às forças
econômicas envolvidas? Ao nível estritamente passional,
bairrista e sectário: Quem promove, quem orienta, quem
, subsidia, qu~m _informa as tomadas de posições e as tomadaij de decisões?
Politicamente, todos fogem ao problema. DescOnversam, recuam, contornam, fogem. Todos, menos, evidentem~nt~. aqueles diretamente interessados n_a posição
anunciada pelo executivo do Distrito Federal, situando o
assunto como mera localização industrial, sem quaisquer
referências riiaíores.
1: incrível o casuísmo, as omissões e eis desvios do
atual governo federal.

e

Preocupado em substantar-se no poder, esgota suas
energias na vigilância obsessiva, no atendimento de interesses de pressões individuais ou de grupos isolados.
Mas as questões governamentais, os interesses sociais,
econômicos e políticos de uma comunidade devem ser
examinados e equacionados somente à luz de seu contexto maior, como as frases nos seus textos.
As frases no seu texto. Os problemas no seu contexto.
Os problemas do Governo são como frases de um texto: precisam ser compreendidos na sua globalidade, inseridos no seu contexto. Por maior que seja o valor e a seriedade de uma frase inserida no seu texto, tomada isoladamente pode resvalar para a mentira e até mesmo o
ridículo.
Tratada isoladamente, a questão governamental mais
importante pode resvalar para insignificânCias ou mesmo pa_ra prejuízos da comunidade maior.
Essas questões precisam ser t.ratadas em foros legftimos, em estâncias governamentais responsáveis, capazes
e cOmpetentes. - E precisam esses problemas serem tratados de forma
permanente e nuca aos espasmos ocasionais de palpitações isoladas.
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A conciliação, o planejamento e a coordenação de
Brasília diante de sCus colnpromissos históricos e diante
das emergênciaS conjunTUrais pedem, mais_ que nunca,
uma instância apropriada, adequada, responsável enfim,
aos níveis local, regional c nacional. Responsável tambêm pelo presente e pelo futuro do extraordinário investimento feito pelo povo bra"sileiro com a interioriZação

de sua CapitaL
---Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Não é a vossas inteHgêilcias que diri[ci estas ob.Ser~
vações. Respeito vosso discernimento o bastante e muito
mais para não me permitir tal desconsideração.
Eu gostaria de dirigir minhas palavras a alguma autoridade responsável, mas não encontro os caminhos de
uma abordagem pessoal ou funcional. No Governo Federal nada se encontra. Tudo se cria, tudo se transforma,
tudo se perde, numa parafrase absurda a qualquer lei natural ou do pensamento lógico.
1?. por tudo isso que proponho a criação da Região
Metropolitana de Brasília. a_ por tudo isso que proponho
a Lei Complelilentar que estabel~~~ a n_ova orgafiização
política do Distrito Federal~ prOjeto também de minha
autoria que aguarda leitura desde outubro de 1983.
São esses os mecanismos permanentes pelos quais me
aplico na luta parlamentar.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃFS-·(PD~ -

BA. Pro-

muncia o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Srs. Sena-

dores:
Impulsionadas pela doutrina social da Igreja, a teoria
c a prática do mederno Direito Laboral têm tentado
transformar em associação, ou profícua participação, os
clássicos antagonismos e coi:tflitoS entre o capital e o trabalho.
E parecem ser três as modalidades tendentes a conseguir uma maior iriteg-fação do operário na vida das empresas, a saber, a participação nos lucros, na propriedade e na sua gestão.
Não faltam exemplos de introdução_de urna o_u outra
modalidade em empresas deste ou daquele país, nem é
reduzida a massa de projetas e proposiÇões que objetivaram promover cada urna das possibilidades mencionadas.
E, atê mesmo no Brasil, ilustrações não nos faltariam, ·
oriundas das boas relações entre patrões e operários ou
das mentes bem intencionadas dos legisladores.
O elenco de tentativas ostenta mesmo, desde 1963, um
Anteprojeto _de Código do Trabalho, de autoria do Professor Evaristo de Morais Filho, elab_orado no tempo de
vigência da ConstituiçãO de 1946, e que fazia referêriCia
às três formas conhecidas de participação do operário mi
mecânica do órgão a que presta serviços.
Relembremos as ca-racterísticas e vantagens de cada
uma delas.:
A participação dos empregados nos lucros da empresa
foi mais difundida a partir do monlento em que -EdmêJean Leclaire, célebre industrial francês, teve, em 1842,uma atitude espetacular, embora movido por grande
sentimento de solidariedade_ humana, ao reunir seus 40
operários e derramar sobre uma mesa, para surpresa geral, um saco contendo 12.000 frinCos em ouro, declarando que aquela era a parte deles nos lucros do estabelecimento.
O exemplo foi seguido em muitos lugares e, até hoje, é
a forma mais encontrável nos pafses capitalistas, conl
vistas a diminuir a concentração de rendas -e a-Inelhorar
a distribuição da riqueza.
A idéia que anima esta divisão dos empresariais é a de
que se' o lucro é algo fortuito, consiqO-ente aos ·riscos suportados pelo empregador, em maior escala, nem por
isso devi: -este dele aproprüir-se sozinho.
-

A conc~ntração da renda que uma apropriação unilateral acarretaria seria -grandemente injusta, pOf$ cducro
também é resultado do trabalho e o operário, embora em
menores proporções, não deixa de ser solidãrio com o
patrão nas incertezas do empreendimento.
Desse modo, também Q. "pequeno risco" do empregado é digno de remuneração, devendo este dividir com o
eni.preg-ad6r õs fiutos positivos da empresa.
-De modo geral, esta particip'ação dos empregado~ nos
lucros empresariais se dá sob as seguintes formas: participação nos resultados do aumento da produtividade,
participação coletiva nos lucros ou cffra dos negócioS ou
particípação no capital, através da distribuição de ações
ao empregador.
Por sua vez, a participação dos trabalhadores na propriedade da empresa é diferente, e só se daria em amplitud_e, nos regimes socialista-, em que a proprii::dade dos
meios' de produção se coletiviza e sai de mãos individuais
para ser de uma entidade mais ampla.
Esta forma de participação do empregado tem sido citada na doutrina como uma miragem, como produtora
de resultados aparentes ou ilusórios,,sobretudo quando
o trabalhit.dor- subscreve ações autonomamente, _ou
quando recebe em títulos parte de seus lucros na empresa, transfomando-se simplesmente em investidor tam~
bém, tendo em vista que esta circunstância por si só em
nada altera ou reforma a estrutura da empresa e nem
causa irreversíVel integração nela do assalariado.
Daí por que, tem sido louvada a co-gestão, como forma complementar das duas anteriores e realmente capaz
de atingir o- Propósito integrativO.
Aparentemente, melhor que dividir lucros ou propriedade é partilhar da autoridade dentro do local de trabalho.
A Afelnanha tem adotado CQm sucesso, desde 1920, a
idéia de co-g~tão e- tem dado _a instituição como a principal causa de sc;:us progressos econômicos conseguidos
de maneira pacífica, sem conflitos ostensivos entre patrões e operários e, sobretu_do, sem os desgastes e os prejuízos que as greves determinam em outros países.
Que a iniciativa é louvável, prova a insistência em que
a Comunidade Econômica Européia a tem aconselhado
aos seus recalcitrantes membr_os e os sucessos graduais,
que vem obtendo, na implantação comunitária da descoberta alemã.
Fala também de sua importância a jurisprudência do
Tribunal Constitucional Alemão que tem sempre respondido negativamente às prestensões patronais, no sentido de reduZir a menOres proporçÕes a partrcipação do
operariaao na direção e no controle dos grandes estabelecTmenlõ.S "industriais.
Embora muitos povOs, desenVolvidos economicamente e ilvançadO.S:juridicamente, continuem a pretender Que
a livre discussão de convenções coletivas, sob os olhos
sindi~ais, é ã forma rriáis flexível de Obter sucessos para a
classe operária, não se pode negar que a co-gestão reduz
antagonismos, diminui o impacto negativo da subordinação dos trabalhadores ao patrão, dá-lhes novas responsabilidades, iniciativa pessoal e um maior poder de
difundir no local de trabalho marcas de sua personalidade.
Onde efetivada, quer seja através de comitês, cõmlssões ou de con.s:elhos eleitos pelos trabalhadores -e presididos pelo empregador, a co-gestão pode ser de tipo econômico ou social. A co-gestão que se preocupa com os
aspectos económicos do trabafho, p-oStula a participação
do assalariado nas decisões relativaS à politica de custos
e de vendas, de salários, dividendos e constituição de reservas, bem como nos modos de apresentação de dados
·
·
.
contãbeís. A co-gestão voltida para o campo social é mais direcionada à obtenção de um lugar para o empregado nas
deliberações concernentes a demissões, licenciamentos,
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condições de trabalho, aprendizagem; enfim, luta pela
realização da- idéia da função social da empiesa. --Srs. Senadores.
Relembramos os três modos citados de participação
do empregado na vida da empresa para melhor avaliarmos os resultados de nossa política social riesta via, muitas vezes determinados pelo próprio texto constituciorial
brasileiro.
Hã certas_ atitudes estranháveis em nossa Carta Magna, algumas delas bem reveladas pela doutrina.
Na verdade, se por um lado a linguagem constitucional é ampla e rica em conseqüências, por outro revela incoerências.
Ela é elástica e suscetível de ampliações quando deseja
uma ordem econômíca capaz de realizar-ajustiça social,
a função social da propriedade, a valorização-do trabalho como condição da dignidade humana, a harmonia e,
a solidariedade entre as categorias sociais de produção, a
redução do aumento arbitrário dos lucros etc.
Entretanto, refletindo tambêm o ideal capitalista da livre empresa e da liberdade de iniciativa, ela admite redução na estabilidade do operário, instituCionalizando o
instituto do Fundo de Garantia por TemPo de Serviço.
Além disso, também são constrangedoras as palavras
constitucionais expressas no artigo 165, V, que prometem ao empregado uma integra~ão na vida e no desenvõlvimento da empresa, com participação nOs lucros e,
excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido
em lei.
Porque ao mesmo tempo em que omite a idéia de participação do operário na propriedade da empresa, consi-dera a particípacão nos lucros como regra e a participação na gestão como exceção.
Seria jusHficáVel isto?
Admitimos que um pafs capitalista, de livre empresa,
silencie sobre a participação na propriedade. Como dissemos, esta -só é verdadeira quando coletiviza a apropriação dos meios de produção e isto ê princípio di! regimes socialistas, antagônicos à nossa economia de mercadÕ.- Mas, por que considerar a co-gestão com características de excepcionalidade?
Acaso não seriam a Alemanha Federal e os países todos da CEE, que a exercitam, modelos capitalistas setuidos por nós?
Por ventura não seria bom para nós o- que é,_ para
aqueles outros povos, salutar? Serâ que daria resultados
uma mera participação nos lucros, que não fosse complementada por um certo poder de controle da gesta,o'!
A propósito, parece-nos oportuno relembrar aqlJi as
palavras de um constituinte de 1946, o Deputado Caires
de Brito, que se reb~lara contra a então participaçãQ, "direta e obrigatória" _dos operários no lucro da emPresa
nestes termos:
"Para que se participe nos lucros, é preciso ser
sócio; essa a verdade inexorável. Ninguém pode ter
lucro sem ser sócio, porque, caso contrário, ir-se-ia
pagar o salário justo como uma dádiva, correndo
esta _por conta da boa ou má vontade do empregador. Digo dádiva, porque não interessa a participação nos lucros, quando estes não são fiscalizados
e geridos por quem de direito. Ora, não sei de outro
__ -meio para o operário fiscalizar sua participação nos
lucros, senão sua inclusão na direção da empresa.
Dar participação no lucro e tirar a possibilidade de
fiscalização ou administração, naquilo em que apresenta lucros, efetivamente é demagogia e nela não
deve cair esta Comissão.
Entregar ao operariado a possibilidade de, no
fim do ano, obter tantos por cento na produção da
empresa exige, como conseqaência lógica, dar a esse
mesmo operariado a possibilidade de, durante o ano
e no fim do ano, fiscalizar a escrita e o movimento
dessa empresa."
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Srs. Senadores,
A eficaz participação nos lucros supõe a possitiilidade
de vistas sobre a gestão do empreendimento.
Daí por que, os dois benefícios, que se tem- dacfõ ao
empregado, se completam e se justificam, não devendo
um ser a regra, enquanto o outro, a exceção.
Urge, portanto, dar a melhor disciplina jurídica !iOs
dois institutos previstos na Constituição, que São daqueles._ ..não armados por si mesmos de meios de execução"
e carecem de integração pela via da legislãÇâo ordiilária.
Não alimentamos ilusões no sentido de que alguma
coisa já foi feita neste particular.
Muitos acreditam que os programas, hoje integrados,
do PIS-PASEP representam formas de participação de
assalariados nos lucros empresariais.
Eles visam, como já disse, uma participaçãO na renda
nacional ou no produto nacional bruto, sem ser nunca
forma de participação nos lucros da empresa em que se
trabalha. Esta última -é remuneração aleatória que o tra~
balhador recebe e que se soma a uma remuneração certa.
Q1,1e o PIS-PASEP não representa uma remuneração
aleatória, afirriia a própria Lei Complementar nll 7/1970
ao determinar que as "importâncias incorporãdas ao Fun~
do não se classificam como rendimento do trabalho para
efeitos de legislação trabalhista, previdenciãria e fiscal,
nem se incorporam aos saláriOs e gratificações, tãmpouco estando sujeitas ao Imposto de Renda.
Do mesmo modo, as denominadas CIPAS ou comissões internas de prevenção de acidentes do trabalho,
onde deliberam paritariamente patrão e Operárió- é cbxiStentes, atualmente, no Brasil, também não representam
uma verdadeira cc-gestão, __
Aquilo que é meta do PDS parece ter sido implementado na única comPatlhia estatal brasileira presidida por
membro do PTB. Segundo a imprensa, no _último dia Jll
de maio a COBAL introduziu a participação do assalariado em sua direção, com o objetivo evidente de favorecer o melhor desempenho do órgão.
Façamos, pois, o que nOs cumpre para que medidas
salutares tenham o alcance geral e impessoal, característico da lei votada no Congresso.
Só assim seremos capazes de nos livrarmos de certas
críticas, como esta, que julgamos procedente, do Dr, Orlando Teixeira da Costa, em artigo na Revista de Direito
do Trabalho, nll 4, de 1979.
Dizia ele:
"O moderno direito do trabalho palmilha caminhos ainda pouco- percorridos pelas leis brasileiras.
Se ao tempo da concepção tuitiva do direito do
trabalho a nossa legislação foTíiicluída no grupo das
vanguardeiras, hoje em diã é preciso que se reconheça ser muito pouco cuidada a promoção dos tra~
balhadores pelo nosso _direito laboral, em que pesem
as normas programátiCas da ConstituiçãO vigente.
Permanecemos no campo das intenções, como os
hábeis diplomatas que se reúnem em torno de uma
mesa redonda para debater temas internacionais de-licados, de interesse dos seus respectivos pafses.
Foram condensados em palavras belos propósi~
tos de promoção do trabalhador. Resta que esses
propósitos ·sejam cOnvertidos em ação para comprovar a sinceridade dos princípios e dos programas
inscritos na Constituição."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

ocorreram casos de febre amarela, indicativos de que
possa haver perigo epidémico, pois· ·as regiões em que
ocorreram os surtos da molêstia ficam bastante distanciadas entre si: A iinprensã-inesmó dá conta de que já se
verificaram _sete óbitos em ci:inseqíiência da febre am:irela, sendo quatro no Município deTefé e os restantes nos
Municípios de Maraã, Urucara e Presidente Figueiredo;
Tratando-se de febre amarela, esses sete casos devem
preocupar profundamente as autoridades dos setores de
saúde, uma vez que assumem carâter alarmante, pois o
último que se tem notícia na região data de nove anos
atrás.
A febre ·amarela, ·sr. Presidente- creio não Ser neces~
sário se destaque-, é uma moléstia de etiologia bastante conhecida, cuja transmissibilidade pode assumir,_ no
meu EStado, caráter endêmiCo, dadas as difiCuldacfes-ilaturais que a imensa região apresenta para a extirpação
do mosquito transmissor ou para a vacinação preventiva
das populações dispersas pelo imenso vazio dCmográfico
da amazónia.
F;1_ço, portanto, apelo às autoridades do MíniStéiio da
Saúde, da SUCAM e das Secretarias de Saúde do Ama~
zonas no sentido de que não meçam esforços no_ objetivo
de evitar- a propagação da doença, empregando recursos
no combate ao terrível transmissor da doença e no am- paro aos j~_ atingidos peta enfermidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Em atendimeflto a desejo expresso por ambaSãs Casas do Congresso Nacional, através, no Senado, da aprovação, em II de
novembro passado, do Requerimento nll 834, de 1983, de
autoria do Sr. Senador Marco Macie1 e outros Srs. Senadores, e, na Câmara, de Requerimento apresenfado pelo
Sr. oeputado Fernando Lyra, esta Presidência c_onvoca
sessão conjunta, solene, a realizar-se no dia 6 de junho
próximo, às 14 horas e 30 minutos, no plenário da Câ~
mara dos Deputados, destinada a reverenciar a memória
do saudoso Senador Nilo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Nada mais
h·aveifdo a tratar, VOu encerrar a preSente sessão, designando para a sessão de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do_Projeto de Le:i da Câma~
ra nll 82, de 1981 (n"' 2.768/80, na Casá' de origenl), que
altera o art. 280 da Lei n11 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, tendo
PÃRECER, sob n9 26, de 1982, da Comíssão
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto vencido do Senador Nelson Carnefro.
2
Votação em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n"' 67, de 1983 (nll 939/79, na Casa: de origem), que dispõe
sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos da Administraçao Pública Federal direta
ou indireta, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.000 e 1.001, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Serviço Puôllco Ovll, contráriO.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra à nobre Senadç>ra Eunice Michiles.

3

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Notícias chegaram ao meu conhecimento de que, em
pelo menos quatro Municípios do Estado do Amazonas,

votação, em turno único, do Projeto de Le~da Câmara
nll 51, de 1978 (nll 1.465/75, !"la Çasa de origem), que
~crescenta parágrafo aO art. 89 da Lei nll 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá outras previdências,
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 638 e639, de
1981, da~ Co~issões
-de Educaçio e Cultura; e
-de Fina_nças.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nll 54, de 1981 (tJ."' 435f79, na Casa de origem), que in·
clui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre oS be·
neficiârios do servidor público federal civil, militar ou
au_~~rquico, tendo_
Pareceres favoráveis,_ sob nlls 179 e 180, de 1983, das
Comissões:
-de Legfslaçio Social; e
.....:. de _Serviço Públh::o Civil.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nll 58, de 1981 (n9 1.595/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob nll 904, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorâvel, com Emenda
q_u_e apresenta -~e_n9~___1 a ~_-CCJ~
6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nll 47, de 1983 (nll 5.615/81, na Casa de origem), introduzindo alteração na Lei n11 6.649, de 16 de maio de 1979,
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob nll 806, de 1983; da Comissão
-de Constitulçio e Justiça, favorãvel, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.
7
Votação, em turno único, do Requerimento n9 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santitlo, solicitan~
do, noS teimos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento ln~
terno, a criação de uma comissão especial mista, com~
posta de ll (onze) senadores e-II (onze) deputados, para
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração
das entidades mais representativas da sociedade civil,
discutir e apresentar soluções para a crise económicofinanceira do País.
(Dependendo de Parecer da ComiSsão de· Economia)

8
Võtação, em turno único, do Requerimento n\0 81, de
1984, de autoria do Senador Gastão Müller, solicitando,
nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência pãra o Ofício n11 S/4, de 1984 (nll 161/84, na origem),
pelo qual o Governador do Estado do Parã solicita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar
operações de empréstimo externo no valor de US$
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), para o fim
que especifiCa.

Votação, em turno llnico (apreciação preliminar dajurídiCidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter~
no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979
(nlli.Sll/75, na Casa de origem), que acrescenta parâ~
grafo ao art. 511 da Lei n11 3.807, de 26 de agosto de 1960,
que dispõe sobre a Lei orgã'nica da PrevidênCia Social,
alterada pela Lei nll 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PAREÇER~. Sob nlls 692 e 693, de 1982, das Comissões:-de Legislaçio Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que llpresenta; e
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-de Constltufçio e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So-.
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

10
Votação, em turno único (apreCiação preHminar~ di
constitucionalidade e jurídicidade, nos termos do ilrt.
296 do Regimento interno), do Projeto de Lei da Câmara
n' 48, de 1983 (n9 5.019/81, na Casa de origem), que dispõe sobre. a criação do Tribunal Regional do Trabalho
de 13'" Região, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá ou~ras providências, tendo
PARECER, ~ob nv 790. de 1983, da Comissão

-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela
Comissão de Legislação Social), pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
ll

Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n9 349, de 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dá direito ao marido de segurada à assistênciamêdica, tendo
PARECERES, sob n9s 1.365 a 1.367, de 1981, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela prejudicialidade; e
-de Finanças, pela prejudicialid.ade.
-de Legislaçio Social, pela prejudicíalidade; e
(Tramitava em conjunto com o Proje-to de Lei da Câmara n"' 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado n9
331, de 1979)

-- - -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 27 DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, incisivo IV, do Regimento Interno e de acordo com a·deJe,.
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora il~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 004297 84 9, resolve
aposentar a partir de 23 de março de 1984, Claudomiro
Batista de Oliveira, Inspetor_ de SegUrança LegisiãtiVa,
Classe;. "Única", Referêilcia NS-15, dO Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos ar_tjgos 101, inciso III, e 102, incisO I, alíne~ ..a", da Coilsfituíção da
República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso n, 428, inciso I, 429; inCisoS- IV e v, 437
e 415,§ 4~', do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, aprovado pela Resolução SF n~ 58, de 1972, e
artigo 21', parágrafo único, da Resolução. sF n9"358, de
1983, com proventos integraiS, com base no_vencimento
da Class~_"Especial", Referência- NS-19, bem como a
gratificação de nível superior, a gratificação especial de
desempenho e a gratificação adicional por tempO de-Serviço a que tem dil-eíto, na forma do artigo 31' da Lei n~'
5.903, de 197':3, e artigO 10 da Lei n~ 4.345, de 1964.
Senado Federal, 21 de maio de 1984. - Moacyr DaJia,
Presidente,

aposentar a par~ir de 2 de maio de 1984, Aldo Braga Cavalcanti, Técnico_Legislativo, Class~. "Especial", Refe,
- rência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artgios 101, inciso IU, e 102, inciso I,
alínea "a", da Cortstituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 429, incisos IV e V, 437 e 415, § 4~", da Resolução
- SF n9 58, de- 1972, e artigo 2~', parãgrafO único, ·da ResOlução SF n"'358, de 1983, com provfntoS ifttegrais, bem
como· a gratificação _de nível superior, a gratificação especial de desempenho e a gratificação adicii:inal por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 39 da
Lei n~' 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n~'4.345, de 1964.
Senad()Federal, 21 de maio de 1984.- Moacyr Dalla,
Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 29 DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no usa das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 9_7, inciso rv, do regimento interno e de acordo com a delegação de competência Que lhe foi outorgada pel_o Ato da
Comissão Diretora n~'2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista õ que consta do ProcessO n~' 005077 84_2, resolve
aposentar a partir de 02 de maio de 1984, Levi de Assis
Dantas, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referêncüi NS-25, do Quadro Permaq~nte do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I,
alíneã "a", da Constituição da República Federativ.a do
Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciSi)I, 429, incisos IY e_ V, 437 e 415, § 4~', da Resolução
SF n~' 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n~' 358, de l983,_com proventos integrais, bem
como a gr~tificação· de nível superior,a gratificação especial de desempenho e a gratificação adicional poriempõ
de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3~' da Lei
n9 5.903, de 1973, e artigo to da Lei n9 4.345, de 1964.
Senado Federal, 21 de maio de 1984.-MoacyrDalla,
Presidente.

P0 RTARIA N9 113 , de 1984
O Primeiro-Secretário, no uso de sua competência regimental, resolve designar para Coordenador dos Instrutores do 1I' Curso de Administração Legislativa do Senado Federal: Marcos Vieira; para Coordenadores de Execução do Curso: Luiz Gonzaga Pereira do N as_cimento,
Hélios de Passos e Ribamar Mourão; para Instrutores de
Noções de Administração Legislativa: Sara Ramos Figueiredo, Paula Cunha Canto de Miranda, Caio Torres,
José Carlos Alves dos Santos, Djaima José Pereira da
Costa, Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto; para
Instrutores de Português: VictOr Caiado, Mercedes Tardelli de Souza, Alaylson Ribeiro Pereira, Celso de Castro
Filho, Adelino SiJva, Luiz Fernando Mendes Vianna;
para Instrutores de Datilografía: Jorge Nunes Pereira e
Raimundo Mariz Neto, todos funcionários da Secretaria
do Senado Federal para, sob a supervisão do Senhor
DireiOr-Geiál e da Diretõra da Subsecretaria de Pessoal,
procederem à execução do referiâo curso.
seriado Federi:il, 2f de maio de 1984.- Henrique Santillo, Primeiro-Secretãrio.

ATO DO PRESIDENTE N• 28 DE 1984

PORTARIA N• 114, DE 1984

O Presidente do Senado Federai, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 9_7, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n"' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 005011 84 1 resolve

O Piimeiro-Seêretârio, no uso de sua competêncja r~
gimental e regulamentar, tendo em vista conveniência de
ordem administrativa, e considerando a constatação de
que rião exist_e servidores lotados na Categoria Funcional de Agente de Portaria, que, juntamente com a de ~s
siterite de PlenárioS serviria de: suporte para preenchi-
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mento:das vagas de C~~J-tínuos nos gabinetes parlamentares e nas diversas unidades administrativas, nos termos
do art. 2~' da PoÍtaria n~' 416, de 1983, do PrifheiroSecretádo;
considerando que o aumento das vagas de contlnuos
decorrente da aprovação da Resolução n~' ,06, de 1983,
aemanaou a necessidade de maior disponibilid-ade de
servidores para essas funções;
considerando que a limitação imposta pelo art. 2Y da
Portaria 416, de 1983, não obstante o seu elevado objetivo, tem dificultado, diante das circunstâncias, o preenchimento das mencionadas vagas de contínuos.;
considerando, finalmente, que a conveniência administrativa impõe um reexame da questão, resolve:
REVOGAR o art. 2~'- da Portaria n~' 416, de 1983, do
Primeiro-Secretário.
Publique-se cumpra-se
Seilã.do Federal, 21 de maio de 1984.- Henrique Sandilo, 19-Secretário.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
CENTRO GR,I.FICO

92' Reuniio
Ás dezessete horas do dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões do Conselho
de AdministraÇãO do -Sellado Federal, sob a Presidência
do Senhor Aiman Nogueira da Gama, por delegação do
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal Senãdor Moacyr Dalla - presentes os Conselheiros
Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão, Luciano
de Figueiredo Mesquita e Aloisio Barbosa de Souza, presentes, tambêm, os Senhores Rudy Maurer, Luiz C.:i.rlos
de Bastos. Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro, João de
Moraes Silva, Antonio Corrêa Pacheco, Aloisio Barbosa
de Souza Filho e Agaciei da Silva Maia, respectivamente, Díretor Administrativo, .biretor Industrial, Assessora
Jurídica, Assessores e Auditor do CEGRAF, retiniu-se o
Conselho de Supervisão do Centro Grãfico do Senilcio
Federal. Abertos os trabalhes, o Senhor Presidente Dr. Aiman Nogueira da Gama - passa a palavra ao
ConseJheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apresenta parecer favorável sobre a Prestação de Contas do
CEGRAF referente ao 49 trimestre de 1983, dizendo,
textualmente, que "foi suficientemente-examinada e analisada pelo ângulo de auditoria de contas públicas pelos
Senhores Auditores do CEGRAF e desta Casa que, em
competentes pareceres, atestaram sua exatidão e por
unanimidade aprovaram-na". Após a conclusão do parecer .,..... o Senhor Presidente - Dr. Aiman Nogueira da
Gama, retoma ·a palavra e coloca a- matéria em discussão. Não havendo quem se manifeste, a mesma é considerada aprovada. Passando ao segundo item da pauta, o
Senhor Diretor Executivo apresenta aos demais Canse.
lheiros o HI Plano Diretor do CEGRAFpara o exercício
de 1984, dizendo conclusivamente que aquele Plano Direter sintetiza a política de desenvolvimento do CEGRAF, definindo diretrizes, objetivos, estratégicas e instrumentos de ãção ~aquela Diretoria, para conciliar a escassez de recursos com as crescentes e complexas ativida·
desde prestar serviços de artes-gráficas ao Senado Federal, Câmara dos Deputados, aos Senhores Congressistas
e demais clie_p,_tes. Finalizando, à Senhor Diretor Executivo afinna que o objetivo maior deste Piano Diretor é
atender aos preceitos do Regulamento Administrativo
do Centro Gráfico e flxar diretrizes para que haja uma
constante melhoria no atendimento aos Senhores parlamentares e demais clientes. Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente em exercício - Dr. Aiman
Nogueira da Gama passa a palavra, novamente, ao Diretor Executivo do CEGRAF, que apresenta aos demais
Consellieiros pleito da. Dom Quixote Editora Ltda, soli~
citando cancelamento de débito no valor total de CrS
1.518.000,00 (bum milhão, quinhentos e dezoito mil cru-
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zeiros) para com o CEGRAF, proveniente da ediÇão
gráfica da obra intitulada Daniel Krieger, um liberal na
República, pertencente à coleçào .. Projeto de Memória
Política", instituída pelo Senado Federal. Após a apresentação, o Senhor Presidente coloca a matéria em discussão; após cOnsiderações por parte de todos os Conselheiros. a solicitacão ê aprovada por unanimidade, ficando o CEGRAF, através do órgão competente, encarregado de efetivar O cancelamento do débito. Passando ao
último item da pauta, o Conselheiro- Luciano de Figueiredo _Mesquita, fazendo uso da palavra, tece conside-rações diversas a respeito do bom funcionamento do C&
GRAF, sugerindo, inclusive, votos de congratulações à
sua Diretoria pelos resultados alcançados, consoante se
depreende das contas relativas ao_exercício de 1983,
apresentando, ainda, as seguintes propostas que mereceram aprovação unânime por parte dos Senhores Conselheiros: a) transcrição em Ata de trechos da Ata da Comissão Diretora do Senado Federal. realizada aos 27 de
março do corrente ano (1). Tendo em vista o registro dos
trabalhos de uma comissão constituída pelos Senhores
Diretor-Geral, Consultor-Geral e Diretor da SiihSCCretaria Financeira-:do Senado Federal. Transcrição (1): "O
Senhor Diretor-Geral lê, então, relatório sobre a situação do CEGRAF, referente a pagamentos feitos aos
servidores nos meses de dezembro e janeiro. ComUnica
que. seguindo orientação do Senhor Presiden_te, havia requisitado as folhas de pagamentos, relativas. aos meses
de novembro, dezembro e janeiro, bem como as guias de
recolhimento_d_o imposto de renda e os empenhos correspondentes. Informa ter determinado a suspensão temporária; até decisã.o por parte da AdministraçãO suPerior,
do pagamento de horas extras e das gratificações de nível
superior dos serviços jurídicos. Esclarece, ainda, ter incumbido o Senhor Consultor-Gerai de examinar os aspectos legais dos pagamentos e o Senhor DirCtor da Subsecretaria Financeira de fazer uma anãlise contábil dos
mesmos. O relatório do Senhor Diretor-Geral apresenta
as conclusões a que chegaram o Consultor-Geral do Senado C o Diretor da Subsecretaria Financeira, de existir
correção nos referidos pagamentos, tendo sido constata
a sua legalidade, uma vez que baseados em leis, regulamentos e a tos emanados por quem de direito. Antes de
deliberar sobre a matéria. a Comissão Diretora decide
ouvir os esclarecimentos do Consultor-Geral do ,Senado
a respeito do exame realizado na legislação e outros documentos. Chamado, compareceu o Consultor-Geral,
que reafirmou as informações prestadas em seu relatório, concluindO pera legalidade dos pagamentos feitos
no CEGRAF. Presta ainda outros esclarecimentos solicitados pelos membros da ComiSsão Diretora. O Senhor
Primeiro-Secretário~ à vista de informações prestadas
pelo Consultor-Geral, considerando irregular o pagamento de horas extras durante os períodos de recesso,
embora autorizados pelo Presidente do Conselho de Supervisão da Administração passada, sugere a criação de
uma comissão de Senadores, composta pelos Senhores
Senadores Milton Cabral, Terceiro-Secretário, Raimundo Parente, Quarto-Secretário, e Marcelo Miranda, Suplente. para, no prazo de trinta dias, estudar e propor as
medidas que julgar cabíveis. A sugestão é apiovada. Em
seguida, o Senhor Presidente soliCitá o comparecimento
do Diretor Executivo do CEGRAF, Dr. Aloisio Barbosa
de Souza, que presta esclarecimentos sobre a passagem
do serviço médiCo do CEGRAF para o Senado, sobre o
estabelecimento de três turnos de trabalho e o cancelamento do restaurante, uma vez que, com a carga horária
estabelecida, é suficiente ipenas um lanche, que é servido
a todos. O mesmo Diretor informa que parte do material
tombado foi cedido ao Senado para o funcionamento do
restaurante no 14~" andar do Anexo I".h) transcrição em
Ata. na fntegra, de pronunciamento feito pelo _Senhor
Senador Nelson Carneiro (PTB- RJ), datidO de26 de
abril do corrente ano, no plenário desta Casa do CongreSso Nacional (2). Transcrição (2):" Senhor Presidente, Senhores Senadores: Se hã um homem público que
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vem se projetando, com crescente brilho, em nossa vida
parlamentar, ao mesmo tempo em que recebe aplauso
consagrador da opinião pública, este homem ê o Senador Moacyr Dalla, Presidente do Congresso Nacional,
onde, pela exação de verdadeiro magistrado, conquista o
respeito de todo o Plenário. Por isso mesmo, justíssima a
homenagem que lhe foi prestada, no último dia 5, data
do seu natS"lício, íitauguran'do-se, no Centro Gráfico do
Senado Federal, a "Ala Moacyr Dalla", que compõe as
novas instalações da AsSesSoria Administrativa e Financeira, das Seções de Material e de Contabilidade e do
Posto M~dico do CEGRAF. A presença de inúmeros Senadores e vârios Deputados, dois Diretores desta Casa e
representantes da Câmara, alêm do maciço comparecimento dos funcionários daquele Centro Gráfico, revelam o merecido apreço em que é tido o nosso Presidente,
pelos seus méritos superiores. pela cordura do seu temperamento, pela cordialidade com que trata os colegas e
aos mais humildes funcionários dista Casa: A Gráfica
do Senado tem sido um dos setores de apoio mais destacados do Congresso Nacional, servindo, simultaneamente, a Deputados e Senadores, com um parque primorosamente mo_ntado, moderníssimo equipamento, feitura impecável dos trabalhos que lhe são confiados, inclusive
por vários órgãos do Executivo. Nesta oportunidade, Senhor_Pre:sidente, pedimos a transcrição, nos Anais desta
Casa. do pronunciamento feito p-eio Direiõr Executivo
do CEGRAF, Dr. Aloisio Barbosa de Souza, nesse ato
inauguratório, que foi um pleito de gratidão e jUstiça ao
Presidente Moacyr Dalla. Documento a que se refere o
orador: Excelentíssimo Senhor Senador Moacyr Dalla,
Digníssimo Presidente do Senado Federal, e Dignfssiina
esposa, Excelentíssimo Senhor senador Loma:nto Júnior, Digníssimo Primeiro-Více-Presidente--dO semicfo
Federal, Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral do Senado
Federal,_ Dr, Aiman Nogueira da Gania, Digníssimo
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão, Senhores
Seimdores, Senhores Deputados, demais autoridades civis e militares., aqui presentes. minhas senhoras, meuS sênhores, meus estimados colegas cegr3fianos, a reforma
aqui procedida, por motivo de desativação do antigo restaurante, se fez necessária, com o objetivo de oferecer
condições ambientais de trabalho mais condignas, amplas e confortáveis aos nossos servidores. uma das metas
prioritárias de nossa adininistração". Er<i pensamento
nosso, Senhor Presidente, proceder esta singela, mas Jus~
ta e merecida homenagem, denominando de "Ala Senador Moacyr Dalia" essas instalações que hoje se inauguram, rio último dia lO de março, quando Vossa Excelência completava mais uma primavera. Entretanto, em face
do momento político nacional, e de outros compromissos, devido as elevadas funções exercidas por Vossa Excelência, como o mais alto mandatário do Coilgresso
Nacional, somente hoje vemos concretizada esta solenidade, que externa a vontade de todos os colegas. servidores deste Centro Gráfico. Os altos gestos, gestos nobres,
dignificam o homem. Recuando um pouc_o no tempo, tivemos da parte de Vossa Excelência umã tomada de posição que comprovou, urna vez mais, a retidão do seu caráter. Em 11 de novembro de 1983, ao assomar a Presidência da Casa Alta do nosso Legislativo, em virtude do
infausto acometimento que ceifou a: vida do saudoso
Presidente Nilo Coelho -um dos monumentos de integridade e honradez, e que fez de sua vida pública um verdadeiro apanágio de realizações, cOm o <.}ual tiVelnos a
honra de conviver e privar de sua amizade- Vossa Excelência, Senhor Presidente Moacyr Dana, com sua voz
forte e firme, fez ecoar pelo Senado afora que a sua administração seria uma continuidade da de seu querido
amigo Nilo Coelho, numa prova inequívoca de que os
laços de amizade que os uniam continuariam ad perper·
tuam. O ·seu gesto, Excelentíssiino Senhor Presidente,
tem a sua própria razão de ser, visto que as grandes qualidades são comuns e afins Dos dois grandes Presidentes
que gCrii'arn e gerem os destinos do Senado Federal neSte
biênio 83/84, engrandecendo a instituíção, provocando
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o reconhecimento de toda a Nação brasileira. Em setembro de 1983, coincidentemente quando participávamos das &.Olenidades de comemoração dos 20 anos do
Centro Gráfico, contamos com as presenças altamente
significativas de Sua Excelência, o Senhor Senador Nilo
Coelho, Presidente do Senado, e de Vossa Excelência,
como Primeiro-Vice-Presidente. Em certo trecho da alocução por nós proferida naquela solenidade. dizíamos
que .. quando comemoramos os vigésimo an-iversãrio de
fundação deste Centro Gráfico e, também, veneramos a
nossa Pátria com os hasteamentos da Bandeira Nacional
e da bandeira do CEGRAF, numa demonstração inequívoca do nosso patriotismo e denodado espírito cívico,
transmitimos a Vossa Execelência, aos demais membros
da Comissão Diretora e aos Senhores Senadores os an~
seios dos nossos servidores de serem regidos pelo mesmo
regime jurídico como os demais colegas do Senado Federal". Em resposta, num improviso flamante, que nos encheu o coração de esperanças, Sua Excelência, o Senhor
Senador Nilo Coelho, enfaticamente, disse que "Não
sendo homem de promessa, iria estudar, a curto prazo,
com seus colegas Senadores, a aspiração antiga dos ser·
vidores desta Casa de serem regidos pelo regime estatu·
tário; e o que fosse melhor para os cegrafianos seria aten~
dido". Portanto, Senhor Presidente, neste momento,
diante destes abnegados servidores. sabendo da mesma
robustez, dos mesmos arroubos. da mesma têmpera, da
mesma e_1;tirpe, que o identificam com o saudos·o Senhor
Senador Nilo Coelho, e conhecedor dos altos propósitos
e ditames que norteiam sua fecunda administração, rati·
ficamos o anseio maior da Comunidade Cegrafiana, que
vive uma vigília constante em torno da unificação do re-gime jurídico, com os mesmos direitos dos demais colegas do Senado Federal. Agradecemos a Vossa Excelência, aos demais membros da Comissão Diretora, ao Conselho de Supervisão deste órgão, o apoió à nossa adlninistração, proporcionando-nos todos os meios para a
realização dos nossos trabalhos. para um melhor atendimento aos Senhores congressistas e condições melhores
aos nossos servidores. Segundo Pascal, o prazer dos
grandes homens consiste em poder tornar os outros felizes. Por isso, temos plena convicção de que a semente
plantada na gestão do Senador Nilo Coelho frutificará,
fecundãmente. na de Vossa Excelência. Muito_ obrigado". c) transcrição em Ata, na íntrega, de pronunciamento feito pelo Senhor Deputado Vivaldo Frota (PDS
- AM), publicado no DCN - Seção I, de 19-4-84.
Transcrição: "Senhor Presidente, Senhores Deputados,
aproveitO a ocasião para fazer um registro da visita· que
acabo de realizar ao Centro Gráfico do Senado Federal.
Por uma feliz coincidência, no próximo dia 2 comemorase o primeiro aniversário da atual administração, que
tem à frente, como Diretor Executivo, o Dr. Aloisio Barbosa de Souza, que v-em implantando naquele Órgão Supervisonado do Senado Federal uma administração mo~
derna. singular, dinâmica, que se baseia em dois pontos
prinCipais: austeridade e bem-estar do servidor. Desfrau~
dada a bandeira da austeridade, o Dr. Aloisio Barbosa
voltou-se para uma política de contenção de despesas, de
acordo com as diretrizes emanadas pelo Governo Federal, adotando critérios rígidos no controle de material
nas DíVisõiS-lndustrial e Administrativa. evitando, in·
clusive, compras diretas, fato este que tem tido grande
ressonância entre as firmas fornecedoras de matériaprima gráfica. Paralelamente a estas decisões, a Direçào
do CEGRAF desenvolveu junto a seus servidores campanha de conscientização do uso racional do material
utilizado em suas oficinas. Hoje, este fato é uma constatação real. O bem-estar do servidor cegrafiano foí-uiriil.
das preocupações primeiras do Dr. Aloisio. Com mais de
oitocentos funcionários em seu parque gráfico, divididos
em dois turnos de trabalho de oito horas, com uma percentagem- elevada de ociosos devido ao acúmulo de gente
num inesmo local de trabalho, a Direção do Gráfica implantou uma racionalização administrativa substituindo
os dois turnos de oito horas por três turnos de seis horas
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corridas, a partir de agosto do ano passado, Senhor Presidente, ê impressionante o resultado alcançado POr esta
medida aparentemente tão simples. Houve; imediatamente, uma melhor distribuição dos funcionários pelas

seções. A Gráfica passou a ter mais três horas diárias
produtivas de trabalho. ConseqUentemente, a produtividade aumentada, a~ingindo ."?2% a mais. Os servidores
sentem-se majs estimulados no trabalho, por ter uma jornada bem menos cansativa. Houve a desativação do restaurante, com grande economia orçamentária. Hoje, os
servidores recebem lanches variados em seu próprio local de trabalho. De 26 horários de transporte anteriormente verificados, hoje, com os três turnos, existem so·
~ente seis, com uma acentuada diminuição no consumo
de combustível. Senhor Presidente, ao visitante que chega ao CEGRAF para conhecer seu parque gráfico chama atenção a exuberante vegetação que circunda seus
prédios e a limpeza de suas oficinas, onde velhos e novos
profissionaís trabalham num amblC:nte Que, mesmo com
o barulho das máquinas, é saudável e acolhedor. Visando ainda ao bem-estar daqueles funcionários, a Administração Aloisio Barbosa solicitou à Presidência do Senado a incorporação do pequeno Serviço Médico do CEGRAF, que dispunha de apenas sds profissionais, ao daquela Casa do Congri:sso Naciona~ que tem ulila equipe
de 42 proftssionais e -iriãís equipamentos e instalações
adequadas, tendo sido atendida, proporcionando aos dedicados funcionários -e a seus de"pCndentes um atendimento médico do mais alto gabarito. Agora, Senhor Pre·
sidente, a Direção do Ceritro Gráfico vem coroar seu primeiro anive-rsário de administração com a inauguração
da Ala Senador Moacyr Da11a, numa justa homenagem
ao Presídente do Congresso Nacional, onde estão localizadas as novas instalações da Assessoria Administrativa
e Financeira, das Sições de Material e Contabilidade e.
de um pequeno posto médico para atendimento de primeiros socorros. Senhor Presidente, é com satisfação que
fazemos essas observações após VIsita àquele Centro
Gráfico e constatamos que uma administração séria e
proficua realiza um trabalho voltado para o engrandeci~
menta do Poder Legislativo. Era o que tinha a dizer". d)
registro em Ata do Decreto do ExcelentfssitD.o Senhor
Presidente da República, publicado no D"rio Oficial da
União, de 6 de abril do corrente ano, página 4995 Seção I, através do qual foram admitidos no Quadro Suplementar da Ordem do Rio Branco Q Excelentíssimo
Senhor Senador Moacyr Dalla--.:. Dignfssimo Presidente
do Senado Federal - e o Senhor Rudy Maurer- Diretor Administrativo do Centro Gráfico do Senado Fede-
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ral - nos graus, respectivamente, da Grã-Cruz e Comendador. e) registro em Ata da recente inauguração
q~e =se realizou no CEGRAF da .;Ala Senador MoJlcyr
Dalla",_~_ais um~ realização da atual Diretoria e que faz
reconheCitD:ento a um homem público que se consagra,
não só no seio de nossa Casa - o Senado Federal ..:.....
mas, igualmente, junto à opinião pública, por.suas excelentes qualidades. Logo após, o Senhor Presidente-exercício -Dr. Aiman Nogueira da Gama, retoma a palavra e agradece ao Conselheiro Luciano de Figueiredo
Mesquita a oportuna lembrança, e que suas palavras
são, tambêm, de reconhecimento ao Excelet1ssimo Senhor Presidente do Senado Federal -Senador Moacyr
Dal!a, e que a Dlretoria do CEGRAF foi mui_to feliz pela
Jniciativa. Nada mais h;1vend_o a tratar, agradecendo a
presença de todos, o Senhor Presidente - em exercício
-, D~. Ainlan Nogueira da Gama, declara encerrados
os trabalhos, e, para constar, eu, Maurício Silva, Secretário -deste Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelos demais membros.
Brasília, 14 de maio de 1984. - Aiman Nogueira da Gama, Presidente- Luiz do Nasclmento Monteiro- Sarab

em-

_Abrahão -

Luciano d~ Figueiredo Mesquita - Aloisio

Barbosa de Souza.

GRUPO BRASILEIRO DA
UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Reuniio da Comissão Dlretora,
relllizada em 2-3-84
Às dez horas do dia dois de março do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne--se, em sua Sede, a Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, presentes os Senhores Deputado Edison Lobão, Presidente, Senador José Lins, Primeiro VicePresidente, e Deputados Sebastião Rodrigues Júnior, Secretárfo, e AfríSío Vieira Lima, Tesoureiro. AUsente, por
motivo justificàdo, o Senhor Senador Humberto Lucería, Segundo Vice-Presidenie. HãveÕdo número-legal, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e submete aos presentes os nomes dos Senhores-Senador Odacir
Soares e Deputados Hermes Za.netti, João Rebelo e Manoel Novaes, <JUe formularam pedidos de filiação ao
Grupo, o que é ã.prQvado, Nada mais havendo a tratar,
suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos
os trabalhos, é a mesma lida e aprovada. Eu, Sebastião
Rodrigues Júni9r, Secretário, lavrei a presente À.ta que
irá à publicação.
-
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Reunião da Comfssio Dellberatfva,
realizada em 14-~
Ãs onze horas do dia quatorze de março do ano de mil
novecentos e oitenla e quatro, reú.ne---se, em sua Sede, a
C~xnisSãõ Deliberativa do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, presentes os Senhdres Deputado Edison Lobão, Presidente. Senador Humberto Lucena, Segundo Vice-Presidente, Deputados Sebastião Rodrigues
Júnior, Secretário, eAfrísio Vieira Lima, Tesoureiro; Senadores Murilo Badaró, Jorge Kalume, Carlos Alberto,
Affonso Camargo, Nelson carneiro, Saldanha Derzi,
Milton Cabral e Amaral Peixoto e Deputados Paes de
- Andrade, Membro do Conselho Interparlamentar,
Christovam Chiaradia, Fernando Lyra, Ossian Araripe,
Marcelo Unhares, Adhemar Ghisi, Álvaro Gaudêncio,
Carlos Wilson, Léo Simões, Ruben Figueiró, JoaCi[ Pe1-eira, José Machado, Bonifácio de Andrada, Jorge Ue9ued CAntônio Florêncio. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Senador José Lins, Primeiro VicePresidente. Havendo número legal, o Senhor PresiJente
~dec1ara abertos os trabalhos e comunica, em seguida, ·
que tem sido baixa a freqUência dos cursos de francSs e
inglês, propondo em, consequência, a extinção dos mesmos. Por p~oposta doi.Senhor Deputado Jose Machado,
a Comissão resolve que Se fará, atravês de carta-circular,
consulta aos senhores membros sobre a conveniência ou
não de dar continuidade aos referidos cursos. Prosseguindo a Comissão fesolve: a) estender convite ao Parlamento Britânico para que uma Delegação dê ate dez de
seus integrantes-visite o Brasil em junho do corrente ano;
b) autorizar as despesas que se' fizerem necessárias com a
recepção da comitiv~_!>ritânica;_~) autorizar a impresSão,
na Gráfica do Senado, de quinhentos exemplares do Estatuto do Grupo, com as emendas a ele incorporadas; d)
conceder, por proposta do Senhor Senador Saldanha
Derzi, deleiação de poderes ao Senhor Presidente para,
de comum acordo com as Presidências das duas Casas
do Congresso Nacional, constituir a Delegação que participará da 71• Conferência Interparlamentar, a realizarse em Genebra em abril próximo; e e) fiXar em importância correspondente a até três mil dólares americanos a
ajuda de custo da Delegação à Conferência de Genebra,
bem como conceder passagem aérea em classe executiva.
Nada mais havendo a tratar, suspende-.se a sessão, U
doze horas e trinta minutos, para que se lavre a Ata.
~eabertos oS_ trabalhos, é a mesma lida e aprovada. Eu,
Sebastião Rodrigues Júnior, Secretário, lavrei a presente
Ata, que irá à publicação.

República Federativa do Brasil
--
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l-ATA DA 70•SESSÃO,EM 22DEMAIO DE
1984

1.1 -~ABERTURA
1.2 - EXJ>EDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à MeSJI

Leitura de projetos
~Projeto de Lei do SenadO n~> 76, de-f984,"de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, qu-e- introduz
modificação na- fCglslaçào orgànlca da Previdência
Social (n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960), com vistas
à redução para 90 dias do período de carência para a
concessão do beneficio de auxílio~doença.
-Projeto de Lei do Senado n~> 77j84, de :iutÇ~ria
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que iiltroduz alterações ml Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
que define a Politíca Naciorial de CoOperativismo,
institui o regime jurídico das sOcíedades cooperativas
e dá outras providêricias.
1.2.2 -

1.2.3 --Oficio da Liderança do PDS na Câmara
dos Deputados
Substituição de membro em comissão lnisia. "
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR ALVARO DIAS- Momento político
nacional.
SENADOR JOSE FRAGELL!- Decisão do TSE
sobre o princípio da fidelidade partidárill.

-

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
Crise da PrevidênCia Social.

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
- Requisito discrinl.Tnatório exigido em coilcurso
público para cargo da magistratura no Estado de São
Paulo.

l.l.S -

Comunicaçio da Liderança do PDS

Referente a indicação do Sr. Senador Odacir Soares_, __ para compor o colégio dos Vice-Líderes 0<1. presente _sessão legislativa,

1.3- ORDEM DO DIA
L3.1 ...,.- Requerimento
- N9 87/84, de inversão da Ordf:m do- Dia. Preju..dicado por falta de quorwn para a sua votação, tendo
usado da palavra os Srs. Hélio Gueíros, Aloysio Cha~
- -ves, Gabriel Hermes, Moacyr Dalla e Nelson Carnei~

ro.
-Projeto de Lei da Câmara n9 82/81 (n~' 2.768/80,
na Casa de origem) que altera o art. 280 da Lei n~>
5.869. de 11 de janeiro de 1973- CõOígo de Processo
CiviL Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei da Câmara n9 67/83 (n9 939/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a respons.abili·
dade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Votação adiada por falta de quorum.
~--Projeto de Lei da Câmara n9 51/78 (n91.465/75,
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art.
89 da Lei n9 6.251, de 8 de outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos e dã outras provi_dências. Votação adiada por falta de quorum.
- --Projeto de Lei da Câmara n9 54/81 (n~' 435/79,
na Casa de origem) que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entr_e os beneficiários do serVidor
público federal ciyil, militar-Ou autárquico. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nY 58/81 (nY1.595/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a legitimação
adotiva, e dá- outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Cãmiran\>47/83 (n~> 5.615/81,
na Casa de: origem) introduzindo alteração na Lei n9
6.649. de 16 de maio de 1979, queregula a locação
predial urbana. Votação adiada por falta de quorum.

- ReqUerimento n~' 784/83, de autoria do Senadof
Henrique Santi1Jo, solicitando, nos termos dos arts.
75.- c, 76 e 77, do Regimento Interno, a crÍação de
uma comissão especial mista, compost;t de li (onze)
senadore$ e 11 (ont.cJ Ucputudos, para no prazo de
120 dias, com a col;.~bora<;ão das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar
soluções para a crise econômico-financeira do País.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento nY 81/84, de autoria do Senador
Gastão Milller, solicitando, nos termos do art. 371, c,
do Regimento Interno, urgência para o Oficio n~> S/4,
de 1984 (nY 161 (84, na origem). pela qual o Governador do Estado do Pará solícita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar operação de
empréstimo externo no valor de usf 60,000,000.00
(sessenta milhões de dólares) para o fim que especifi~
ca. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmira n'l'-79/79 (n'l' l.St 1/75,
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art,
59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei O!gâníca da PrevidênCia Soda!, alterada pela- Lei n9 5_.890, de 8 de junho de 1973._ VoM
tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~'48j83 (n~' 5.019/81,
na Casa de origem) que dispõe sobre a criação do
TribUnal Regional do Trabalho da 13• Região, com
sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Votação ~diada por falta, de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 349/79, de autoría
do Senador Nelson Carneiro, que dá direito ao marido da segurada à assistência médica. Votaçio adiada
por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR LWZ CAVALCANTE- Consulta à
Mesa sobre a regulamentação do funcionamento do
Colégio Eleitoral ·
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Oiretor-Gerol do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre

Diretor Industrial
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Diretor Administrativo

SENADOR ODAC!R SOARES- Eleiçaodo-Embaixador Baena Soares -para a Secretaria-Geral da
OEA.
SENADOR NELSON CARNEIRO - VIII Congresso dos Trabalhadores Aposentados, realizada em
Ipatinga (MG ).
SENADOR MARCELO MIRANDA -Apelo ao
entendimento da classe polftica, com o
-de promover as mudanças reclamadas pela sociedade brasileira, particularmente no concernente ao pronto resta-

run

belecimento da eleição direta para Presidente da República.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Outorga
do titulo "Homem de Visão 84" aos empresários
Mário Garnero e John R. óPel, pela Câmara
Br<~sileiro-Americana de Comércio.

1.6 - .DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - ATAS DE COMISSOES
3 - MESA DIRETORA
4 DOS

1.5 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

Abertura de inscrições para interpelação a S. Ex~ o
Senhor Minis_tro Jarbas Passarinho, que comparecerá ao Senado no próximo dia 24.

LIDERES E YICE-LIDERES DE PARTI-

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 70' Sessão, em 22 de maio de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a, Lenoir Vargas e Marcelo Miranda.
~_)ido o seg!J.inte

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

EXPEDIENTE
PARECERES

Jorge Kalurne- Fábio Lucena- Raimundo Parente
~Odacir Soares- Alo,YSio Chaves...::.. Gabríel Hermes

- Hêlio G ueiros -Alexandre Costa -Alberto Silva João Lobo- José Lins- Virgílio Távora- Humberto
Lucena - Aderbal Jurem a - Cid Sampaio:_ Gllilllerme Palmeira- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto -José
Ignácio Ferreira- Moacyi Dãllã- NelsÕn- Carneiro;.;_
Itamar Franco -Severo Gomes::....... Benedito FerreiraHenrique SantiHo- Gastão Müller- José FragelliMarcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camargo - Álvaro Dias-- Enéas Faria - Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro Simon -Octávio CardosO.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr oal!a) -_A lista de
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus "iniciamos nossos trabalhos.
O"Sr.1~'--Secretário procederã à leitura do Expediente.

PARECER N• 232, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado o9138, de 1980, que "isenta
~~

impostos federais estaduais e municipais os ingres~

sos Para espetáculos de artes cênicas''.
Relator_ do Vencido: Senador Passos Pôr to
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Jow
sê Sarney, institui i~enção de impostós federais, estaduais
e municipais para os ingressos "para espetáculos de artes
cêníCa"s apresentados em teatros ou quaisquer outras casas de diversões do País.
2. Na justificação, aduz o Autor: " ... em um País
como o nosso, carente de iniciativas que possibilitem o
alargamento de perspectiVas culturais, a possibilidade de
oferecer ingressos mais baratos para tais eventos constitui importante medida que cumpre ser amparada e prestigiada".

3. Rejeitado o Relatório inicial, favorável ao projeto, cumpre-nos relatar o Vencido.
A propoSição, ao estipular isenção de impostos, versa
matériã:-úibutária e, pois, financeira,- área deferida à iniciativa exclusiva do Presidente da República (art. 57,
item I da Constituiçào)~Aiém do mais, ao fazê~ lo, não se
límita aos impostos federais, mas atinge, igualmente, os
estaduais e municipais, inteiferindo na autonomia das
unidades federativas e na dos municípios,

A11te o exposto, conclutmos pela inviabilidade do Projeto, por eiva de inconstitu~ionalidade.
Sala das Comissões, II de abril de 1984.- José Fra~
gelli, Presidente, em exercício - Passos Pôrto, Relator
-Hélio Gueiros - Guilherme Palmeira - AderbaJ Jure~
ma, vencido em voto em separado - Helvídio NunesOctávio Cardoso - Joio Cãlmon.
VOTO VENCIDO. EM SEPARADO, DO SR.
SENADOR ADERBAL JUREMA.

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Josê Sarney, objetiva isentar de impostos os espetãculos_de
artes cénicas apresentados em teatros ou quaisquer outras casas de diversões do Pafs.
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Na justificação, salienta o Autor que a medida tem
por finalidade o incentivo à cultura, "mediante iniciativa .
que certamente atrairá maior contingente de expectadores, possibilitando aos de mais baixa renda a oportunidade_de conviverem com a cultura defluente daS artes cêní-

cas".
Deferida a apreciação do mérito" àS -doutas Comissões
de Educação e Cúftuiã_e_dCFinB.-nças, e inexistindo óbices quanto ao aspecto jurfdico-constitucional, nosso parecer é pela aprovação do projeto.
Sala das ComissõeS, li de abril de 1984. - Aderbal

Jurema.
PARECERES N's 233 E 234, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 274, de 1980,
que "modifica dispositivo da Consolfdaçio das Leis
do Trabalho".
PARECER N' 233 DE 1984
Da Comissão

d~

Constituiçio e Justiça

Relator: Senador João Calmon
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Humberto Lucena, altera a redação do artigo 16- do
Decreto~lei n9
de J9 de maio de 1941 - Consolidaç-do das Leis do TrabalhO- com o o_bjetivo de simplificar a obtenção da Carteira de Tr~hal]lo e Previdência
Social, eliminando arguns- ltCns dispensâveis qu<i.nto à
- -identificação do trabalhadOr.Na Justificação, assinala o Autor que" o art. 16 da vigente Corisolidação, asSim como outros de Seús disPositivos, mal consegue esconder que é reflexo da estrutura
do Estado-policial vigente à época da edição do diploma", acentuando, adiante que, .. no que diz respeito à
apresentação de documentos para obtenção desse documento, cuidamos de compatibiliza-lo ao máximo com o
objetivo di desburOcratização desencadeado pelo atual
governo ...
Realmente, do ponto de vista do 'direito à siffiples ob- __ _
tenção da chamada "carteira profissional", não hã exigir-Se o ind-iscriminadO '•documento que tiver servido
de base para a emissão" (art. 16, item IV), nem a ..prova
de alistamento ou de quitação com o serviço militar''
(art. 16, item VII, alínea e), e muito menos há de exigirse que conste da referida carteira a impressão digital do
trabalhador salvo se for analfabeto, hipótese contemplada no art. 17, § 29-, já (iue a impiesâo di&iial, como
afirma o Autor, ..costuma Interessar somente à identificação criminal das pessoas".
Diante do exposto e como inexisíem óbices quanto ao
aspecto jurídico-c-onstitucional, nosso Parecer ê pela
aprovação do Projeto, com a seguinte emenda que apresentamos:

COnsoHdaçãO das Leis do Trabalho, que disciplina-a
emissão da _Carteira de Tiabilho e Previdênci~ Social.
o a-utor Justifica. OprÕjciO sob oS segUinteSfu~nda"rllen
tos:
-~·o arL 16 da vigente Co!lso~dãção, assim como
outros de seus-dispositivos,-·mal _consegue esconder
que é reflexo da estrutura ~o Estado_ policial vigocinte à éPoCa -da edÍção do diJ)loma trabalhista consolidado.
Ora, fazer constar na carteira de qualificação do
trabalhador a sua impressão digital, além dos dados
pessoais que realmente interessam e possibilitam a
sua indentificação, é algo _que escapa à percepção ou
à razão, jã que a impressão digital, salvo nos casos
de pessoas analfabetas (circustânciais que, entretanto1 já estâ contemplada no§ 29, do art. 17), costuma
interessar somente à identificação criminal das pessoas ou, então como se supõe pel~ origem histórica
da Consolidação, ao Estado que não se quer apartar
do rígido controle sobre a organização sindical e
sobre cada trabalhador.
Alêm disto, o inciso IV do art. 16 da CLT, contêm um requisito que é totalmente dispensável para
o documento em questão (a CTPS)e para finalidade
em razão da qual é expedido: indentificação do trabalhador. Cumpre, pois, eliminá-lo.
O mesmo se diga exigência do documento de qui~
tação com o serviço militar. Ora, o direito de trabalhar independe, a nosso ver, da obrigação de haver
ou não prestado o serviço militar."
A douta Comissão e Justiça, ao opinar pela aprovação
do projeto, ofereceu-lhe emenda aditiva no sentido de incluir a palavra ·~oficial" ao documento de indentificação
fornecido pelo trabalhador para a obtenção da sua Carteira de Trabalho.
Acreditamos que a •justificativa" do projeto, pela sua
forma incisiva e clara, dispensa maiores considerações
quanto p. oportunidade e procedência da medida,
Diríanlos, ãpenas, eni apoio á exclusão da exigência
da impressão digital para os analfabetos, que, apesar de
ser culpa do Estado a existência de pessoas nessa condição, tem ela uma conotação degradante para o trabalhador. Além do mais, se analfabeto for no momento em
que tirar a Carteira de Trabalho, nada impede que, logo
após ingressado num curso adequado, o operário se -torne alfabetizado.
Ante estas considerações, nosso parecer é pela aprovação do projeto e da emenda n9 1- CCJ, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comlssões, 17 de Maio de 1984. - Jutahy
Magalhies, Presidente- Josf lgnáci9 Ferreira, Relator
- Hélio Gueiros - Álvaro Dias - Gabriel Hermes ~~orge_ ~alume.

EMENDA N• l - CCJ
PARJ;;CERES N's 235 e 236, DE 1984
Dê-se a seguinte redação à ICtra b do parágrafo único
do art. li':
"Art, 11' ·•·••••··•••••·~--~··•r~--·--·-··-~
Parágrafo -únicó --:-.-.----:-::.·--~-'·-·--.c..=-;-~--

a)

... ···········-~·----=------h~~-.

b) qualquer documento oficial de identificação
pessoal do interessado, no qual passam ser colhidos
dados referentes ao nome completo, filiação, data e
lugar de nascimento~·-·
Sala das Comissões, 24 de junho de 1981.- AloysJo
Chaves, Presidente -João Calmon, Relator- Moacyr
Dalla - Hugo Ramos - AmarRr~ Furlan - Leonlr Vargas - José Fragelli - Franco Montoro - Martins Filho
- Raimundo Parente.
PARECER N' 234, DE 1984
Da Comissão de Legislaçio Social
Relator: Senador José Ignácio Ferreira
Objetiva o projeto em exame, de autoria do eminente
Senador Humberto Lucena, a alteração do artigo 16 da

- Sobre o Projeto de LeJ do Senado n" 91, de 1981,
que introduz alterações na Consolldaçio das Leis do
, TrabalhO- ~a' parte_ concernente _ii_ organizaçio sindical.

PARECER N' 235, DE 1984
-Da Comissão de Consdtulção e Justiça
Relator: Senador Hugo Ramos
1. Trata-se de Projeto de Lei, da autoria do nobre
Senador Humberto Lucena, que pretende melhor definir
e especifiCar as atribuições dos síndicatos, "escoimando
de suas prerrogativas os vícios, impropriedades ou defasagens que atualmente as caracterizam no texto legal em
vigor", consoante esclarece o eminente Autor da proposição em exame.
2. O Projeto, ora focalizado, versa matêria da competência legislativa da União (art. 89), inciso XVII, letra·
"b", da Emenda Constitucional-n9 1/69). O assunto é,
ademais, da alçada do legislador ordinário (art. 166, ca-
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put, da cit. Constituição Federal). Finalmente, não verificamos qualquer eiva de injuridicidade ou falta de técnica legislativa.
J,_ Destarte, somos pela aprovação da proposição legislativa em apreciação, ressaltando que sobre o respectivo mérito melhor dirão as doutas Comissões que a esta
sucederem em sua análise.
b- o nosso Parecer.
Sala das Comissões, 16 de setembro_de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente- Hugo Ramos, Relator- Raimundo Parente - Humberto Lucena, sem voto .:.;_Nelson
Csmelro - Martin! Filho - Amaral Furlao - Aderbal
Jurema ---:-Bernardino Viana.

PARECER N' 236, DE 1984
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
-Relator: Senador José lgnáciq Ferreira
b de autoria do eminente Senador Humberto Lucena
o projeto em exame que, alterando os artigos 513 e 514,
da Consolidação das Leis do Trabalho, objetiva disciplinar alguns aspectos da organização sindical referentes às
prerrogativas e aos deveres dos sindicatos.
Esclarece o autor na "Justificativa" que é necessário
"melhor definir as funções dos sindicatos, escoiniado de
suas prerrogativas os vícios, impropriedades ou defasagens que atualmente as caracterizam no texto legal em
vigor.
...'Assim", continua o autor, ..é que dentre as ditas
prerrogativas colocamos logo de saída, sem linguagem
rebuscada ou sem disfarces de qualquer espécie, a de reivindicai' beneficias e vantagens para a respectiva categoria. Suprimimos a estranha prerrogativa de colaborar
com o Estado e acrescentamos a de fiscalizar o cumprimento dos acordos celebrados".
Esclarece, por fim, que dentre as modificações propostas está a de torriar obrigatória a contratação de um assistente social pelo sindicato, "com a atribuição de promover a integração profissional do associado na Classe",
Fazendo~se o cotejo das alterações propostas com o
texto em vigor, verifica·se que, realmente, o projeto simplifica; sem -perda da objetividade e da amplitude, as atribuições e os deveres dos sindicatos atualmente expressos
nos artigos 513 e S14 da Consolidação. A modifi~ção de
maiOr releVo seria, 8.ssim, a supressãO -das alíneas ..d" e
"a" dos referidos artigos e que se referCrn à colabOração
que deve ser dada a órgãos do Poder Público, no estudo
e solução dos problemas relacionados com a categoria
representada.
Isto, no entanto, tal como ao autor, nos parece o óbvio, uma vez que sendo o sindicato, não só o representante, mas sobretudo, o melhor intérprete das aspirações
da classe, sua presença, sua atuação, sua interferência em
todos os atas que interessem ao trabalhador, contarão,
por dever de oficio, com a sua assistência.
~preciso considerar, também que a própria Comissão
Interministerial, incumbida pelo Governo Federal de estudar e propor um novo texto para a velha Consolidação, escoimou dos dispositivos atinentes aos deveres
sindicais aquela ••interferência" do Estado, como se vê
do artigo 525 _do anteprojeto elaborado.
Nestas condições, por considerar que a proposição
aprimora o texto legal, dando-lhe maior objetividade,
nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1984. - Jutüy
Magalhies, Presidente - José lgúcio Ferreira, Relator
- Hélio Gueiros - Álvaro Dias - Gabriel Hermes Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
19-Secretârlo.

~-
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PRO;JE'I'O Dli: LEI DO SENADO N• 77, DE 1984

VI- cada nócleo terá, para registro de suas reuniões, um livro próprio, sendo-obrigatório-o envio
da ata de cada reunião à administraçãO da coOperativa;
VII - a cooperativa manterâ um livro de registro dos núcleos, em que constará a ata da constituição do núcleo, com a relação nominal dos componentes do mesmo e, ainda, um livro para registro
das atas das reuniões dos representantes dos núcleos
cooperativos;
VIU- per ocasião de eleições para o Conselho
Supervisor, deverão os núcleos reunir-se a fim de indicar candidatos para compor as chapas que concorrerão na Assembléia Geral;
IX -cada núcleo terá direito _de indicar um candidato;
X .:... a constituição final da chapa que concorrerá ao Conselho Supervisor será feita em reunião dos
representantes dos núcleos cooperativos, sempre na
, seCle_ da cooperativa; _
- Xi -~a· apresentação de outras chapas para concOrrer na assembléia geral do Conselho Supervisor
deverâ ter a adesão de no mínimo 30% _(trinta por
cento} dos núcleos cooperativos devidamente registradf:?S na cooperativa, atê 30 (trinta) dias antes da
-realização da assembléia;
XII- o prazo de mandato será no mãximo 3
(três) anos, podendo ela ser substituída a qualquer
tempo, por decisão dos componentes do núcleo coo·
perativo."
''Art. 47. A sociedade será administrada por
um Conselho Supervisor, composto exclusivamente
por associados eleitos pela Assembléia Geral, com
manda.t-o nunca superior a 3 (três) anos, sendo obri-g;tória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço)
de seus componentes, de modo que, após três
eleições-consecutivas, se verifique a renovação tOtal
de seus membros titulares, incluindo~se seus diretores.
§ !9 O estatuto da cooperativa disporâ sobre a
convocação, instalação e funcionamento do Conse- _lho Supervisor, que deliberará por maioria de votos.

Sã"o fi(los os seguintes
PI!OJETO DE LEI DO SENADO Nó 76, DE 1984
IntrodiiZ modlflcaçio aa legislado orgâul~ da
Previdência Social (a' 3.807, df 26 de agosto de
1~), com v1stu à reduçio.-plll'a 90 dlu do período
de Clll'êoda plll'O'a concepi; do benellcio de auxRlo.
doetlça.
O COOgressõ Nacional decreta:

Art. I' O art. 24, caput, da Lei n• 3.807, dC--26 de
agosto de 1960, passa a vigorar com a seguinte modificação:
"Art. 24. O auxflio-doença será devido ao se:.
gurado que, após três (3) contribuições menS8.is, ficar incapacitado para seu trabalho por prazo superior a quinze (15) dfas1

.~-· ......... ..,~·------~~····....·....... -. ~- ... - ·--·-~ ... -"

Art. 2'. As despesas acaso. decorrentes dl execução
da presente lei correrão à conta das fontes leltais de custeio da previdência social, especialmente das previstas no
Decreto-lei n• 1.910, de 29 de dezembro de 1981.

Art._ 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Jllllltlflcaçio

m:aii,-

0 auxílio~doença é Um dos mais, senão O
ÍmpOTtante beneficio previi:lendários. visto-que actíde o trabalhador nos momentos mais difíceis por que costuma passar em virtude de doença que o incapacite para o exercício regular do trabalho.
Por isto, não se compreende o exagerado perfodo de
carência atualmente previsto no art. 24, caput, da Lei n9
3.807, de 1960, que- é de doze meses.
_
o que a preSente Pi-opOsição quer, pois, friSpii-id-a em
reiViiidicação dos :iposentados e pensionisras, qUeCstiveram reunidos em seu VIII Congresso Nacional, no mês
de outubro do ano de 1983, é: diminuir para noventa dias
tal período de carência, consubstanciando assim medida
justa e necessária.
--Sala das Sessões. 22 de maio de 19"84. - Nelsori carDeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.807 - DE 26 DE
AGOSTO DE 1960
Dispõe sobre a Lei Orainic:a da Previdênda Social.

Introduz alterações na Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Politica Nacional de
Cooperativismo, Institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }I' A Lei n' 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
P.fi:SSa a vigorar com as seguintes alterações:
•• ArL 22." A sociedade cooperativa deverá pos~
suir os seguintes livros:
I - de matricula;
I I - de atas das Assembléias Gerais;
III- de atas do Conselho Supervisor;
JV - de presença dos associados nas Assemble~
ias Gei:ais;
-V- outros, fiscais e contábeis, obrigatórios."
Art, 38............. ~ ......._. ............ "

§ 29- A convocação será feita pelo Presidente do
Consellro Supervisor, ou- ainda pela maioria dos
seus membros, ou, após solicitação não atendida,
por 1/5 (um quin~o) dos associados em pleno gozo
de seus direitos.
..Art. 39. É da competência das Assembléias
Gerais, ordinárias ou ex.traordinarlis, a destituição
dos membros do Conselho Supervisor.
Parágrafo único, Ocorrendo destituição que
possa afetar a regularidade da administração da entidade, poderá a Assembléia designar conSelheiros
provisórios, atê a posse dos novos, cuja eiêição se
efetuarã no prazo mãximo de 30 (trínta) dias."
..Art. 42. ······~··"·"···~-~.,__,.,...4 __ ,_,. _ •. ~-·~-~
Parágrafo {!nico. Não será permitida a representação por meio de mandatário oti de delegado."
"Ar!. 44.
. ........... ········~··'· ..c, ..
I - prestação de conta do Conselho Supervisor,
acompanhada de parecer de auditores contratados
(art. 49, IV), compreendendo:
a)

. , , , , " ............................... .

e) -demonStrativo das sobras apuradas ou de
perdas decorrentes da insuficiência das --contribuições para cobertura das despesas da sociedade e
o parecer de ·auditores ·contratados. _

§ t•
"'"'""'""'"'"'"'''""''"·
'~·
--:-. ··-··· ····--~"-~~--···· .;;. :-.
§ 39 Os estatutos sociais deverão sempre prever
.Um regimento eleitoral, com a observân.cia- das se~uintes regras:
I - Votação secreta1 nas eleições dos componentes do Conselho Supervisor.

. ....... ..

..

I I - Inscrição prévia de chapa;;, com anteCe<fêneiã de 5 (cinco) dias dã. realiiaÇilo da aSsemb_lêia;

CAPITULO ll
Do AuxOio-Doença
Art. 24. O auXílio-doença será devido ao seguradel
que, após 12 (doze:) contribuições mensais, ficar incapa..
citado para seu trabalho por prazo superior a 15 (quinze)
dias.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

· ID- Nas cooperativas, cujo número de associaI:ÍOs exceder de 500 (quinhentos), a composição das
Chapas à administraÇão e à fiscalizaÇão deverá ter
indicação dos representantes dos núcleos ou grupos
igual númer-o de cooperativadps;
IV- bs grupos ou núcleos cooperativos de associados têm a finalidade de colaborar na realização
das atividades programadas compreendendo assistência técnica, educacional, social, eleitoral e outras
de interesse dos associados e de seus familiares;
V - cada núcleo terá uma di_retoria constituída
de P_resi_dente e ~ec,retário, eleitos em reunião de
seus componentes, com o comparecimento de pelo
menos_lj3 (um terço)d'?s_ mesmos e com a presença
de um representante da administração da cooperativa;

*

§ 2'~ O estatuto Poderá criar outros órgãos necessãrios à -administração.
§ 3'~ A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de crêdito e das agrícolas mistas Com seção de crédito e habit_acionais fica
- -- sUjeiTã à prêViã- ho~oiogação dos resp~ivos órgãos
~
· norinaií~os:
§ 49 O Conselho Supervi~or deverâ constituirse de, no mínimo, 10 {dez) membros. quando o quadro social atingir 1.000 (mil) sócios e de, no míOimo
15 (quinze), quando o quadro social exceder a esse
número.
§ 5\" Compete ao Conselho Supervisor:
I - eleger, na primeira reunião, dentre seus
membros, o Presidente, o Vice-Presidente e o Diretor Superintendente, bem como escolher o
· coordef:tador-geral do órgão;
I I - ex.ecer o controle permanente e clireto da
gestão da cooperativa;
-III - destituir os diretores e designar substitutos;
_ IV- contratar auditores;
V - aprovar a contratação de gerentes e demais
empregados.
§ 6~> Compete ao Diretor Presidente:
I - representar ativa e passivamente a cooperativa;
I I - supervisionar todas as operações da cooperativa;
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III- apresentar, anualmente, ao Conselho Supervisor, plano orçamcntârio e de investimento, a
ser homologado pela Assembléia Geral.
§ 79 COmpete ao Diretor Vice-Presidentesubstituir o Diretor Presidente em seus impedimentos infririores a 30 (tríntã') "díaS.- ---· · · -§ 81' Ao Diretor Superintendente compete:
I - indicar ao Conselho Supervisor a contratação dos gerentes e demais empregados;
I I - estabelecer os controles gerais da sociedade;

III- responsabílizaNe pela guarda- dos-livrÕs,
documentos, arquivos e valores;
IV- assinar, conjuntamente com o bin:itor Presidente contratos, cheques e demals documentos
constitutiVoS- de oOdgações.

§ 91' Somente_ o.s cargos de Diretor Presidente e
Diretor Superintendente serão remunerados, tendo
os demais membros do Conselho Supervisor direito
a uma verba de representação."
, "Art. 53. . ... ~-~-····· ~· .... _, ••. ··-·. ~""··'·-'Parágrafo único. A responsabilidade civil dos
diretores, dos membros do Conselho Supervisor e
dos Jiqüidantes I-eger=SC-ií., no que couber, pelas dis·
posições da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de
1976."
"art. 54. Sem prejuízo da ação que couber ao
associado, a sociedade, por seu Conselho Supervisor, terá a obrigação de promover as ações cabíveis
contra diretores, para apurar sua responsabilidade
cívil e criminã.l."
Art. 2Q Fica extinto O Consti:fho Fiscal dC que trata o
art. 56 da Lei J19 5.764, de ]971, suprimida, em canse~
qUência, a Seção V do Capítulo IX da mesma Lei, passando o art. 57 a numerar-se como art. 56 e -assim sucessivamente.
Art. 3Q Nosarts.44,incisosllleJVe§§l'1e29,5l,
parágrafo único. 53, 82, § l_Q; e 93, todos desta Lei, onde
se lêem as expressões "Conselho .de Administração, Conselho Fiscal, órgãos de administraçãõ~ órgãoS" de fiscalização, Diretoria e Diretoria EXecutiva", leia-se Conselho Supervisor.
Art. 49 Esta Lei entrarará em vigor na data de_ sua
publicação.
Art. 5'1 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
a) Síntese preliminar.

o presente projeto, que foi inspirado num trabalho
idóneo e profundo do ilustre Deputado Estadual Jarbas
Lima, do Rio Grande do Sul, visa à introdução de maior
espaço democrático na direção das co_operativas, através
do sistema de governo que melhor satisfaça a suas exigências, no mais allo nível: o Parlamentarismo.
Eis, em resumo, a filosofia do sistema de_díreção proposto pelo projeto: as cooperativas são formadas de núcleos de cooperativados, que constituem um distrito eleitoral. Cada distrito escolhe os seus representantes, que,
por sua vez, se agrupam para escolher o chamado Conselho Superior, composto de Conselheiros. Tal Conselho,
por sua vez, está submetido permanentemente à Assembléia Geral, para homologação ou rejeição de suas
decisões.
O Conselho elege, dentre seus membros o Presidente
- equivalente ao Primeiro Ministro -, o VicePresidente e o Superintendente, que; formam, por assim
dizer, o "gabinete de minstros", que administrãm a coopera.tiva.
Trata-se_ de uma forma de direção que respeita a vontade popular, uma vez que o gabinete (diretoria executiva) nasce ·das bases e permanece na administtaçã-o Pelo

voto de confiança do Conselho, sempre submentido à
ASsem-blêia Geral. O direito ao voto pessoal e secreto
dos membros fica, assim, assegurado em todas as fases
dÕ~processo eieltoral.
_
.
_
Esta forma· de direção garante a democracia cooperativa.-·Po~Q~ãnto _viabiliza a participação -democrática de
todos os sócioS na escolha de seus governantes e 51-ssegura
a convivênCia da dem~cracia direta e repf.ese~tativa nas
cooperativas.
Para chegar a essa nova forma de organizaçàp cooperativfsla~ o projetO sugere uma série de modificações na
atual estrutura diretiva das cooperativas, onde, via de_re_grã; Pequenas ni-inorias sãO representadas, é favorecida a
concentração do poder, a "eternizaçào" dos dirigentes, a
ausência dos asSociados".

b) Considerações Gerais.

Entre os fatores que mais entravam o crescim~nto do
CooperáiiVismo em nosso País, estão as cruciantes ques---tões da 3.dmínistração e do controle. Nesse sentido, a dinamização do cooperativismo relaciona-se intimamente
com a inoderni.Zação administrativa das cooperativas, o
que envolve uma reorganização geral, r.ealista e calcada
no conheciinento de cada s~tor, assim entendido como
um sistema econômico.
Para a implantação de modelos administrativos adequados, torna-se urgente _dinamizar e- acelerar as mu·
danças necessárías, sob Pena de se verem frustrados os
objetivos a que se propõe o Governo, as entidades vinculadas aÕ cooperativismo e as próprias cooperativas.
As mudaiiç3.s "ImpliCam, necessãriamente ein estabelecer estruturas e organização cada vez mais fories, mais
dinâinicaS eefiderite, o qiiesomente serâ possível através
da racionalização administrativa, competência gerencial,
participação ati va dos associados na vida da cooperativa
e eficiente ccinirol6i~ Alíás, ll:is metas do II Plano Nacional de Desenvolvimento- PND, a "'reestruturação administrã:UVa com -vistas a orga-nização da produção,--Cõ~
-mercialização, armazenamento, transporte, prestação de
---Seryiços e·ab.aStédmentos~: eStão· englobà"ctoS como.mudariças exigidas pitra a dinamização do setor cooperativista.
Levantamentos efetuados em co~perativas do Rio
-Gráride do SUl estão a evidenciar a existência de problemas administrativos e de controle que afetam grand~
mente o desenvolvimento do sistema cooperativo daquele Estado. Com efeito, o diagnóstico das Cooperativas
do Programa Integrado PidcoopjSerrano, acusou as seguintes questões cruciais:
"~). Falta de preparo do associado para compreender_o que é a cooperativa, o sindicato, a dimensão de dono e usuário, os direitos e deveres,
com!J participar em reuniões, a possibilidade de está
~m suas mãos pai-a resolver os problemas. Falta _de_
preparo e organização dos grupos representativos
nas localidades.
b) Atitudes pessoais que dificultam a participação na gestão: desínteresse e acomodação dos associados. Falta de: participação nas assembléias e
- reuniões. Ignorância dos assuntos tratados nas assembléias. Desunião, irilediatismo, falta de cons~
ciência de classe. _Falta_ci_e espírito de briga e luta
para conseguir as coisas. Falta de coragem para se
manifestar em público. Passividade: aceitação_das
~propostas-e soluções prontas apresentadas pelas direçõeS nas assembléias~ Falta de confiança nos dirigentes e na cooperativa. Confiança exagerada na direção que elegeu, sem exigir dela e controlá-la efetivamente. _Cantatas com a direção e com outros associados apenas na época de safra. Escolha de díri·
gentes sem conhecimento e sem competência. Mo-
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nopolizaçào das decisões f?Or_ _um pequeno grupo
sem participação dos demais.
c) Atitudes da direção da cooperativa que difi- cultam a_participação dos associados: manutenção
de um quadro social desorganizado e mal preparado.- Eleições da aSsembléia geral feitas na hora do
churrasco (almoço). Não aceitação das reclamações
e sugestões feitas pelos associados. Administração
da cooperativa voltada aos interesses da direção e
não para o~ reclamos_ dos associados". (ln (Diag. nóstfCO daS Cooperativas do Programa Integrado de
De§enyolvimento~c_ooPetativo do Nordeste_ do Rio
Grande do Sul PidicoopfSerrano. São LeopoldoCEpOPE/UNISINOS- 1980, pãg. 242).
Já a Comissão Especial de Estudos dos Problemas do
CoopefativismO da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio Grande d-0 SUI, eln seu Relatório (1981), destaca~ na
palavra equilibrada e insuspeita de Dom Ivo Lorscheiter:
"Q_ que mais desvirtua o cooperativismo, hoje,
no Brasil, é o associado não estar exercendo aquilo
que é fundamental~ ou seja: de como verdadeiro responsável, corno verdadeiro participante das deci,sõe,s, sabedor dos rumos da cooperativa."

r.or outro lado, o ex-coordenador dos Programs de
Educação e Co_~unicação, Coopera_tivas da Fecotrigo
an-aliSou diversos estudos sobre a participação dos asso·
dados nas cooperativas, as quais apresentam a seguinte
problemática:
..As decisões são tomadas por grupos minoritários: cooperativas de 3.000 a 8.000 assocüldos realizam assembleias gerais até com 12 participantes;
nas assemblêias-g-errus os associados não particípam
nos debates dos problemas, senão para aprovar fatos consumados; a informação sobre o andamento
da empresa não chega à maioria doS associados;
existe paternalismo de algumas direções de cooperativas; em algumas cooperativas existem dirigentes
- ~·vitalíciOs", o que impede uma renovação pennanente de lideranças."
Tendo em v!sta tocios esses problemas existentes e,
levando-se em conta que os atuais mecanismos de controle não funcioriam, cabe a formulação das seguintes indagações: são os membros dos conselhos fiscais competentes para o controle dos a tos administrativos? Há campo de atuação e condições para uma fiscalização independente de influência dos Conselhos administrativos?
Em relação à primeirà indagação, -somos forçados a
afirmar que, via de regra, os membros dos conselhos fiscais não são sufiCientemeine cOmpetentes para uma plena atuação. A função fiscal tem caráter honorário, não
havendo estímulo financeiro forte para a Ocupação de
-um cargo fiscal. A inexistência de estímulos financeiros
gera a falta de concorrência entre os sócios para a ocupaÇão desses cargos. As poSições inais concorridas se relacionam com composição dos conselhos de admiriistração. - A formação dos conselhos fiscais não se efetiVa, via âe
regra, por um processo de concorrência de_chapas ou de
candidatos, mas pela quase imposição desse encargo fiscal a sócios de alguma projeção dentro de cada cooperativa.
Quanto ã segunda indagação, impõe-se a entendimento de que o estreito entrelaçamento existerite entre os
conselhos fiscais e os conselhos administrativos não possibilita a existência de um campo de atuação fiscalizadora independente de influência deste último. Na prática a
ação fiscalizadora é ineficaz, por isto é feita, como regra,
apenas para constar.
A situação é de tal ordem que, quase sempre, os componentes de um conselho fiscal fazem parte de chapas
para escolha de conselhos administrativos, fato que re-

-
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duz o campo de autonomia e ação fiscalizadora, Por isto,
a fiscalização é meramente formal e não técnica e mate-rial. _O poder indireto de destituição é também um PC?der

formal e, na prática, ele se transforma num Poder de
confirmação. Os pareceres dos conselheiros fiscais tam~
bém são- documi:ntos fOimais, pOís se constituem em
procedimentos quase administrativos.
-1:., em razão de todos esses problemas e entraves que se
está propondo profundas alterações na legislaçãO co-operativista em vigor, buscando-se, com is_s~~ a instifUcionalizaçãO do "sisten1 parlamentar" de gestão. A adoção
desse sistema, que algumas Cooperativas já estão implantando em suas organizações administrativas e representativas deve ser agora devidamente instituciOnalizada
com a presente proposição,
Pelo sistema ora proposto, os nócleos cooperativos
distribuídos mais ou menos por- distrito, se reúnem para
escolher seus representantes. Estes se agrupam para eleger os conselheiros, através de voto secreto. O conselho é
submetido à Assemble:ra Gerai para homologação ourejeição. Uma vez ratificado o Conselho, este elege entre si
o Presidente, o Vice-Presidente e o Superintendente.
Essa fofiriã-d-e governO, SCgiifido pensamos, respeita a
vontade popular, uma vez que a Diretoria Executiva hasce das bases, sem rejiitai-ou-di"SperisãfOOirClto áO"Voto
pessoal e secreto em todas as faces do processo eleitoral.
o regime preserva indiisive a-própria deinõcracia cooperativista, porquanto viabiliza a participação democrãfica
de todos os sócios na escolha de seus governantes e garante a convivêncíii- da democracia direta e representativa.
Por todos esses motivos, julgamos que o presente Projeto ensejará, sem dúvida, l.lm sal1,1tar debate do_ cooperativismo de nosso País, com o que, esperamos saiam lucrando o Governo, os setores de comercialização e, de-modo especial, os produtores rurais, seguramente os
maiores prejUdicados Com o sistema vigente.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1984. - Carlos Chiarelli.
LEGISLAÇÃO CITADA.
LEI N• 5.764, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1971
Define a Politica Nacional de Coopetatlvfsmo, institui o regime jurídico das sociedades ~ooperatlvas, e
dá outr~s providências.

CAPITULO V
Dos Livros.
Art. 22. A soCiedade cooperativâ devefá poSsuir Os
:.\!tJUintcs livros:
·
-

[- Jc :\latrfcula;
H -ll.· .\t<~S das Assembléias Gerais;
HI- tle Atas _dos Órgãos da Administração_;_
IV- do;: Atas do Conselho Fiscal;
V- de Presença dos .Associados nas ·Assembléias Gerais:
VI - ou_tro-;, fiscais e contábeis, obrigatórios.
Parágrafo úníco-. t tacultaaã a adoção de livros de
folhas soltas ou fichas.

Art. 38
A convocação senl r~ila Pelo Presidente ou por
qualquer dos órgãos de aJminbtração, pelo Conselho
Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um
quinto) dos assoCi'ldos em pleno &f)zo dos seus direitos.
§ 21'
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§ 39 As d~liberações nas Assembléia~ Gerai_~_ serão
torUadas poi- maioi-es d~ vot? dos associados presentes

C::O!ll direito de votar. _

_ _
Art. -39. 1:. da competência das Assembléias Gerais,
ordinárias ou extraordinárias, a destituição_ dos
membros dos órgãos de adminjstração ou fisclliz~Ção.
-Púágrafo único. Ocorrendo destituição que possa
afetar a regularidade da administração ou fisc81ização da
entid-ade, poderá a Assembléia designar admipistradores
· e consel_heíros provisórios, atê a poSse dos nó"vos, cuja
~leição se efetuarâ no prazo !11-áximo de 30 (trinta_)_ dias.

Ãrt. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou representado não terá direito a mais de 1
(um) voto, qualquer que seja o número de suas quotaspartes.
§ I~" Nas Assembléias Gerais das cooperativas singuJai-es cujos associados se distribuam por área distante a
mais de 50 km (cinqUenta quilômetros) da sede, ou no
caso de doença comprovada, será permitidi a -repre-Sentação por meio de mandatário que ten-ha a qualidade de
asso_Ciado no gózo de seus direitos sociais e não exerça
cargo eletivo na sociedade,_vedado a cada mandatário
dispor de mais de 3 (três) votos, compreendido o seu.
§ 29 Nas cooperativas singulares, cujo número de associados for superior a 1.000 (mil), poderá o mandatário
que preencher as condições_do parágrafo anterior representar até o máximo de 4 (quatro) associados, de_conformidade com o critério que, em função da densidade do
quadro associativo, for estabelecido no estatuto.
§ 31' Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), pode o estatuto
estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por delegados que -se revistam com as
condições exígidas para o mandatário a que se-refere o§
!I', O estatuto determinará o número-de de-legados, ã época e a forma de sua escolha por grupos seccionais de
- asSOcTã-dos de iguai número e o tempo da duração da delegação.
§ 4~" _O delegado disporá de ta_ntos _votos quantos fo~
rem os associadOs componentes do grupo seccional que
o elegeu.
§ 5'~ Aos associados localizados em áreas afastadas,
os quais por insuficiência de número, não- Pudàam ser
organizados em grupo seccional próprio, ê facultado
comparecer pessoalmente às Assembléias para exercer o
seu diieho de voto.
·
§ 6~" Os associados, ínteg"rantes de grupoS seccionais,
que não sejam delegádos poderão comparecer as Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e voto.
§ 7~' As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos- termos da
-lei ou dos estatutos, constituem objeto de dedsão da asseri-tbléiã geral dos associados,

.... . .....'
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SEÇÃO II
Qas Assembléias__çerais Ordinárias
Art. 44. A Assemblêia Geral Ordinária, que se realizará anualmen_~e nos 3 (três) primeiros meses apõs o têr-Ínino do exercício social, deliberará sobre os seguintes
assuntos que deverão constar da ordem do dia:
1 -prestação de contas dos órgãoS de administração
acompa-nhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo;
aJ relatório da gestão;
- b) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertunuias despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
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I I - destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se,
no primeiro caso a.s parcelas para os Fundos Obriga~
tórios;
III- eleiçãO dos componentes dos órgãos de_ admínis·
tração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o ca~
so;
IV- quando previsto, a fixação do valor dos hono·
rários,_ gratificilções e cêdula de presença dos membros
do Conselho de AdminiStração ou da Diretoria e do
Conselho Fiscal;
V- quaisquer assuntos de interesse sociaJ, excluídos
os enumerados no art. 46.
§ I~' Os membros dos órgãos de-ã:dmiriisiraÇã"o e fiscalização não poderão participar da votcição d"as matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.
§ 21' À exceção das cooperativas de crédito e das
agrícolas mistas com seção de crédito,- a aprovação do
relatório, balanço e contas dos órgãos de Administração,
desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os cas.os de erro, dolo, fraude ou simulação, bem
como a infração da lei ou do estatuto.

SEÇÃO IV
Dos órgãos de Administração
Art. 47. A sociedade será administrada por uma Direteria ou Conselho de Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral,
com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo
obrigatória a renovação dC; no mfnimo, 1/3 (um terço)
do Conselho de Administração.
§ l 11 O estatuto poderâ- Criai" outros -órgãos n00essár1õ_s_ ã administração.
§ 29 A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas
com seção de crédito e habitacionais fica sujeita à préVia
homologação dos respectivos órgãos normativos.

Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impedidas
pof lei, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o aces.so a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, Peculato, ou contra a economia popular, a fe pública oU a propriedade.
Parágrafo único. Não podem -Compor uma mesma
Diretofiã ou Conselho de Administração, os parentes
entre si até 2~' (segundo) grau, em linha reta ou colateral.
Art._ 52:-- b-diretor ou associado que, em qualquer
operação, tenha interêsse oposto ao da sociedade, não
pode participar das delibeiações refere-nteS a essa operação, Cunipriáao---:lhe acusar o seu impedimento.
Art. 53.- -Os com-ponentes da Admiriistr.ãção e do
Conselho Físca-1, bem como os liquidantes, equiparam-se
aos administradores das sociedadesanônimas para efeito
de responsabilidade criminal.
Art. 54. Sem prejuízo da açào que couber ao associado, a sociedade, por seus diretores, ou representada
pelo associado escolhido em Assembléia Geral, terá direito de ação contra os administradores, para promover
sua responsabilidade._

SEÇÃO V
Do Conselho Fiscal

Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) su-
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plentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida apenas a r-eeleiçã.o de

1/3 (um terço) dos seus compõnentes.
§ li' Não podem fazer parte do Conselho. FíScal,

além dos inelegíveis-enumerados no art. 51 os parentes
dos diretorcs atê o 2~' (segundo) graU, em linha reta ou
colateral, bem como os parentes entre si até êsse grau.
§ 2~' O associado não pode exercer c.umulativameflte
cargos nos órgãos de admin_iSfração e d_e fiscalização.

sEçÃc> nr
Das Operações da Cooperativa

Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em
comum poderá registrar-se como armaUm geral e, Dessa
condição, expedir "Conhecimentos de DepóSitos" e
"Warrants" para os produtos de seus associados conservados em seus armazéns, proprios ou arrendados, sem
prejuízo da emisSão de outros titulas dCcofrentes de suas
atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação específiCa.- § l~" Para efeito dêste artigo, os arm~Zê-ns da cooperativa se equiparam aos "Armazéns Gerais", com as
prerrogativas e obrigações déstes, Ficando os componentes do Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, emitente do titulo, responsaveis, pessoal e solidáriamente, pela boa guarda e conservação dos Produtos
vinculados, respondendo criminal e civilmente pelas declarações constantes do tHulo, como também pOr qualquer ação ou omissão que acarrete o de8vio, deterioração ou perda dos produtos.

§ 31' O estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de sua escolha por grupos
seccionaís -ôe associ~dos de igual número e o temPo
de duração da delegaçàu.
-§ 49 Admitir-se-â, também, a delegação definida no parágrafo anterior nas cooperatiVas singula·
_res cujo número de associados seja inferior a 3.()00
(três mil}, desde que haja filiados residindo a mais
de 50" Km (cinqUenta quilômetros) da sede.
- § · 5I' Os assocíados, integrantes de grupos se<·ciOriais,-quê fião·sejarit delegados, poderão-comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, dt
voz e voto.
§ 6~" As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos
termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de
decisão da Assembléia GeraL dos associados.f·----

Art. 21' Esta Lei entrará em vigor na: data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1982; 161~" da Independência e
949 da República. JOÃO FIGUEIREDO - Angelo
Amauq_Stábile.
(Às Comissões de ColistituiçdO e Justiça, e deLe;.
gislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetÕs
lidos ser.ào publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, oficio que vai ser lido Pelo Sr. !~"
Secretário.

· b lido o seguinte
Art. 93. O Poder PúOlico, -por -intermédio da administraÇão· central dos óigãos executivos federaiS ·compe. tentes, por iniciativa prõj)iíãOu Sóiiciúiç.ão da AsseiUble. ia Geral ou do Conselho PisCai, iiltervirã naS éooperativas quando ocorrer um dos seguintes casos:.__
I - violação contumaz das disposições legais;
II - ameaça de insolvência em virtude de mâ administração da sociedade;
III- paralisação das ativid8.~es- sociais por ma~s- de
120 (cento e vinte) dias consecutivos;
IV- inobservância do are. 56, § 21'.
Parágrafo único. Apfíca-se, no que cOuber, às cooperativas habitacionais, O-dispostO-n"este artfgô.
-

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N• 6.981, DE 30 DE MARÇO DE 1982
Altera a redação do art. 42 da Lei n'i' S.764, de 16
de dezembro de 1971.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. {9 O art 42 da Lei n~" 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, passa a vigo,rar ·com a seguinte tedação:
"Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de um voto,
qualquer que seja o número de suas quotas-partes.
§ I I' Não será permitida a iepresentação por
meio de mandatário.
§ 29 Quando o número de associados, nas cooperativas singtilã.res, exceder a 3.000 (três mil), pod-e
o estatuto estabelecer que os mesmós sejam representados, nas Assembléias Gerais, por delegados
que tenham a qualidade de associados no gozo de
seus direitos sociais e não exerçam cargos eletivos
na sociedade.

B.r.asflia, 22 de maio de 1984
OFICIO N• 178/84
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ex~ o nome do Senhor Deputado l!:dison Lobão para irltegrar, em. substituição ao Senhor Deputado Ricardo
Fiúza, a Comissão Mista incumbida de estudo e Parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n~"s 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27e28de
1984, que "alteram, acrescentam e suprimem dispositivos da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade-para· reiterar a V. Ex• meus
protestos de estima e consideração. - Deputado Nelson
Marcbezan

.o "SR. PRE!ili.>ENTE ·(Moacyr Dalla) - Será feita a
- sUbStituição- solicitada.
- Há oradores inscritos.
ConcedO a palavra a:o nobre Senad-or Álvaro Dias,
prlmeifo' oiadof ínscriio, por cessão do- eminente Senador FábíO Lucena.
O SR. ÀLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não somos daqueles que apreciam ver o circo pegar
fogo._E exãtamente por isso temos reiterado, nesta tribuna e em nossos pronunciamentos Públicos, a necessidade
de nos abeberannos das lições da História política de
nosso País. E, a propósito, temos Visto na imprensa, riestes dias, a rememoração dos episódios que marcaram o
fim do GovernO Arthur Bernardes, o declíni01nexoiável
d~_g~p.Yblica Velha, a dolorosa transição política das dêcada_~ de _vip.te_ e trinta.
Infelizmente, neste nosso Brasil, parece que os textos
e~lares e oficiais são redigidos justamente pira esconde! a -verdade históriCa. Atrav_és deles, as elites buscam
dai' a iriijlressão de que a cordialidade e o espírito de conciliação" sempre prevaleceram e de que as soluções foram
sempre incruentas e pacificamente encontradas. Não
obstante, a realidade é outra. Muito mais dura, mUito
maiS dolorosa. Nem sempre foram erlcontradas as: me-
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lhores soluções, quase sempre permaneceram focos de
impasses políticos, institucionais e económicos e, Oque é
pior, sempre estes episódioS deixaram vftimãs anOnimas,
nu-merosas poréni olvidadas, porque feitas entre o povO
que se agitou nas ruas, entre soldados e subalternos manipulados e desconhecidos, que os livros não enumeraram e não nomeiam. Porque nos livros, o compromisso é
registrar heroismoS fabricados, é enaltecer os heróis da
elite e jamais os mártires populares.
Entretanto, a memória do povo não é assim tão fraca.
De geração a geração, as experiências políticas, as lutas
cotidianas pela sobrevivência vãO deixando Uções, vàc
ensinando práticas renovadas de afirmação da vontaJ1,
nacional e de pugna pelos direitos individuais, pelos direitos políticos, pela solução das questões mais amp"Ias
do desenvolvimento nacional.
E é neste quadro que a Nação inteira, hoje, observa o
encaminhamento das negociações e entendimentos que
lhe foram prometidas como alternativa para a rcjeiçdo
da Emenda Dante de Oliveira. Observa a movimentadiu
de dirigentes governamentais, de lideres partidárioS~· de
parlamentares, no encaminhamento das mudanças politicas e institucionais que ela exige, com um misto de e-xpectativa e de ceticismõ~ Sim, Srs. Senad~ores, ao mesmo
tempo com alguma esperança, mas também com uma
CorilpreeDsivel dose- de cetícismo. E eSte é um dadO qul'
nos cumpre ver com· muita atenção.
Nós; da OpoSiçãO- e; principalmente, aqueles que têm
tido cantata mais estreito e díreto com as diferentes ca~
madas sociais, das capitais e das cidades médias, como
das comunidades interioranas, temos podido avaliar
bem este estado de espírito e o nível de tensão social com
que o povo brasileiro encara o processamento da mudança política.
Pudemos ver e sentir, durante a campanha pelas "Direta,s Já", como as percepções e pleitos _específicos de
cada segmento soei~, amalgamaram~se em uma só voz,
em uma só $entença: a impostergável devolução do direito de escolher diretamente o Presidente da República .
Todos sabemos, Srs. Senadores, que este fenômeno
não foi criado pelas Oposiç-ões. Não nos iludamos, nós
da Oposição, nem se enganem os da Situação, que esta
unidade política, que esta pluralidade de vozes funcfidas
num só brado, tenha sido induzida, ou tenha sido provocada pelo~ comícioS: Ela se encontrava, sim, latente,
prestes a eclodir, talvez não em manifestações públicas
ordeiras, organizadas, pacíficaS.
As razões todos nós também as conhecemos em grau
maior ou menor~ de uma ou de outra maneira. Alguns
podem situá-las no agravamento da crise_ económica; outros nas dificuldades cotidianas dos desempregados, dos
trabalhadores cujos salários são aviltados a cada_dia, das
classes médias frustradas em sua segurança e em suas aspirações; outros, ainda, na generalizada decepção do cidadão em relação aos governos que não conseguem mais
granjear o respeito e o acatamento dos governados.
__ p_e modo geral, no entanto, todos sabemos que, até de
modo in9-_ependente do grau de estagnação e recessão em
que o País foi jOgado, grassa no Biasil uma pfofunda crise política. Crise que se expressa no evidente descr~dito
do Go'{e_rno, de seus membros mais eminentes, de seu suporte partídárío, Para realizar um projeto nacional de
desenvolvimento consentâneo com as aspirações da
maioria da população e com as necessidades óbvias de
suas parcelas mais pobres. Crise que se expressa na deterioração da capacidãde de este Governo controlar- asestruturas económicas e sociais,_ segundo regras jurídicas
estáveis e jUstas; e qUe se reflete os escândalos, nas intervenções tardiaS-e inócuas, no envolvimento impune de
altas autoridades_ ou dC seus familiares e amigos. Crise
que se projeta na precária representatividade das estruturas partidárias geradas aO sabor dos casuísmos e das manipulaões da~ regras eleitorais.
Enfim, crise que o povo já não vê como simples ineficiência desta ou daquela equipe de governo, mas como
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vícios fundamentais do próprio regiirie que se investiu do
poder em 1964 e o monopolizou em 1968. C:dse que o
povo vê estampada na polêmica ácida e extremamente
reveladora entre o ex-Presidente Médici e representantes
dos governos que o sucederam. Porque ali ficou patente
que, ao longo de todqs esses anos ficaram desatendidas
as promessas ori8ínais do Golpe de 1964, de restauração
da democracia; de saneamento da moralidade nos negócios públicos, de conferir eficiência e lisura ã ações governamentais no campo econômico e sOcial. Porque- ficou patente que, na realidade, o regime passou todos esses anos tentando, infrutift!ramente, decidir e agir
seus próprios muros, para encontrar seus próprioS objetivos, para abrir ou fechar o jogo de forças políticas, não
em função dos interesses nacionais mais importantes,
mas em função dos interesses particularistas de grupos e
facções internos e de seus compromissos específicos com
grupos económicos domésticos ou internaciorlciis:
:E. pois, da longa experiência acumulada como espectador desse process.o_e como vítima de suas c_onseqUências,
que o povo brasileiro foi também se conscientizando das
debilidades e insuficiências deste regime, da sua falta de
identidade com a Nação, da necessidade de mudá-lo.
Eleições "Diretasjá" para a Presidência passou a SC!,
portanto, o meio, o instrumento, para alcançar este-desiderato de mudança política global, que é o cerne real da
vontade da Nação neste momento.
De outro lado, porêm, há obviamente, os objetivos
dos grupos que: -pretendem a continuidade do regime.
Objetivos que podem traduzir-se na manutenção dos privilégios conqUistados pelo uso indiscriminadO do Poder;
no assegurar-se de que os abusos cometidos permanecerão desconhecidos e impunes; no evitar que suas redes de
influências e compromissos se desfaçam. Objetivos que
podem traduzir-se na continuidade de suas políticas de:
crescimento seletivo e concentrador de rendas, de complacência com a dominação de setores importantes pelas
corporações multinacionais, de indiferença para~ Com os
dramas sociais das camadas regiões mais pobres do
País. Objetivos que podem traduzir-se no acesso aos instrumentos de poder para alimentar ambições de grupos e
facções sabidamente rechaçados pela opinião púb!ica.
Configura~se, portanto, nesta in_contornâvel contradição entre a índole e os objetivos do Ce"gime e a vontade
e as aspirações de todo o povo brasileiro - e aqu.i não
cabe o sofism? de que -nação- c povo são entes distintos o ponto crucial de todo o processo politico em que estamos envolvidos.
O que é fundamental, como resultado de negociações e
entendimentos, é encontrar a melhor inaneira de solucionar a crise política e institucional; através da mudança
do regime. E a devolução ao povo do direito de decidir
seus destinos é absolutainente inegociãv<:I. ~a meta piincipal a ser conquistada nesta etapa do processo. Todas as
demais São acessórias e, quando muito alteÍ'nátiVás menores, a serem tratadas no seu devido momento.
E esta restauração de um direito político essenciill, por
meio de eleições ..Diretas já'' para o próximO perfÓdo
governamental, é o passo que abre caminho pa_ra mudanças mais profundas rio arcabouç~ político-e'"insfitucional de nosso Pais.
Passo que se completará com a convocação da Assembléia Nacio·nal Constituirite, em que ulna noVa Càrtã
Magna deverá sintetizar OS Objefivos, as éStfuturaS jUrídicas e programáticas, as bases institucionais de um
novo ciclo de nossa História. Não há, portanto, tantas alternativas como querem fazer crer os arautos das conciliações de cúpulas, dos concha vos de bastidores, dos arranjos postergatório~ das
reaiS- soluções- para essa crise política. A vontade nacional está expressa com muita ciareza. E a atitude do povo
brasileirO, como já menciOnamos, é de cétiCa expeCtativa, e de virtual pi'Ontidão para.-cOriCtUisiár o_s:serii_.iegítimos direitos,
-- Tergiversar, protelar, enganar já não é possível. Aqui e
ali espoucam advertências concretas de que o povÕ brasí-
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e

!eira já não maiS acC1úi as nlelaS~SoluÇões e as -meiasverdades.
Por isso devemos ter clara magnitude de nossas responsabilidades como Parlamentares e como representantes eventuais desta voz majoritária da Nação. Ela já não
admite o continuísmo, nem o imobilismo que levam ao
iilaceitável. Não quer a persistência do desemprego, da
carestia, da fome e da esp(!liação do nord~tin9 e do trabalhador rural do Centro-Sul. ~ão qrren:;estagnação industrial, a ampliaçãÕ dO atraso e da dependência tecnológica; os riscos _de maior internacionalização de noSsas
riquezas.
Por isso espera que as instituições políticas reestruturadas lhe permitam alterar, a cUrto prazo, a composição
s_odal e programática do Poder, para encetar um novo
estilo de desenvolvimento mais justo -e Sofidãrio~ politicam_ente_ _m_afs_ livre e representativo. E confia em que o
Co_ngresso Nacional tenha e demonstre ter a capacidade
de conduzir a mudança política de modo legítimo e-eficaz; a capacidade de mostrar que, efetivamente, representa a Nação. E, em assim o fazendo, que devolva ao
povo o inalienável direito de escolher diretamente seus
mandatários maiores.
Desvirtuar essa clara manifestação de vontade, finalmente, será apostar no caos. Será fazer esvanecer-se o
que resta de confiança do povo em seu Congresso e nada
mais restarã para assegurar a estabilidade e a liberdade
político-institucional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, já que lanÇamos advertência ao Congresso Nacional, é momento também
de Ja.nçarmos a mesma advertência ao nosso próprio
Partido, Gostaria que as minhas palavras fossem desmentidas pelos fatos, mas, temo que não sejam. Sou pelo
-entendimento, sou pela negociação, entendo ser o entendimento e a negociação indispensáveis no regime democrático. No entanto, no momento vivido pelo País, não
tenho o direito de contribuir para que o povo deste País
s~ja iludído- e, para não iludi-lo, devo dizer que não acredito na possibil1dade do entendimento das Oposiçõc:_s
com o Governo. Não acreditO na POssibilídade -desse entendirritmto, porque o Governo não entende a si próprio,
não s_e entende com os seus Ministros que tomam Caminhos divergentes, posições connitantes, que empalmam
ba~deira:; diferenciadas; nãO hã entendimento do Governo com o seu Partido que hoje não é mais Partido, é uma
frente, como somos frente, com várias facções, grupos e
grupethos, cada qual com o seu projeto individual.
Por isso, não é possível colocar na vitrine nacional,
como real, a palavra entendimento, quando o que hã
verdadeiramente, no momento político vivido pelo País,
é o desentendimento com todas as letras.
O nosso Partido não pode jogar-se ~a ave_n~ura d~
uma caminhada sem retorno, não pode envolver-se nas
tramas diabólicas engendradas nos bastidores palacianos, porque através do Presidente da Repóblica o Poder
Executivo se manifesta pelo entendimento, mas, nomesmo prommciamento, desmente a_sinceridade_~e propósitos- com afirffiativas de intransígênda como ·aquela -que
diz intocável: a data das eleições de Presidente da República para 1988.
Creio que nem os mais jovens e nem os mais maduros
têm o direito de atropelar acontecimentos. Lançar candidaturas, num momento como este, é precipitação, ê a
açodamento, ê empurrar o Partido para uma aventura de
conseqUências imprevisíveis. Se a OpoSiçãO, se- 0-TiOsso
Partido conquistou um índice de popularidade jamais
atingido na história dos úlfimos 20-ã.rioS dÔ Brasil, Pela
pOstura de def~sa das eleições. "Diretas Já", não pode
agora sossobrar-se no emaranhado de contradições internas, do duplo comando, do interesse_deste_ou daquele,
das_cartadas de_cisivas de pessoas e ~!Ao _do ?~tido, e não
da NaCão.
Concedo o aparte, ao nobre Senador Itamar Franco.
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O Sr. Itamar Franco - V. Ex• foi felicíssimo na sua
frase. "cartada decisiva de certas pessoas"- o "certas"
fica Por minha conta evidentemente. V. Ex• hã pouco
analisava -oom raro brHhantismo, a crise política nacional, e se encaminha agora para detectar o nosso Partido
nessa camirihada, nesse falso entendimento, nessa falsa
negociação, nesse falso diálogo. Daqui a pouco, Senador
Álvaro Dias, nós vamos provar isso na reunião da Comissão Mista que examina a emenda do Presidente Figueiredo. Nós temos um requerimento não convOcado,
mas convidando S. Ex• o Sr. Ministro Chefe da Casa Ci'vil, para que venha à Comissão, jã que C!e é o implemen·
tador da polítiCa do Senhor Presidente da República,
para que ele possa comparecer a esta comissão, que é
um·a comissão técriíca, pira expô r Claramente o seu pensamento, não o pensamento que às vezes se expõe na penumbra, naquela penumbra cinzenta a que querem levar
-o- nosso Partido. Quero congratular-me com V. Ex• A
nossa expectativa, a nossa fê é de que o PMDB, que surgiu após-a extinção do MDB, hã de cumprir os compromissos que assumiu nas praças ptí.blicas, como, por
exemplo, quando verberava contra o Colégio Eleitoral,
quando dlzia que esse Colégio eleitoral era ilegítimo, e
não vai se tornar legítimo com a nossa presença. O
PMDB não irá à procura de fórmulas, Senador Álvaro
Dias- isso é importante- fórmulas ardilosas regimentais, como cise famoso destaque, destaque não sei de
quê;_ se é do possível substitutivo do Governo, nós teremos primeiro que aprovar o substitutivo do Governo
parã- depois solicitar o destaque. Não são com fórmulas
milagroSas que nós vamos enganar o povo. A verdade é
que o PMDB tem que continuar a sua pregação e ter presente-o que jâ disse aqui uma vez no Senado da Repúbli~
ca, que nós-vamos renovar esta Casa em 2/3 e vamos renovar a totalidade da Câmara dos Deputados em 1986.
Em 1970, nós só tínhamos aqui neste plenário sete Senad-ores do MDB. foi a coerência partidária, foi o respeitoà dignjdade, o respeito à doutrina que fez com que o
MDB,-e_agora o PMDB, crescesse perante a Nação brasileira. Meus parabêns pelo pronunciamento de V. Ex~ e
pelo enfoque que dâ, nesta tarde, aos caminhos que devem ser seguidos pelo nosso Partido.

O SR. ÁLVARO DIAS- Muito obrigado, Senador
Itamar Franco. V. Ex• tem demonstrado tambêm a sua
preocupação em relação aos destinos do PMDB. Acho
que essa preocupação, que é comum em todos nós Senadores do PMDB, deve dar margem à convocação de uma
reunião do Diretório Nacional do Partido ou mesmo de
uma Convenção Nacional do nosso Partido, para estabelecer, inclusive, um calendário estratégico, para que açodadamente determinadas lideranças não passem sem autorização partidária a atropelar os acontecimentos.
Acho que temos uma missão recolhida das multidões
nas praças públicas, que é lutar com todos os recursos
para restabelecennos eleições. ''Diretasjã", E O rãto coo~
creto é o projeto do Presidente da RepúbliCa que se encontra no Congresso Nacional para análise da Comissão
Mista.
Este é um instrusmento que temos para a continuidade
desta luta em favor das eleic;:ões_ "Diretas Jfr'f. Cabe,
prioritariamente às Oposições e aOs pedessistas favoráveiS- a- este projeto político de restabelecimento de
eleições di retas, promover as alterações neste instrumento"-que-Vêin do Executivo, para que ele dê resposta efetiva
às aspiraÇõt~:-s n-acionais-.- Depojs, sim, corri a Emenda do
Executivo votada no Congresso Nacional, de conformi~
dade com o resultado da votação, deve a Oposição estu~
dar outras alternativas. Não creio que discutir a partici~
pação ou não do Colégio Eleitoral, agora, seja uma dis~
-cussão oportuna. t: urna discussão que diVide, que enfra~
quece o _movimento por eleições diretas.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. ÁLVARO DIAS- Nâo afirmo que este seja o
momento de defender a participação no COlégio Eleiio·
ral ou de condenar a participação no Colégio EleitOral;
afinno que o momento é de não discutir o Colégü> Eleitoral, é de discutir um projeto que aí estã; para ser aprimorado, para ser alterado, para, enfim, devolver ao_
povo brasileiro o seu direito sagradO -ae-efeger o Presidente da República, para, a partir daí, promovermos as
mudanças que a Nação exige.
Ouço, com prazer, o aparie do nobre Senador Humberto Lucena, Uder da nossa Bancada.
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s~ntido de que o Partido estabeleça a nível nacional uma
estratégia a _ser seguida por todos os c_ompanheiros.
O que se verifica hoje no Brasil é o -Governo dando
cumprimento a uma e~tratêgia adotada nos óltimos dez
anos, de ceder parcialmente nos momentos de maior
pressão poPular. Foi assim quando o Congresso Nacional aprovou o Projeto da Anistia, O movimento nacional
em favor da anistia crescia de forma assustadora para o
Governo e este para não perder a autoria do Projeto,
antecipou-se à OposiQão e enviou o Projeto de Anistia.
No presente o Governo fez o mesmo. Com a campanha avassaladora pelas eleições diretas, com a participação entusiástica e maciça da população nas concentrações populares, o Governo cedeu, estrategicamente,
para recompor ãs ~orças que lhe dão sustentação, tentanM
- do cooptar de volta setores que abandonaram o poder
no momento da pressão popular; cedendo, em determinados pontos, para manter o fundamental, porque sabe
bem o Governo, se conceder eleições diretasjá, será massacrado nas urnas por uma população cansada do regime de arbítrio.

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouvi com atenção
grande parte do discurso de V. Ex• Quando cheguei ao
plenário, V. Ex• jã se--enCõritfiwa na tribuna, V. Ex•
ateve-se rigorosamente ao Programa do Partido, procurando enfatizar a campanha de mobilização popular 9ue
fizemos, com o apoio total da sociedade braSileira, peJO
restabelecimento das eleições diretas para Presidente da
República jâ, agora, na sucessão do Presidente Joã.o _Figueiredo. V. Ex• nestê- instante externa a suâ. preocupação com o destino do nosso Partido. Eu diria a V. Ex•,
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - O seu temnobre Senador Ãlvaro Dias, que sou um otimista neste
po, eminente SenadOr, estâ encerrado.
particular. Tenho a impressão que nós que fazemos parte-~
do maior Partido de OposiçãO, di:Vemos neSte instante
O SR. ÁLVARO DIAS- Vou concluir, Sr. Presidenperseguir dois objetivos primordiaiS: Sa!Vaguaraã.r i nOSte. O Goveriio ganha tempo protelando, transferindo
sa unidade e preservar a imageri:t do Partido na opinião __ para 88 a -realização de eleições diretas, na esperança de
pública. Para isso, evidentemente, faz-se núster, como
conquistar setores perdidos nessa caminhada de arbítrio
diz V. Ex•, uma programação política. No momento es. de 20 anos, que empurraram a Nação para o vale da de-tamos todos nós, adstritos a uma decisão soberana .da
sesperança.
convenção nacional do PMnB que deliberou, por unaniPor isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. o PMDB não
midade, após urria decisão do Dlfetórlo Naciónal, reãlipode esquecer o compromisso da praça pública, ou da
zar a campanha das "Dirctas Já" para Presidente daRePraça da Sé, ou da Candelária, ou de qualquer praça despública. Infelizmente o Congresso-Nacional decepciote País onde a população fez ecoar o gritq:_ ..eu quero vonou profundamente a opinião pública ao rejeitar a
tar para Presidente", na esperança de construir o Brasil
Emenda Dante de Oliveira. O que se esperava era que a
que todos nós merecemos.
pressão social. que se fez ã.ttavés das manifestaÇões- de
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
rua, pudesse sensibilizar os pedessistas ortodoxos. Lamentavelmente isso não aconteceu e nós, então, nos en0- SR. PRE_;SIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
contramos hoje nesta fase tumultuada da vida política
palavra ao segundo orador inscrito, Senador Enéas Faria.
brasileira, na qual a palavra entendimento ganha espaço
---cada dia que passa. Eu particularmente faço uma dife-O Sr. Enéas-Faria- Declino da palavra, Sr, Presidenrença entre o entendimento Sobre a proposta do Goverte.
no e o entendimento sobre a sucessão pre,._~dencial. Acho
que são duas coisas diferentes, como bem acentua V. Ex•
O SR. PRESIQ_ENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
No momento o que nos cabe é saber junto ao GoVerJ?-()
palavra ao nobre Senador José Fragelli.
até onde vai a sua transigência porque itinguérn negocia
sem voltar atrás nos seus pontos de vista. Sá poderemos
O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISchegar a um denom-inador comum se houver, por conseClJRSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
guinte, tnmsigências de lado a ladO. Mas, parã que nós_
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORamanhã saiamos da nossa posição, das., "Diretas Já" MENTE.
para Presidente da República, para um substitutivo de
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
comum acordo com todos os Partidos, teremos obrigatopalavra ao· nobre S_cnador Humberto Lucena, como
riamente que passar pela Executiva do Partido, pelo DiLíder.
retório Nacional e pela Convenção Nacional do Partido,
que é órgão mâXimo da nossa hierarqu"ia, a que todos te- O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCiA
remos que nos submeter. Agora, quanto ã sucessão, teDLSCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
nho para mim que, por mais que falem, é praticamente
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORimpossível chegar-se a uma conciliação nacionaf.- Não
MENTE.
vejo como se chegar a um candidato de consenso, porO
SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Conceque, nem o Governo, nem o PDS ortodoxo jamaiS redo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como
m.mciariam seu apoio às políticas que ar estão no campo
Líder.
institucional, no campo econômico e no campo- social e,
nós da Oposição, particularmente do PMDB,jamais poderemos apoiar qualquer caildidatO que não signifique o
0 SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
espírito de mudança. A sociedade quando apoiou a camLíder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
panha das eleições diretas o fez pensando em transfor___ ora~or.} - Sr. Presidente, Sr~. S_enadores:
mar tudo o que aí está, levando O povo br:isileiro ao deO Senado acabou de ouvir a magnífica oração do Sesemprego e à fome.
- nador José FrageiH, que situou bem aqueles dispositivoS
que são fundamentais na Constituição e aqueles que apeO SR. ÁLVARO DIAS- Muito obrigado pelo aparnas completam o pensamento_ do constituinte.
te que, como Líder do nosso Partido, dâ força maior a ~Ora, nos Direitas e GaraO.tias Individuais, está escrito
essa aspiração, que deve ser das bãses partidárias, no
no art. 153, § 1'1: ·~Todos são iguais Perante a lei- essa é
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a afirmação -sem distinção de sexo, raça, trabalho, credore)igioso e con~icçQc;s políticas".
Esse artigo é, sem dúvida, muito mais poderoso do
que o outro que diz: "Os cargos póblicos serão acessíveis
a todos os bras.iJeiros que preencham os requisitos estabelecido em lei".
Quer dizer, desde que sejam todos iguais perante a lei.
Por isso mesmo é que me surpreende, e é a segunda
vez que ocupo a tribuna desta Casa para focalizar este
aspecto, já o flz o ano passado, que o Tríbunal de Justiça
do Estado de São Paulo, o Estado para o qual acorrem
brasileiros de todos os recantos e que a todos acolhe com
uma ampla e generosa hospitalidade, esse Estado institua concurso público para cargos da magistratura -no
presente momento 110 vagas - e exija dos candidatos,
alêm de outros requisitos que a lei, sem ferir a Constituição, pode reclamar, exija, repito, que eles tenham residência no _E:stado de São Paulo hã mais de cinco anos.
Ora, evidentemente isso choca na Federação com a
confraternização de todos os brasileiros. t uma disposição profundamente discriminatória e surpreende que
seja exatamente em São Paulo qUe ela esteja a vigorar. Se
algum candidato da Bahia, do Amazonas, do Piauí
preenche todos os requisitos para um concurso público,
e se se submete a esse_concurso, por que exigir que ele tenha residência há cinco anos no Estado de São Paulo?
Daí, Sr. Presideriie, em nome de todos os brasileiros
que não moram no Estado de São Paulo há cinco anos, é
que venho fazer este protesto, esperando que ele chegue
ao conhecimento dos juízes do Tribunal de Justiça daR
quele Estado. Que eles revejam esse edital para que não
continue essa nôdoa a distinguir os que moram e os que
não moram em São Paulo, como se não fôssemos todos
brasileiros de um mesmo País.
Contra isSo, contra essa disposição, contra essa determinaÇão que õcupo esta tribuna, pedindo que os ilustres
Senadores que aqui representam o glorioso Estado de
São Paulo e o Governador, nosso antigo colega, constante, brilhante orador, defensor dos interesses públicos
que ê o Governador FrJnco Montoro, Líder consagrado
do Movimento Democrático Brasileiro, depois Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, que esses ilustres
representantes sejam intérpretes do nosso protesto con-tra essi disCrínlinaçào injusta que se faz aos brasileiros
d~ tO-dos os recantos do País, que para serem magistrados em São Paulo necessitam ter 5 anos de residência naquele Estado.

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, com muita
honra.
O Sr. Odacir Soares- Qu~ríamos trazer a nossa solidariedade aõ protesto que V. Ex• está registrando nesta
Casa, porque, na realidade, é uma contradição muito
grande o Governo democrático de São Paulo criar esse
tipo de restrição, exatamente atê no momento em que se
acabou de ouvir vários oradores, vârios Senadores se
pronunciarem sobre aquilo que consideram restriÇões
aos direitos políticos neste País. De modo que a Liderança do PDS quer se solidarizar com V. Ex• porque, na
realidade, eu tenho a impressão que o Governo democrático de São Paulo está inovando eril IÍ1atéria de concurso público.

O SR. NELSON CARNEIRO - A bem da verdade
devo confessar que o Governo do Sr. Franco Montara
não inova. Já existia essa disposição anteriormente e que
_ me trouxe a esta tribuna naquela oportunidade. Apenas
continua-, e daf é que eú quero jâ agora endereçar um
apelo ao Governador Franco Montoro, para que junto
ao Tribunal atue afim de cancelar essa disposição que é
discriminatória. Se não podem, através de concurso
público, brasileiros de tpdo o País disputarem cargos da~
quele Estado. na magistratura, então por que se vão bus-
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car nos outros Estados figuras exponenciaiS- pa-rã integrar os corpos executivos, quando o próPrlo Poder Legislativo apenas exige uma permanência no- Estitdo Cfe
dois anos, dispOsítlvo que também cons-idero desnecessário e discriminatório na Constituição, porqtie, éfiiido
num instante em que se estava, ainda, sob a impressão da
multiplicidade de pleitos vencidos pelo Presidente Getúlio Vargas e, também, pelo Sr. Luiz Carlos-PreStes. Os

tempos são o_utros. Esse dísJ:i"Osiiivo consfituciOnai que
criif essã-discrimiilação, esse domicílio eleitoral obrigatório, é daqueles que devem ser riscados na prim-Cira reforma constitudonar.· Mas este apelo que agorã dirijo,
em nome de todos os brasileiros, cert!ime"i-tte terá acolhida no espírito liberal e democrático do Sr. Franco Monloro e dos seus ilustres intérpretes neSta C~sa, pafa qUe
se risque do edital essa estranha e absurda exigência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

o

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal -Gaivão Modesto -José Sarriey Marco Maciel- Lourival Baptista- Jutah,Y Magalhães
- João Calmon - Amaral Peixoto - Murilo :Sia"aró
- Alfredo Campos """"7 Amaral Fudan - Fernando
Henrique Cardoso - Jaison Barreto,
-

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Sobre a
Mesa, comunicação que será lida peJo Sr. 1~>-Secietái-íO.
f:: lida a seguinte
OFjGLGjN• 055/84
Brasília, 22 de maio de 1984.
Senhor Presiden_te:
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos "do art.
64, § 2~>, do RegimenfOTnterno, designei ô nobre sen~OOr
Odacir Soares para a função de Vice-Llder do PDS. _
Aproveito a oportunidade para renovar iYossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Senador Aloysio Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE {Marcelo Miranda} - O expe--diente lido vai à pubHCãçào-.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está esgotado o período destinado ao Expediente.
Estão presentes na Ca:sa 49 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. !~>
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 87, DE 1984
Nos termos do art. 198, alfnea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, fim de que
a matéria constante do item n' 8 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1984-. -- Hêliõ-GU.ei~

a

ros.

O_ SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda}- Em votação o requerimento.
·
O Si. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a-palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Com a
palavra o nobre Senador Hélio Gueiros, para encamí--nhar a votação.

O SR. HtLJO GUEJROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
t do conhecimento da Casa a minha intenÇão de-iilSiS~
ti r que o Senado Federal apresse a sua decisão "SObre um
pedido de empréstimo do Governo do Estado do Parã.

Já entrei em detalhes sobre a minha insistêll-c{a, a "via
crucis" que tenho cumprido nesta Casa para tentar comqver e__ demover a ilustre LideranÇa do PDS.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que -os ílllstres
membros da Bancada do PDS saibam que durante todo
esse tempo tenho tentado convencer a sua Liderança
para a necessidade de se apressar essa votação. Alguns
Senadores do PDS estão sendo levados a crer que estou
sendo intransigente porque estou querendo a urgência
antes do pronunciamento das corriissões técnicas. Mas,
V. Ex• é um regimentalista a Cãsa conhece o Regimento
Interno e sabe que esse tipo de urgência, Que estou pedindo, leva uma semana e que há tempo suficiente para todas as comissões técnicas da Casa se pronunciarem. Desejo uma garilntia Prévia da Liderança do PDS no sentido de que não vai por obstáculos ao andamento desse
processo, porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Gabriel Hermes já deu várias einúm"eras entrevistas
no meu Estado dizendo que esse processo não vai passar
porque S. Ex• vai pedir vista, vai baixar em diligência e
nunca inais o Seriaáó vai ver a sua -cor.
Sr. Presidente, é como disse ontem, S. Ex~ não me dá
nem o direito de ser ingênuo, de ter boa fé porqUe jâ proclamou audiovisualmente no meu Estado que não vai
permitir que o Senado coloque em Ordeiri do- Dia esse
processo.
9 preciso que o Senado entenda a minha posição. Há
30 di!J.S qué luto nos bastidOres para tentar convencer a
Liderança do PDS de que Se deve fazer com o Pará o que
se tem feito com todos os Estados e municípios brasilei--ros. Só isso que estou pedindo. Durante esse tempo fiquei aguardando a resposta da Liderança do PDS. Fui
ao Senador Aloysio Chaves e di_Ss.e -que o- Senador
Gabriel Hermes_estava opondo obstáculos e que ia insis-.
tir na diligênda, no pedido de vista. S. Ex• me respondeu~ "Deixa que eu falo com o Senador Gabriel Hermes". E não falou. Se falou não me disse coisíssima alguma, foi embora para os Estado_s Unidos e eu estou_esperando. Ch__eguei a pedir à chefia de gabinete para marcar
uma audiência com o Senador Aloysio Chaves. Não
marcou coisa nenhuma, não me deu_satisfação nenhuma.
Veio o Senador Virgílio Távora para a Liderança do
PDS. Insisti e S. Ex• ficou escandalizado em saber que
estava havendo essa obstrução, que isso era um absurdo.
Pois é, Senador, eu bancando sempre o humilde, cordato
como sou, de natureza humilde e cordata. Acontece que
o Senador Aloysio Chaves ficou de me responder, não o
fez, foi embora para os Estados Unidos, cheguei a pedir
para S. Ex• falar comigo. S. Ex• agora vai dizer que foi
culpa do seu Chefe de Gabinete que esqueceu de avisálo. Essa conversa comigo não entoa, vou logo avisando.
Então, Sr. Presiderite, isso significa- que durante-=todo
esse tempo, com licença da expressão vulgar, estão pensando que me levam no bico. Apenas estou insistindo
para que esta Casa se manifeste, co_mo tenl-se inanifestado favoravelmente ao pedido _do Governo do Estado do
Par_á, ma_s _quero ter garantias mínimas de que _o Senador
Gabriel Hermes não vai cumprir o prometido, de que
esse processo não vai chegar na Ordem do Dia do Sena-

do,
Chego até a fazer justiça ao Senador Gabriel Hermes
de que S. Ex~ não estã fazendo isso por iniciativa própria. Quase todos os dias no plenário da Câmara dos Deputados, correligionários de S. Ex•, Deputados, cobram
esse procedimento e querem que S. Ex~ tome de mim esse
processo.
V. Ex• pode verificar no Diário do Congresso e vai ver
que váiios Deputados do PDS do meu Estado estão exigindo que o Senador Gabriel Hermes me tome o processo. Então, quero mostrar a V. Ex•s. que não sou eu que
está ~:=e-ndo passional, radical. Enquanto foi possível, fiquei nOs bastidores tentando encontrar uma solução
amigável, cordial, dentro do espírito desta Casa. Agora,
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chegou a um ponto que não é possível nada, só me resta
Ul!la alternativa:. lutar regimentalmente, que é o que estou fazendo agora. Não era minha intenção deflagrar
Jogo _este processo de obstrução, mas acontece_ que convocaram na quinta-feira à noite uma sessão extraordinária desta Casa para colocar na Ordem do Dia um projeto de empréstimo de cinqüenta ou sessenta milhões de
dólares para o Estado do Rio Grande do Sul. Não tenho
nada contra o Estado do Rio Grande do Sul e estou
pronto a dar o meu voto. Mas não posso perder a oportunidade de encangar o Estado do Pará na luta do Rio
Grande do Sul.
Quero dizer a V. Ex•s. _que no caso em que estou fazendo questão desta urgência, que não é uma urgência exagerada, que leva uma semana, eu também fui levado a
esta providência porque eu vi o que aconteceu com o
nobre S.enador Fernando Henrique Cardoso. S. Ex• pensou também que tudo ia ser na boa-fé na cOmissão. Então, apresentou o seu projeto - o parecer é da lavra do
nobre Senador Severo Gomes, que está aqui- na certeza d6 que a COmissão toda ia apoiar tranqUilamen-te. De
fato a comissão toda já se aprontava para aprovar o projeto, quan-do o nobre S.enador Amaral Furlan pediu vista
do prOjeto e desde aquele dia não voltou mais a Brasilia,
nem ao plenário do- Senado Federal.

E como disse ontem os japoneses dízem que o que
acontece uma vez pode acontecer uma segunda, e quem
está na vez para acontecer esta segunda vez é o Estado
do Pará, tanto mais quanto o Senador Gabriel Hermes já
declarou que vai fazer isso.
Sr. Presidente, não é minha intenção perturbar, conturbar, nem atrapalhar o bom andamento dos trabalhos
do Senado. Invoco o testemunho de V. E~.'s Sempre colaborei, no exercício-eventual da Liderança, tento salvar
alguns projetas quando podem ser salvos e, tenho insistido para que não se façam aqui obstruções sistemáticas e
permanentes no andamento da votação da Ordem do
Dia. f:: uma questão de número. Se o PDS tem maioria
nós tentamos uma, duas, três vezes. Se o PDS não quer
concordar, não há jeito senão concordar com a sua opinião. Mas no caso em que o PDS tem sistematicamente
apoiado todos os pedidos de autorização, não posso admitir que quando chegue a vez do meu Estado, que tem o
Líder do Governo, ele vá ter problemas para a aprovação do seu processo.
Nestas condições, Sr. Presidente, tomei a iniciativa de
pedir a urgência. Como ví que não havia possibilidade
do PDS nos apoiar, pedi ao nobre Senador Gastão
MUller, na Liderança eventual do meu Partido, que se
assinasse um requerimento e estou pleiteando agora a inversão da Ordem do Dia para que seja dada prioridade
na Ordem do Dia do Senado Federal ao processo do Esk
tado do Pará. (Muito bem!)
- O Sr. Aloysio Chaves- Para encaminhar a votação,
peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Esta
Presidência avisa que, de acordo com o art. 345, o.reqllerímerito nQ enCaminhamento de votação é limitado ao
signatário e a um representante de cada Partido.
O Sr.Aloysio Chaves- Sr. Presidente, tenho o direito
de encaminhar como Líder. E fará o encaminhamento,
pela minha Bancada, o nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Cha"ves: COmo
Líder, para encaminhar a votação.

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra para encaminhar a votação ao ilustre Senador Gabriel Hermes.

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Para encaminhar a votação. Se:m revisão do orador.)- Sr. Preside_nte, Srs. Senadores:
Depois da exposição do Senador Aloysio Chaves, eu
praticamente pouco tinha a diZer. Apenas dois esclarecimentos, pelo respeito que me merece a Casa e pelo respeito que desejo continUãr merecendo do meu colega Senador Hélio Gueiros.
Devo dizer, Sr. Presidente, que sou, pela ordem, o terceiro, talvez mais aniigõ parlamentar deste-País maravilhoso que é o nosso Br.asil. E neste longo período de Parlamento não me lembro, jamais, de ter metido embaixo
do braço algum processo, ou levado para casa, ou deixar
de atendê-lo. Já sou até conhecido, por ser como Deputado e agora como senador, talvez c que maiS ·relata, o
que mais comparece, eu compareÇo ·com assiduidade a
três comíssõei de qu__e sou membro efetivo, a uma que
presido, tenho a honra de presidir, e a duas de que sou
suplente. Não falto, não deixo atrasar um único projeto.
Quef6 que o Senador Hélio Queiras fique certo disso,
e isso quero guardar como respeito que mereçó dos meus
companheiros. Quero dizer tarilbém ao Se"nador Hélio
Gueiros que
-coloco ãqurem Plenário como um homem de bem, como um homem que quer ser respeitado e
respeitar também os demais.
Sistematicamente, sejam quais forem as posíções d:i:quelas proposições ou daqueleS projetas -que me cheguem às mãos, e_u os encaro olhando, em primeiro lugar,
os interesses da coletiVidade, os interesses do meu País e,
acima de tudo o respeito que me merece a Casa. Disso
não abro mão e peço ao Senador Hélio Gueiros que aiiOte bem: disso nãO abfo mão.
Agora, quanto ao processo, Sr. Presidente, tive oportunidade de esclarecer ontem que me sendo solicitado
para relatar e chegando um pedido do Presidente da Comissão para que eu cedesse aõ Seflador Hélio G ueiros,
eu atendi prontamente. O Governador do meu Estudo,
em companhia do Senador Hélio Gtielros, me dandO a
honra de ir ao meu gabiitete me dar notícia deste pedido
disse com maiof )iale pedir a minha colabora-çãO-,
dade que eu o atl!nderia com maior prazer, que meti Estado é um Estado que tem direito, merece, que eu lamentava dar pareceres continuados aqui a solicitações de todos os Estados, inclusive a maioria de EStadOs - e isso
eu quero fazer justiça ao Governo do Presidente Figueiredo - a maioria a Estados di Oposição, como Estados
ricos e poderosos como São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul têrll- sido os mais atefl-did-õs, -Sr. Presldinte. E eu prontamente, dei pareceres favoráveis.
No caso deste aqui, eu apenas disse ao Governador do
Estado, disse ao Senador~I-iélio Gue'íros, Cm ffieu gabinete, que eu me reservava, em virtude, realmente, deste fato, de ser um projeto que recebeu autorização da Assembléia Legislativa do_ meu Estado há cinco anos passado, em 1979, foi quando a Assembléia deu esta autorização, de que_eu gostaria de ler, como _eu leio tudo, por
isso sou um· madrugador conhecido já desta Brasília,
queria ler, conhecer, e se necessário, -.soficitar algumas diligências. Inclusive, preocupava-me em saber como seriam pagos esses 60 milhões de dólares, que são mais de
100 bilhões d~ cruzeiroS, que O Governador do E:>tado
pretendendo receber, se possível, e Deus o queira, neste
ano, ou no próximo ano, para daqui durante_ dois anos,
ou três aplicar a parte a que terá direito, tirar Uma parte
para quem chegar depois, e depois o chegasse que vá pagar. Então, eu tenho o direito de examinar, ou então não
estarei cumprindo o meu dever. Agora, entre eu querer
apelar para um direito justo, uma obrigação minha de
olhar com honestidade uma solicitação, sobretudo quan-

me

eu

a

do muitos daquele.~ que vivem no meu Estado, homens
de jornal, parlamentares estaduais e federais já se manifestaram colocando certas dúvidas, levantando certas
questões em torno disso, não cabia a mim deixar de examinar com a consciência tranqüila e, se possível, pedir
alguma diligência que se tornam necessárias. Isso foi o
q~_e eu disse §LO Senador Hélio Gueiros, isso foi .o que eu
disse ao Governador do meu Estado, isso é o que eu tenho de fazer como obrigação e não posso deixar de fazer.
A.iora, o que me surpreendeu foi que,_deSde o dia 14
d_e n.bril deste ano, passou o projeto para o Senador
Hélio Gueiros, várias reuniões da comissão se realizaram
e o Senador Hélio Guelras não o relatou. Se houvess_e re-latado, eu poderia até ter aceito ou pedido, como espero
agora, e agora me sinto mais do que nunca ·no dever de
pedir vista para, numa ou no máximo duas semanas, ·de-_
volver o projeto devidamente instruído, tranqUilo, para
que assim eu sinta que cumpri o meu dever.
Estes esclarecimentos estou dando pelo respeito que
me merece a Casa e, repito, pelo respeito que quero me-recer do Senador Hélio Gueiros, que vem se demons~
trando aqui, nesta Casa, um luta~or diário, atento a es~
sas proposições, atento aos projetas, um autêntico homem de: Oposição, coisa que eu fui durante longos anos
da minha vida quando mantive sempre o respeito dos
que--naquele tempo eram governo, como tenho certeza
que tenho hoje, a amizade e a estima que também transmito aos que do outro lado merecem, Sr. Presid_ente e
Srs. Senadores, o meu respeitÕ e a minha atenção. Digo
isto como uma satisfação, como uma posição honesta à
Cas<J e <lO meu colega Senador Hélio Gueiros. (Muito
bem!)
O Sr. Hélio Gueiros -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Hélio Guelras, para
encaminhar a votação, como Líder.

O SR. HllLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pelu exposição do nobre Senador Aloysio ChaYes e,
depois, pelo pronunciamento do nobre Senador GB.briel
Hermes, verifica-se que eles confirmam· tudo quanto eu
disse. Não desmentiram coisa alguma. Fomos ao gabinete d_os dois, mostramos o projeto a eles, demos-lhe tempo
para estudare_m, verificarem, analisarem, fazerem -tudO, e
eu na expectativa de uma resposta do Senador Aloysio
Cl1ãVtbs, a quem comuniquei pronunciamentos reitei=ados
do Senador Gabriel Heirnes, declarando que esse projeto
não seria aprovado porque ele iria baixar em diligência.
O Senador Aloysio Chaves me declarou que ia falar
com o SenadOr. o'abriel Hermes, e eu esperei sentado até
hoje que ele me desse a resposta do Senador Gabriel
Hermes. Depois, ainda pedi, eu, um colega do Senador
Aloysio Chaves, pedi uma audiência a S. Ex•, ao seu
Chefe-de gabinete. E pensam V. Ex•s que ele se dignou a
me dar audiência? Também estou esperando sentado até
hoje que o nobre e ilustre Líder do PDS me conceda uma
audiência para eu tratar com ele, desse problema.
Então, verificam V. Ex•s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que mais condescendente, maiS compreensivo, mais
tolerante, mais paciente, mais humilde eu não poderia
ser. Agora, quando eu estouro a ferida, quando eu meto
o dedo na ferida, aí vêm essas explicaçõeszinhas pretendendo justificar uma posição injuslificáYel da Lider<iriça

do PDS.

A verdade é Cjue só agora, quãndo eu provoquei a
atenção do Plenário destu Casa para essa situação do Pará; é que: os ilustres Senadores atingidos por mim, vêm
dar uma explicaçilo que eu pedi em caráter particular; há
u_m mês, quase, que eu veOho pedindo u-ma explicação e
um upoio, qualquer coisa da parte de S. Ex•s Eu só quero

deixar bem claro que não estou sendo precipitado. Pelo
contrário, mais calmo, mais tranqUilo, mais paciente
ninguém foi ainda nesta Casa. Apenas se agora eu p<:lrti
para obstrução, vou fazer obstrução. E quero dizer mais
uma coisa aos meus ilustres colegas do PDS, dos quais,
por sinal, particularmente, eu tenho recebido todo o
apoio e simpatia: eu sei que o ilustre Líder do PDS vai
tentar derrubar essa minha obstrução para um ou outro
caso do interesse particular dele, ou partidária, ou do
Governo. Mas, quero dizer a S. Ex~. para que também
não haja mal-entendidos futuros, que se eu não encontrar da parte da Liderança do PDS, agora, compreensão
e atenção para ó nieu· problema, nãO vá pénsar o PDS,
depois, que se eu conseguir suplantar o problema e fazer,
de alguma maneira, aprovar o projeto, que vou ter mais
alguma consideração especial com a ilustre Liderança do
PDS, porque estou vendo que S. Ex• vai querer me derrubar e só se falhar a mobilização que vai tentar para me
derrubar, vai querer negociar.
Portanto, Quero que S. Ex• fique prevenido de que vou
dar um prazo razoável e decente para haver o entendimento, para haver a combinação. Mas, se esta não for
feita, apenas pela convergêncía e coincidência de interesses da Bancada do Governo, com relação a outros projetas, se só nessa oportunidade houver acordo, eu também
não vou, daqui por diante, ter mais alguma atenção e
consideração para com a ilustre Bancada do PDS.
Quero dizer, portanto, a V. Ex•s, que vou insistir nessa
minha obstrução. E quero, também, para que não haja
mal-entendidos futuros, que prestem muita atenção ao
que estou dizendo: eu não vou me limitar a uma oposição na base do Senador Itamar Franco que, apenas, de
vez em quando, na Ordem do Dia, pede uma verificação
de votação. V. Ex•s estão acostumados, somente, a esse
tipo de obstrução. Quero dizer -qU-e eu preterido diversifi·
car um pouco essa minha posição obstrucionista sempre,
sempre baseado única e exclusivamente no Regimento
desta Casa.
Peço a V. Ex•s compreensão, tolerância, transigência,
porque sei que posso irritar, sei que posso_ amolar algu(ls
Senadores.,jnciusive aqueles que, eventualmente, possam
querer fazer alguma coisa neste plenário ou em outro
qualquer departamento desta Casa, posso, eventualmente, por essa posíçào que resolvi assumir em defesa do
meu Estado, porque sou aqui representante do Estado
do Pará, é possível que, nessa_ posição que estou assumindo, eu possa desagradar alguns Colegas, o que faço
com muito lamento meu - não o faço com a menor satisfação -mas não vou ter nenhuma outra alternativa a
não ser essa.
Nestas condições, Sr. Presidente, verifica-Se que tenho
toda a razão nesta posição que estou assumindo nesta
Casa. Estou pleiteando para o Pará o mesmo tratamento
dado_ a outros Estados. E para que não se pense que o
Estado do Pará seria uma exceção nessa urgência, quero
declarar a V. Ex•s que os empréstimos para o Estado do
M<~ranhão, superendividado Estado da Federação - e
aqui eu invoco o testemunho dos Senadores João Castelo e Alexandre Costa - e para o Estado do Espírito Santo, que é hoje do PMDB, mas que tem na Presidência
desta C aS<!. um Senador do PDS, que é o nobre Senador
Moucyr Dal!a, esses dois empréstimos, do Maranhão e
do Espirita Santo, foram concedidos por esta Casa em
urgência-urgenfíssima. Foi copcedida <i urgência numa
sessão de 18 horas e 30 minutos, durante o Expediente, e
às I9 horas, sem pronunciamento de nenhuma Comissão
Técnica desta Casa, foram aprovados os pedidos dos Estados do Maranhão e do Espírito Santo, com o detalhe
de que o Estado do Espfrito Santo é também um Estado
do PMDB; ao Espírito Santo pertence o Senador Presidente deg~ Ç<)_s_i.l_,_m<ts. o Presidente desta Casa, como
sempre. mostrou-se digno, altivo, elevado, e não criou o
menor obslfo_culo, e__ o Senador José Ignácio Ferreira viu
aprovudo ·c,- preito de- seu Estado em menos de 30 minutos.
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Então, Si'~ PrCSíclente, eu não estou pedindo para o Estado do Pará nenhuma exceçi'l.o a esta Casa,

O Sr. Moacyf Dalla- Emine_nte Sel!~d_oi Hêlio Guei_ros, V. Ex' me permite interferir!

O SR. HtLIO GUEIROS -

Pois não

O Sr. Moacyr Dalla- Eu consultaria a Presidência se
o eminente Senador está encaminhando votação, ou se é
permitido o aparte?

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miraoda) permitido aparte, no caso.

Não é

O Sr. Moacyr Dalla- Então, lamento mas i-egi.Stro,
Sr. Presidente, que logo após tenho vontade de fazer um
esclarecimento com relação à afirmativa do ~mínente-Se-.

nadar Hélio Gueiros.
O SR. HELIO GUEIROS - Então, Sr. Presídente,
estou pedindo para o meu Estado uma atitude, um comportamento comum a esta Casa; e cito esseS ·dois exern~
plos, do Mararlhão, com o detalhe de que o Maranhão é
um Estado superendividad<J:, e o exemplo dÕ Espírito
Santo, porque Espírito Santo dispõe de um Senador da
mais alta categoria, pertencente ao PDS. Mas, em nenhum desses pedidos se levantou uma voz para obstruir,
para condenar ou para pedir maiores esclarecimentos,
nem coisa alguma.
Então, Sr. Presidente, não é possível que, quando chega a hora do Estado do Pará, e volto a frisar, o Pará que
dispõe de ufn Líder do Governo representante do Estado, não ê possível que um paraense, Líder do Governo,
não dê ao Pará o tratamento que deu ao Espírito Santo e
ao Estado do Maranhão.
É com esta lndlganção e com esta revolta que peço
desculpas se exagerei, mas ê como me pronuncio nesta
Casa, Sr. Presidente, insistindo para que votemos a ur~
gência para o projeto do Estado do Pará, e depois da urgência, que é uma urgência que leva uma semana para
'SePcumprida, que vá o processo às Cõmissões, mas com
a garantia antecipada de que não será alvo de obstruções, por pa·rte de quem não deseja que o Estado do
Pará -cresça como merece. (muito bem.!)
O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento rápido, já que fui
citado nominalmente; ê um direito regimental.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) --Eu solicitaria ao Senador Gabriel Hermes que aguardasse, já
que o Senador Moacyr Dalla foi citado antes que S. Ex•.
Portanto, para uma explicação pessoal, concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR DALLA (PDS- ES. Para uma éxplicação pessoal. Sem revisão do orador~) - Sr. Presi~
dente, eu fundamentaria o meu requerimento no art. 16,
íriciso V, do Regimento Interno, pelo fato de ter sido ci~
tado nominalmente. Mas nurna homenagem ao preclaro
Senador Gabriel Hermes, eis que hoje temos a felicidade
de cumprimentá~lo pelo seu aniversário, fã.Jarei após S.
Ex~

-

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Mirartda) -· Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, por ter
sido citado.

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Para uma
explicação pessoal. Sf:iin ieVisão do ora:aOf~f- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores:
Agrade.ço a lembrança que vai fazer com cj:ue eu receba mais uma porção de queridos abraços, inclusive do
Senador Hélio Gueiros.
Mas, Sr. Presidente, apenas para esclarecer. O Sena-:.
dor Hélio Guelras está criando um impasse desneces~

sário. Veja, V. Ex' Eu dei" a minha explicação clara, o Senador Aloysio Chaves também. Nôs queremos apenas
ter ess.e. direito, pois o Senador Hélio Gueiros sabe de
uma série de problemas levantados de Deputados Esta~
duais, Deputados Federais do meu Estado, em discursos
publicados na Imprensa, e por jornalistas do meu Esta~
do, que levantaram uma série de proposições em virtude
de se tratar de uma solicitação de 1979. Então eu disse
~-·apenas que desejava, e que issO já-deveria ter Sido feito
hã muito tempo, desejava que, em coÕ.hecendO o parecer
de S. Ex•, pedir vistas por uma semana apenas, pararesponder; isso se houvesse alguma coisa, pOis· pode ser -até
que no parecer de S. Ex• esteja esclarecido aquilo qu~
quero. E o Senador Hélio Gueir"oS está colocando que
não entrega o projeto porque eu vou pedir vistas. Então,
quem está criando a dificuldade, inclusive para a série de
pedidos que estão sendo concedidos pelo Governo, do
PDS, pelo Governo do Senhor Presidente-JoãO Figueiredo, para auxiliar todo.s os Estados com a maior igUaldade, sejam Estados da Oposição ou não, não somos nós, é
o Senador Hélio Gtieiros, não sei por quê.
Agradeço a atenção, Sr. Presidente, e agradeço ao meu
ilustre Presidente por me ter permitido dizer essas palaVras.- (M_uito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Mir.anda) - Conce~
do a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla, por ter
sido citado nominalmente.

O SR. MOACYR DALLA (PDS- ES. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:Quero, preliminarmente, agradecer o registro que fez
com relação à minha pessoa, o eminente Senador pelo
Pará, Senador Hélio Gueiros.
Mas, _c.om excelsa vénia de V. Ex•, quero pedir que
faça constar dos Anais que houve um pequeno lapso na
afirmativa do Sr. Senador Hélio Gueiros. Nós votamos
em caráter de urgência urgentfssima o projeto.do Espírito Santo, mas perfeitamente instruído. E o nobre Senador Hélio Gueiros afirmou que foi votado, e sem parecer, mas em caráter de-urgência o parecer foi dado aqui,
eirl pleilário. Portanto, é para esclarecer que o processo
do Estado do Espírito Santo está perfeitãminte em ordem, com todas as suas formalidades regimentais cumpridas, por is~o ensejou sua votação.
Peço que seja feita essa retificação, porque da forma
em que o eminente Senador se pronunciou parece-nos
que ficou uma dúvida de que o processo tenha sido ex
abrupto jogado em Plenário, e votado sem o pareCer das
Comissões técnicas, o que não acon.teCeU. Foi votado em
caráter de urgência urgentíssima, como bem afirmou o
nobre Senador, mas perf~itamente i~struído e regimentãlrilente perfeitÕ para que o Plenário se pronunciasse.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
por ter sido citado nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miraoda)- Eminen-te Senad.or Hélio GueiroS, dois Senadores já fo"rãm citados e não é mais permitido· o uso da ·paiiwra nesse senti-

do.
O Sr. Hélio Gueiros - Sr.. Piesidente, é somen__ te. para confirmar, aqui, que o Regimento foi cumprido
rigorosamente, no caso do Espírito Santo e do Maranhão, mas foi cumprido na base da urgêllcia urgentfssi~
ma, .que admite o parecer em plenário. Nem isso estQU
pedindo para o Estado do P:ar~; não .~stou pedindo nem
esse tipo de urgência. Mas esses dois projetas, do Espfri~_
to Santo e do Maranhão, fOram aprovados com parecer
dado_ em plenário, o que é permitido pelo· Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Em votação o requerimento.
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O.Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra, para encamirlhar.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para
encaminhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente e Srs .. Senadores:
O nobre Senador Hélio Gueiros ainda não compreende as agruras da Oposição.
O_ Sr. Hélio Gueiros- Como não? Eu estou sentindo
na própria carne!

O SR. NELSON CARNEIRO- Esse primeiro embate mostra que S. Ex' é calouro nas resistências que são
ciiádits nos ParlamentoS, aos grupos ininoritârios.
Eu, que sou veterano em sofrer essas restrições, Sr.
Presidente, daria um conselho da minha ex_periência ao
nobre Senadór Hélio GUeiros. PelO que foi dito, S. Ex•
está com o parecer pronto, desde o dia em que recebeu o
projeto, 14 de abril. Estamos no dia22 de maio. Pelo que
disseram aqui alguns oradores vârias sessões já foram
realizadas na Comissão, e S. Ex• cautelosamente guãrda
o p<.~recer, temendo o pedido de vista protelatório, no seu
entender, do Senador Gabriel Hermes. Mas, o artigo 126
do Regimento é claro, Sr. Presidente: lido o relatório,
desde que a maioria dos membros presentes à manifes~
t:.~çào se manifeste de acordo com o Relator, ele passará
u constituir parecer.
Conhecido o voto do Relator, qualquer membro da
Comissão poderá pedi!- vista do processo pelo prazo de 5
dias, só prorrogável por deliberação .da Comissão.
Ora, se o nobre Senador Hélio Gueiros te!ll o seu parecer pronto, deve oferecê~lo para que, então, o Senador
Gabriel Hermes, que ele teme que peça vista, peça vista.
E, se dentro de 5 dias o Senador. Gabriel Hermes não
apresentar o seu parecer, o Senador Hélio Gueiros pode
pedir a apreciação pela Comissão, independente do voto
do Senador Gabriel Hermes.
Apenas por hipótese- sem fazer essa injúria ao ilustre representante do Pará, Senador Gabriel Hermes eu daria uma solução de cautela ao Senador Hélio Gueiros, com a experiência de quem já sofreu, quando éramos apenas 7 contra 59, dificuldades maiores. Era tirar
um xerox auteritícadO de ·todÓ o processo, porque se por
acaso o processo extraviar,já haveria uma cópia autenti~
cada para prosseguir a tramítação do projeto.
_Ag_ora, o que pode dizer o Senador Gabriel Hermes é
gue ele não pode opinar sem conhecera parecer do Relator Hélio Gueiros! Ele pode ser até contráriO. Antes de
lido o parecer do Senador Hélio Gueiros, como se pode
concluir oficialmente que esse parecer é favorável?
O meu conselho, Sr. Presidente, conciliando-se os intereSseS, é que· O Senãdor.Hélio-Gueiros comece a sofrer na
carrie as coniingéncias de ser opos"icionista. Eu já sofri
muito e continuo sofrCndo.
O Sr. Hélio Gueiros- Já fui atê preso~ Senador, e fui
atê cassado.

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu jã fui até deportado em porão de navio e sabe V.. Ex•, sem saber o que
me eSPerava, quando chegasse ao porto de destino. Mas,
nesta competição de quem foi mais oposicionista na vida, quem mais sofreu, acredito que fui eu, que conheci
várias priSões na Bahia no Rio de Janeiro. Mas, o que
eu trago aqui é a experiênCia de um velho parlamentar.
Aqui a têcnica é outra .. Quando se é Governo, tudo é
mais fáciL Quando se é oposição, tudo ê mais difícil.
Acredito que os Depu-tados do PMDB, no Pará, tenham
mais facilidade do que os do PDS. Pelo menos, em tese,
devem ter. De modo que o conselho da minha experiência é que o Senador Hélio Gueiros apresente o seu pare·
cer, e cobre, no prazo de cinco dias, a devolução do pro~

e
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jeto com o pedido

d~ v~sta

_proferido pelo Senador

Gabriel Hermes, se por acàso S. Exf. pedfr -vistã.

E-Jfio, -

se desaparecer- como aqui foi noticiado, que úm-Súla:
dor desapareceu com um processo de São Paulo, até hoje
-,ele fará correr nos autos su-plementares. Velho advogado como ê, o Senador Hélio Gueiros sabe disso: pedin-

do os autos__origfnais, cõfltínUa-se a aÇão nõSSupleinentares, que vigorou desde aquele célebre Código de Processo Civil.
- -Era ao palavra que: eu queria dár, Sr. Presidente, para
acabar com essa divergência, certo de que não será o Estado do Pará o sacrificado: sacrificados sefão todos os
Estados, dada a -

atitude do nobre Senador Hélio

Gueiros.
Faço a S. Ex• esse escJarecimento, pedindO que deixe
para exercer a sua vigilante oposição quando o projeto
tiver sido obstruído na ComisSão de Finanças porque,
por enquanto, a obstrução está com ele próprio, que estâ
guardando no bolso o parecer.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações, com o
maior apreço à vigilância democrática, à atitude cons~
tante, permanente nesta Casa do--nobre Senã:dor HéliO
Gueiras:.
· --·
- ·--

O S~ PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senad.0res que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

O Sr. Hélio Gueiros- ReqUeiro verificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Sendo
evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência
suspenderá a sessãO nos termos do art. 327, VI, aciõnan~
do a campainha por lO minutos.
Está suspensa a sessão.

dat-ei cOmplementar nt? t5_~ de 13 de agosto de 1973. na
regulamentação da m~t~ria; _ - _-_ _
Considúando ser absolutamente imprescindível a fi:..
X<!-Cào do_s par~metros que definam o quadro político
atuãi: Pãra permitir o perfeito desenrolar das negociações tendentes à pacificação nacional, venho formular
aos EXCeientíssimos Senhores a seguinte consulta, nos
termos e pelas razões a Seguir -expostas:
I - Preliminarmente,
I. Não podeffi ·suOsistir dúvida~ quanto à inaptic<lbi"
!idade da Lei Complementar n9 15, de 13 de agosto de
1973, ao Colégio Eleitoral a funciOnar soó a égide das ai·
terações introduzidas na lei fundamental, pela Emenda
Constitucioil_al n! 22, de 1982.

2. É que a referida Emenda Constitucional n9 22 alterou substancialmente a composição do Colégio Eleitoral, dando nova redação ao art. 74, § 29, da Lei Maior.
Dita modificação tornou, por conseqOência, letra morta.
p~r inteiro, o Capí~~:~~o II ãa Lei Complementar n~
15/73, qUe discipliria a forrTia de- ~Sê-õlha dos delegados
das Assembléias Legislativas dos Estados.
3. Por outro lado, transferiu a mesma Emenda Con~
titucional a data de funcionamento do Colég-io Eleitor!-!1,
originalmente prevista para 15 de novembro do_ano corrente, para 15 de janeiro de 1985:T<il mudança exige. p0r
conseguinte, também a prorrogação do prazo para con·
vocação das Convenções Nacionais dos Partidos Políti"
co:s ·para escolha dos candidatos presidenciais (art. 99' da
Lei Complementar n"' 15/73).
4. A torma ae escolha dos delegados estaduais do
Colégio Eleitoral é matéria que, por sua própria-natu-reza, não pode ser disciplinada por ato interno das bancadas majoritárias, sem' ferir o prinCípio constitucional
maior constante do art. 741 § 39, da Carta Fundamental.
verbfs:
"Art. 74.

Suspensa às 16 horas e 55 minuros, a sessão é reaberta às 17 horas J minUtos~)

e

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a Presidência deixa de
proceder a veriticaçiiO Solicitada, ficando,
conseqüência, prejudicadO O requerimento de- inversão.
As matérias Constantes da Ordem do Dia, constituída
dos Projetas de Lei da Câmara n9s ·82(81~ 67(83,-5ljis,
54/81, 58/81 e 47j83; Requerimentos nos 784/83 e
81(84; Projetas de Lei da Câmara n9s i9(79 e 48/83; e
Projeto de Lei do Senado n9 349/79, todas em fase devo~
tação, ficam com a Cleliberação adiada para outra oportunidade, em virtude da inexistência de quorum eni pie:
nário.

em

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do OfãdOr:):__Si. Presidente, Srs. Senadores:
Venho à tribuna tão-soffiente pãra dar conhecinlento
ao Plenário dos termos de consulta que. nesta data, estou
dirigindo- à calenda Mesã dC:sta Casa.
Eis a minha consulta:
Calenda Mesa,
Considerando a perplexidade reinante nos meio políticos do País -quanto ao funcionamento e à composição do
Colégio Eleitoral a se reunir, de con(ormidade com o
texto constitucional em vigor, em 15 de janeiro próXimõ,no escopo de eleger o titular da magistratura suprema da
Nação Brasileira;
--Considerando que essa incerteza, com graves prejuízos
para a normalidade institucional de nosso regime polftico. advém precipuamente da certeZa sabre a caducidade

§ 39 A composição e o funcionamei:tto do C olé·
gio Eleitoral serão regu!ados em lei complementar"
(grifei).

S. Mesmo, pois, que já definida a questão quantitatifixado o número de delegados por Assembléia Legislativa, selecionados na respectiva bancada majoritária,
mister se faz que a lei discipline a forma de escolha desses
delegados dentro de sua bancada, com posterior registro
no Tribunal Eleitoral competente; cumpre, também, disciplinar o critério de desempate, no cas.o de inexlstir bancada majoritária em dada Assembléia Legislativa (o que
é o caso, como se sabe, na Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul). Tal matéria, por dizer respeito à composição do Cofégio Eleitoral, só- poderá ter
discipliria em L6i Complementar e, sendo omissa a Lei
Complementar n9 15/73, haverá de ser submetido outro
texto à apreciação-do Congresso Nacional
6. No tocante à convocação das Convenções Nacio-nais partidárias, também seria de todo _útil a modificação
do termo final constante do art. 99 da Lei Complementar
n9 15/73, dando maior prazo para acomodação dos interesses de pretensos candidatos. Dita modificação, por di~
zer respeito ao fUncionamento do Colégio Eleitoral, também é passível de disciplina em Lei Complementar.
- -~ II - Da Consulta
7. As Mensagens Presidenciais n9s 35 e 36, de 1984,
tratam de transferir a competência legisferante sobre o
funcionamento e a composição do Colégio Eleitoral para
a ~esa do Congresso Nacional. Ficaria, pois, na hipótese-de ser aprovado o Projeto de Emenda Constitucional
de Sua Excelência, o Presidente_ da República, afastada a
exigência de regulamentação da matéria por Lei Com~
plementar.
8: Serri querer entrar no méril.o de dita proposta, rlão
há que duvidar que _a mesma veio ã cÕrlfundir mais ainda
V;l,
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<J:d;l! qmt.~rn pnlí_tico, criando mais insegurança quanto :1" r.:~srcçllVas de fixação de parâmetros definitivos
par3 cnquar;ralJ1C!JtO das diversas pretensões partidárias.
Q.
Reta,,' :·"·se, portanto. a definição do processo
pnlitk'-'· cw Jr·an..;o detrimento da normalidade instilUcionaL r.·r;;~·. l'nlim. lixar as regras que prevalecerão na
e:-.~·,,!h.i de f·_1:uru Presidente da República, devolvendo a
trar..;..(t:i~id.l'~'·: f1 Nação brasileira, para que esta possa se
Cct..:r 11:1 rcsc~:t.:ç:àu de seus problemas cruciais de sobreviw
\·én~·i., ecPn·J:.Jca.
tr.. 0 1:·,·-:ncntn é de inexistência de norma. Ficou
cl•lr•-' que- r(i(l mais podem prevalecer as disposiçôe~
coMLinteo; ót Lei Complementar n9 15/73. Por outro Ja.
do. nào é o dispositivo constitucional auto-ap1icãvel. O
art. 74. ~ J•. da própria Carta Magna exige regulamcn·
taçiltl ult..:ríur do funcionamento e da composição d~1
C'nlt-pio Lkitnral.
Jl
Isto p11sto, venho a consultar a Vossas Exce!ên·
t)

das·
a) Pln qtw norma se regerá o Colégio Eleitoral a se
reumr em I c de janeiro próximo, para eleger o futuro
Prt'"St(ivnte d.• República?
b l l·xi~h: .1 rossihi!idade jurídica de um parlamentar
Plo:rl·~··.·r. '!·:~~.k logo. projeto de lei complementar a rcg:u\__ :(!I.Uc' •' funcionamento e a eomposiç--J.o do Colégio
I ki!<H:!l'
c) ( <1'-l'

arro\·ada a Emenda Constitucional propostu

P'1r Su.1 rx.,'dência. o Presidente da República, qual a

validad--· lk Lei Complementar por ventura aprov~da e
san..:iL•n:.Jd..t ai-nd:.~ na atual-s_essào !egislatíva a dispor
sobre a m<tt(·nu em questão? Prevalecerá a mesma sobre
eventual R·;•uluçào da Mesa do Congresso Nacional'?
I:!
R11V"- na resposta desses quesitos, a urgência que
O qutHirn r· >lítico a tua] requer.
Br~ília. ~;de rn_aio de 1984.
bt.:~_ ~~ ... r,:rmos da minha consulta, Sr. Presidente e
Sr>.. Senmkm:s.
O Sr. Fábio Lucena nobre Scnudor?

Permite V. Ex' um aparte,

O SR. LLIZ CAVALCANTE- Com muito prazer e
muita honru.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Luiz Cavalcan~
te_ \'. Exk suscita uma questão da maior gravidade. Oh~
sern:- bem: a Lei Complementar n9 15 está derrogada, cstú rcv\>f!w.l;t relo noVo texto constitucional introduzido
c.lnt a Emenda n'1 22, de 29 di= junho de 1982. A proposta
de emend;,1 ü Constituiç-d.o, em tramitação no Congresso
Nacional. trnnsfere para a Mesa do Congresso Nacional
- é estranho que juristas da maior nomeada usem dessa
- terminologi:1 porque, simplesmente, não existe a Mesa
do Congresso Nac;ional: a Constituição Federal não cogitu desta terminologia, o que existe é a Mesa do Senado
Federal, que funciona como Mesa Diretora dos trabalhos do CnnJ;resso Nacional, quando as duas Câmaras se
reúnem conjuntamente; é o que diz a Constítuição - a
competência de regulamentar o funcionamento do Colégio Eleitoral. Estando derrogada a Lei Complementar n~
1~ c não e:-.tando aprovada a emenda constitucional
aptescntadd ao Congresso pelo Presidente da República,
c- c."Orn:nd11-se ainda o risco, segurrdo se cpmenta em todo
o Pais. de e,~.:-u emenda constitucional não ser aprovada,
vê V. Ex~ QL'l' o Colégio Eleitoral. simplesmente, não po·
dcrú funcionar, Acresce ainda que qualquer projeto de
lei complementar, conforme dispõe o art. 50 da Constituiçilo f-ederal. terá que se aprovado por maioria absoluta dns rncr.·,hros de cada uma das Casas do Congresso
Nacional. Lu pergunto a V. Ex•: haverá tempo- na hi·
pó tese da rcicição da Proposta de emenda à Constituição
do Presídent..:da República- de o Congresso Nacional
aprovar um rrojeto de lei complementar'? E se o Presidente da República, desgostoso, descontente, revoltado e
indignado com a atitude do Congresso, que rejeitou a
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sua proposta de emenda, vetar essa lei complementar
aprovada pelo Congresso, como é que o_Cong-resSO vai
reunir dois terços para rejeitar o veto preS1denCiaf?- Vê V.
Ex~. Senador Luiz Cavalcan-te,- que a sua interpelação, a
sua consulta à Mesa do Senado é da maior importância
porque, pelo menos, va-i dirimir uma série de dúVIdas e
vai nos dar alguma luz para algum caminho que ainda se
possa perscrutar nesse emaranhado chavascal em que se
transformaram os caminhos que nos devem conduzir à
eleição do Presidente da República. E'rã. o aparte qUe
gos_taria de dar a V. Ex• Muito obrigado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Eu é que agradeço a
V. Ex•, porque, agora, mais convicto estou da oportunidade da minha consulta, Senador Fábio Luceni. E quan~
to às perguntas que V. Ex• me dirigiu, eu as encélJninho à
Mesa, data venfa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A Mesa
tomarã as devidas providências para a reSposta plena às
consultas de Y. Ex•
Com a palavra o eminente Senador Odacir Soares.

O SR. ODAClR SOARES PRONUNClA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOreS:
Em fins do ano passado, realizou-se em Jpatinga, Minas Gerais:o-VJII Congresso dos Trabalhadores Aposentados e Pensioilistas do Brasil. O encontro cOntou
com SOO participantes, entre aposentados, pensionistas e
delegados de associações vârias, ao tádo t 7 entidades,
representativas dos trabalhadores inativados.
A reunião não foi uma festa, mesmo porque o:s neces~
sitados não têm o que festejar neffi recursos conl. que
fazê-lo. Foi, uma oportunidade para o debate. Na realidade o VIII Congresso foi, durante _quatro dias, o forum
do contencioSo social relativamente às questões que afligem os trabalhadores aposentados e pensionistas do
País, que se serviram da ocasião para repassar seus
problemas específicos dentro do contexto social, econômico e financeiro nacional. Essa colocação do particular
em seus liames com o geral demonstra o amadurecimento político do operariado brasileiro, que gradualmente se
vai conscientliartdo de que o alcance de seus objetivos
passa pelo questionamento de orientações imprimidas
no campo da política global_do governo. É justo que lutem contra os efeitos _desagregadores da po!í_tica recessiva, imposta ao País pelo FMI, pela qual se parece identificar as causas das dificuldades _econômico-finani:eiras
do País nos salários dos operários, nos vencimentos dos
servidores públícos, e nas pensões e proventos dos inativos. Ora, por que os assalariados de toda natureza devem s_er participes numa socialização dos prejuízos nacionais quando, a pretexto de fazer crescer o boto para
depois reparti-lo, se lhes recusou socialização dos proveitos nos momentos de crescimento da economia no período do tão decantadQ "milagre econômico"?
Sr. Presidente. _
Minha preocupação com a questão social mantém
acesa minha curiosida_de_Jamais deixo de examinar atentamente conclusões_ de encontros de trabalhadores. Elas
constituem para mim instigante fonte de criação legislativa, porque resumem reivindicações geradaS na vivênda -de carências, de necessidades, de privações. Nisso não
fogem à regra as "Resoluções do VIII Congresso dos
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas". Trata-se de
documento de riqueza extraordinária, ímpressionando
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pela _objetividade e justeza das_ pretens.õ_es, _Feli_çito os_
participantes da reunião por suas ~·Resoluções" e faço
votos que outros congressos sejam promovidos e realizados. Não basta que o homem se indigne_e proteste ante a
injustiça social de que se sinta vítima; é preciso que proteste e reivindique em conjunto com outros, que se some
a outros, que se reúna a outros para externar as pretensões do grupo, por todos os meios e modos, ordeiros e
pacíficos. Isso faz parte· do livre jogo democrãtico. Em
verdade, na arena social, os direitos são conquistados,
jamais outorgados. E a conquista depende de ação firme
e resoluta de grupos organizados para reivindicar. Particularmente me regozijo de ver que õ direi iOde reunir-se e
organizar-se está sendo plenamente aproveitado por
aposentados e pensionistas, integrantes çlo grupo da Terceira Idade, cujas aflições tenho vocalizado nesta Casa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

pOis é neceSsário que tomem novo e definitivo remo capaz de comprometê-los, por unanimidade; com essa proposta conciliadora.
As eleições diretas-já e o compromisso <Je urn candidato unico._comum às Oposições aos. "aurelianfstas" seria
a base__ dessa proPosta unificadora que a cl:asse política
deve buscar, já.
Com ela, desestabilizaremos o Colêgio Eleitoral, certamente angariando mais símpatía para a emenda conciliadora e evitaremos que, no futuro, sejamos responsabilizad_os pela manutenção do atual status quo, como,
aliás, parece ser o único desejo do Presidente Figueiredo.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Pronui1cia o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Presidente da República, João FigUeiredo, não estâ
interessado em que o Congresso Nacional aprove a
Emenda Constitucional de sua própria ·autoria e atualmente sob exame dos congressitas.
Não está interessado e não dá a menor mostra de que
realmente deseja contribuir para sua aprovação, conflitando com o apregoado publicamente por seus principais assessores políticos, como o Ministro Leitão de
Abreu e o Líder na Câmara dos Deputados, Nelson
Marchezan, estes sim comprometidos com a idéia de que
somerite o entendimento político retirará o País da crise
em que se encontra, aumentando dia-a-dia o fosso entre
o Poder central e a vontade popular.
E não dá a menor proVã de que realmente deseja a
iliiioVaÇão -de sua eme-nda porque, na i-ealidade, busca é
envolver a classe política em torno das discussões dela
decorrente e, com o passar dos dias, consolidar a manutenção do atual status quo, escolhendo seu sucessor através do Colégio Eleitoral espúrio para manter a crítica situação hoje vigente por mais seis anos.
Mas, se o presidente Figueiredo não-deseja, realmente,
aprovar sua emenda, qual sua pretensão?
Parece cada v:ez mais claro que o real objetivo é expor
a classe política nacional ao desgaste, já que, como ficou
evidente no episódio da votação d:j; "Emenda Dante de
Oliveira", é difícil se chegar a um acordo que leve à aprovação de emenda constitucional, face a exigência de votos de 2/3 dos parlamentares.
Será- ótimo, para o Presidente Figueiredo, vir à publico futuramente anunciar que ele apresentou emenda
para atender as exigências populares âe mudanças, mas
que Deputados e Senadores não chegaram a um acordo e
ela acabou derrotada.
Compete a nós, Sr. Pr-eSidente e·srs. Senadores, como
classe política, combater esta estratégia e surpreender o
Presidente, contornando o impasse e conseguindo uma
resposta que una o número de parlamentares suficiente
para aprovar uma emenda que contenha as reformulações pretendidas pelo povo brasi!eiro.
Devemos nos conscientizar desse aspecto e, como o
tempo é curto, buscar uma rápida unidade em torno dessa pronosta que possa ser aprovada pelo CongreSSo, tendO cOnfO sustentação básiCa~até-mesmo por coerência
com os compromissos públicos da recente campanha pelas eleições diretas, o restabelecimento do sistema de
eh!íÇõé:s di retas já para a Presidência da RepúbliCa.
E os integrantes do Grupo Pró-Diretas.("aurelianistas") possuem importante papel neste esforço conjunto,

e

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
- palavr~ _a-~ ~obre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde 1970, a Brazilian-American Chamber_ of Commerce Inc. vem promovendo, com êxito cada vez maior,
em termos de ressonância política e social, nos domínios
da economia, das finanças, da administração e do relaCíonamento mútuo Brasil- Estados Unidos,__a iniciativa
homenagear e consagrar a atuação das personalidades
que mais de destacam, anualmente, pelo desempenho
pessoal e alta relevância dos serviços prestados à ampliação e fortalecimento do intercâmbio bilateral entre
os dois países.
Trata-se da homenagem especial tributada aos "Homens do Ano", consubstanciada na láurea "Man of the
y!!<!r", concedida às mais expressivas lideranças empresariais ou pO!íttcas, rigorosamente selecionadas pela Câmara Brasileiro-Americana de Comércio, que escolhe
um para o corrente ano de I 984, duas das mais ilustres e
dinâmicas expressões do empresariado continental Mário Gõ:Jrnero e John R. Opel, respectivamente, Presidentes dos Conselhos de Administração e DiretoresExecutívos do Brasilinvest, do nosso País, e da IBM Corporation, dos Estados_ Unidos.
A eScolha da Brazilian-American Clamber of Commerce Inc., proclamando como "Homens do Ano 1984", os Serihores-Mário Garnero e John R. Opel, pelo
muito que fizeram no concernente à dinamização e aprimoramento do intercâmbio bilateral, entre as duas grandes Nações do Hemisfério, obteve a mais ampla e intensa
repercussão _entre os homens de negócios, os empresários, os administradores e os políticos interessados no
incremento dos investimentos associativos, das iniciativas p-romocionais e das atividades empresariais notadamente os empreendimentos heterogéneos e concretos que
possam Consolidar a desejada integração entre as comu~
nidades brasileira e norte--americana, exemplificados especifiCa-mente pelo Brasilinvest e pela IBM Corporation.
No conjunto dos eventos que caracterizam, há 15
anos, as solenidades da proclamação do "Man of the
year", como um dos magnos acontecimentos sociais típicos de._New York, o grande jantar_ promovido- pela
- B-razilian-Amei-ican Chamber of Commerce Inc., no
Grand Ballr.oom do Plaza Hotel, a 17 de maio passado,
reuniu mais de 900 convidados especiais que seria desneceSs-áriO enumerar nesta oportunidade.
Faço, todavia, questão de mencionar os seguintes nomes de alguns dos mais destacados part~cipanies- que,
nessa oportunidade, compareceram ao jiintar, organizado pelos Senhores Sérgio Pereira e Vicente Bonnard, respectivamente, Presidente da Câmara de Comércio e Presidente do COmitê de Escolha e Organização do "Homem do Ano", para outorga dos títulos:
Embaixador Sérgio Correa_da Costa, Embaixador Antônio Cantuária Guimarães, Embaixador Geoige Maciel, Embaixador Antônio Motley, Senador José Sarney,
Senador Aloysio Chaves, Senador Albano Franco, o exMinistro João Paulo dos Reis Veloso, os Senhores Luiz
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Eduardo Campello, Rodolfo Marco BonfigHoli, Horácio
Coimbra, Hélio Smídt, Flávio Brito, Senhora Léa Leal,
Paulo Lavageto, Hélio Guerreiro, Caio Alcântara Machado, Carlos Alberto Vieira, R-oberto Maluf, Miguel
Colassuono, Laerte Setúbal Filho, Senhora Carol Símon, John Opel- Administradores, Empresários e amigos- e, dentre os jornalistas presentes, desejo cítar, especialmente, Cartas Castello Branco, EdHson Cid Vare-la, Belisa Ribeiro e Marc_o António Rocha.
O empresário Mário Garnero recebeu a !áurea e foi
saudado pela Senhora Carol Simon, esposa do empresário norte~americano WíiTíiiin E. Simon, que teCeu co_nsiderações sobre a personalidade do homenageado brasileiro.
A ausência do Sr. William Simon fcii rriotivada pela
sua urgente viagem a MoscoU, na qualidade de! Pfésiden~
te do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, designado
para resolver o impasse surgido entre os Estados Unidos
e a Rússia, no tocante ao boicote soviêtico às Olimpíadas
de Los Angeles.
Solicito a incorporação dessa saudação ao teXto destemeu pronunciamento.
Quanto ao empresárío norte~americano, igualmente
laureado, John R. Opel, Presidente do Conselho de Ad~
ministração e Dfritor-Executivo da InternaciÕnal BuSiness Machines (IBM), coube ao seu colega brasileiro
Laerte Setúbal o encargo de saudá~lo, responsabilidade
da qual se desempenhou com eloqiiência, enaltecendo a
personalidade desse notável administrador.
Eram estas as considerações que me cumpria formular
nesta ocasião, ao regressar de uma breve permanência
em New York, como convidado às_ solenidades da outorga da !áurea "Man ofThe Year-84", aos Senhores Mário
Garnero e John R. Opel, no dia 14 de maio do corretite
ano.
DiSpen-so-me de aduzir comentários adicionais sobre a
estrutura, as finalidades, a importância e as dimi.mSõeS
das iniciativas da Brazilian-Amerícim Chamber of Com-.
merce, Inc. - instituição sobre a qual proferi discurSO
pormenorizado desta tribuna, ao analisar o seu desempe·
nho, no dia 26 de maio_de 1983, quando foram proclamados "Homens do Ano-83", o Secretário de Estadõnorte-americano George P. SchuJtz e o- nosSo Mfnistfo
da Fazenda Ernane Galvêas~
- Eu desejaria, contudo, reafçar, mais uma vez, o papel
decisivo do empresário Vicente 1:-Bonnard que, em New
York, é membro atuante dos Conselhos de diversas empresas americanas_ e,_ ~~-S-~!l~~l_y~1 ~o~-t~fltt_çf~da_t_:iciê.Q_~
cia e entusiasmo, uma interisã. atuaçãÕ nos círculos empresariais norte-americanos, sendo considerado, com
justiça, um autêntico Effibaixador do Brasil nos meios
empresariais.
Não me seria lícito deixar- de mencionar, pela relevância indiscutível de sua gestão, o empresáriO Sérgio Pereira, Chefe da Organização "Café Cacique", nos Estados
Unidos, que, no memento, preside, com invulgar competência, a Brazilian·American Ch-alnber of Commerce,
ln c.
Merece, igualmente, referência especial, o Gerente Geral do Banco do Brasil em New York, Lino Otto Bohm,
cc-fundador e ex-Presidente da Câmara BrasileiroAmericana de Comércio cju-e vem colaborando, com reconhecida eficiência, na exe-cução das dêmarches relativas a uma favorável negociação da nossa divida externa.
Parece-me oportuno acentuar que o discurso de agradecimento proferido pelo Presidente do Brasilinvest,
Mário Garnerõ, ao receber-o titulO de----.--.---Hãmen do Ano*
84", em New York, merece set integralmente incorporado ao texto deste pronunciamentO, nãO somente em vírtude dos seus conceitos realistas-- e opõftimos, . mas~ sobretudo em face do corajoso posiciOnamentO deSie)n-_
signe empresário brasileiiO, a resp-eito -da neCessfCiade
dos credores da nossa dívida externa "tomarem decisões
novas e corajosas na áre-a- doS juros- e dOs empréstimo-s
aos países em desenvolvimento ... devendo-se considerar
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como fundamental inovar e buscar alternativas que:contemplem o fortalecimento do sistema económicofinanceiro mundial".
O Presidente João Baptista Figueiredo, em carta en~
viada ao Presidente da BraziUan·American Chamber -of
Commerce, ln c. Sérgio C. Pereira,- documento cuja incorporação igualmente solicito, - "inanifestou suá Satisfação com a escolha de Mário Gãi-nero, afirmando
que ... " ... de fato, seja por meio de investim-eritos associatívos, seja por iniciativas de natureza promocional, as
atividades das empresas Presididas por Gatnero em muito têril sêrvidÕ- para a aproximação almejadà entre ascomunidades brasileira e norte~americanas".
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que me
competia formular ao trazer ao Senado Federai ligeiras
informações sobre a Brazilian American Chamber of
Commerce, lnc. que, pela 15' vez promoveu, em New
York, a outorga do título "Homem de Visão-84", homenageªndo dois eminentes empresários Mário Garnero e
John R. Opel, em magila solenidade, à qual tive a satisfaçào de comparecer.
Esª o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
CARTA DO PRESIDENTE
JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO AO PRESIDENTE
DA
BRAZILIAN-AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE.
Brasília, lO de maio de 1984.
IIm~" Sr.
Sergio C. Pereira
MD Presidente da Brazilian-American
Chamber" of Commerce
New YOrk ~ New York
Prezado Dr. Sérgio,
Apraz-me acusar recebimento da carta cOm a -qual
Vossa Senhoria me comunica a escolha dos empresâriõs
Mário Garnero e John Opel como "Homens do Ano" de
1984, titulo outorgado tradicionalmenté por esta Câmara.
A par do incentivo impl1cito na promoção, para dinaR
mização e aprimoramento das relações entre os homens
de negócio dos dois países, cumpre-me registrar a satis·
fação pela escolha, este ano, como homenageado brasileiro~Ao S_ei?_h~r}vf~ri~_qa_rJle_rq,_P~C!>iQ.e_ntç do _C_onselh_o_
de Ãd~inistrçãã~ do BrasiHnvest.
Certamente pesou, na escolha do Senhor Garnero, sua
contribuição para o incremento do intercâmbio entre o
Brasil e os Estados Unidos, especialmente no campo da
iniciativa privada. De fato, seja por meio de investimentos associativos, seja por iniciativas de natureza promocional, as atívidades das empresas presididas pelo Senhor Garnero em muilo tem servido para a aproxirriação
ai mejada entre as comunidades _brasileira e norte.
_americana_
Nesta ocasião, por intermédio de Vossa Senhoria, desejo fl',:licitar os membros da Brazilian American Cham_ber of Commerce, pela escolha dos dois empresários.
Atenciosamente, - João Figueiredo, Presidente da
República Federativa do Brasil.
SAUDACÃO AO EMPRESÁRIO MÁRIO GARNERO
FEITA PELO SR. WILLIAN SIMON,
LIDA PELA SRo- CÁ R-OL SIMON:
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Honored Guests and Memhers of the Honorary Committe, Ladies an Gentlemen.
Of the very distinguished figures whom we a.re assembled here to honor thi~ evening, it is my privilege to
address the personality of the Brazilian recipient of the
1984 Man of the_Year Award. Although I have accepted
~is .responsibility with enthusiasi_!J 1 I finde now that it
makes mejl_jst a bit uneasy. Let me, therefore, from the
outset make clear that in no-way do I wish to seem oblivious to the carioca magnificente of Rio de Janeiro, the
liveHness uf its people and the beauty oftis beaches. This
evening, however, it is my very pleasant duty to recognize and to extoll those very highly paulista traits and characteristics_ which _have qualified _our honored guest for
the Award which heis about to receive. I mention them
both, however, to demonstrate that many people's ap~
preciation ofBrazil is very mucb. "A Tale ofTwo Cities".
Mario Garnero began as a student leader of great promise, As he emerged into the business world, he quickly
became a prominent. Leader in the economic finalcial
and industrial life of Brazil.
.Through Brasilinvest and its holdings, the is associa~_
ted wit banking and finance, telecommunications and
data prócessing, the service sector, agroindustry, the capital goods industry, and activities in such fields as chemicals, petrochemicals, textiles and pulp. Through my
own associatiqn with Brasitinvest, as well as my warm
friendshíp with Mario Garnero over many ya.rs, l am
personally well aware of Íhe intelligent, industrious: persistent leadership which he has provided and which has
been so very largely responsible for the outstanding success and growth which Brasilinvest has achieved.
Mario Garnero has held important positions in the automotive industry. a regional development project, the
National Energy_Council, the Na~ional Confederation of
Industries, and on o!her key and groups intimately related to important aspects os Brazilian national policy.
Impressive as ali is, it would not by itself quatify him
for this evening's Man of the Y~r Award. The additio·
nã.l ingredient, and the truly qualifying factor, is the in·
ternational dimension whÍch- Mario GarnerO-has by acq_uired,
Ours has become an immensely interdependent world.
No nation, not even Brazil, can be an island unto itself_
Every one of us, and every country, is a part of a complex mosaic and must be prepared to play a role in part-

nership- w~th-all- t-he-other- ac-tors;--For: a--nation-,--be it- a
Brazil or a United States, the problems of tradc:, debt,
growth, employ!J1ent, and poverty or prosperity are ali
intertwined and stretch across national frontiers. The impera tive need of every ~ation i~ for leaders who can recognize and deal with this new fact and challenge of interdependence.
Mario Gúnero has-Shown himselfto be ~uch a leader.
His bank, Brasilinvest, operates in Geneva, Nassaii, Pa·
namá and elsewhere. He, himself, is active interilaiioiiiiífY thrOugho_u_t the Ameficas.
As President of the Forum of the Americas, he has
sponsored important public events in bot!"t Brazil and the
United States._ At annualluncheons, he has provided a
uniquely American_ forum for ínternationally significant
figures such as the-Chairman of the Unite_d StateS Forefgn Rd3.iíons Com mitei ãnd- ihe Secretary for Externa\
Affairs ofCanada, always in conjunction with theeconomic and financ-ia\ Ieaders ofhis own country, Brazíl. And
J -Can testify _tJ1_at_his perSonal fdendships across national
borders and into the highest leveis of government anQ
business.

honorab/e William E. Simon

- ---(ma~ of the y~ar -awards ceremony,
may 17, !984)
Mr._Sergio Pereira, President oftiie Brazilian-Amerícall
Chaber of Commerce,

Brazil, as we ali know, is a very special country. ln a
largely -Spanish.Speaking _continent, its moderate and
POituguese·Spiaking people display characteristics very
much their own. FOr me, Mario Garnero embodies the
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best of those characterislics. His energy, bis motivation,
and bis achievement represent a laudable blend of private initiative arid publk service.
During the past three years of severe recession in Brazil, for example, Mario Garnero has been a positlve force

working for the good of bis country. He has exerted
great personal inítiative to argument and to -expé:díte the
flow of exports from Brazil and in this way to make a
meaningful contribution to the ailing balance of payments. ln so doing, he has known how to present Brazil's

case in the United States in a most effectivé-ffiãnnef and
to work for an ever more meaningful and Positive relationship between these two great leaders of the Western
Hemisphere. As Brazil, a land of unlimited future, moves
onward toward its destiny, I am personally convinced
that it witl be well served if leaders Iike this, who have
proven themselves in Lhe crucible of the private sector,
are afforded the opportunity to render an even greater
contribution from appropriã.te senior~level positions in
government.
For ali of this, for his past contribution and for the ef~
fort which it has every confidence he will continue to put
forth in the present and the future, the Brazilian~
American Chamber of Commerce has very appopriately
selected Mario Gamero to be its Brazilian Man of the
Year for 1984.1t ís ·my hQnQr and privilege to presem the
Award, so I now invite Mario Garnero to come to the
podium, to accept the Man of the Year Award, and to
address this audience. Mario, will you please join me at
the podiuin?

O DISCURSO~DO ~
EMPRESÂRIO MÃRfO GARNERó
.. Recebo, com sentimento misto de ale&ria e de-preo~
cupação, a homenagem que me presta a BrazifianAmerican Chamber of Commerce. Alegria, pelo incen~i
vo que representa ao trabalho de aproximação entre as
comunidades econ.ômicas dos dois países.
Preocupação, pelas responsabilidades que e(liTmpllca,
pelos desafios a enfrentar, pelas Íncompreensõis a SUperar, pelos problemas que se vão acumulando, e que exigem, sobretudo, habilidade, intelegência e cap-acidade de
entendimento superior.
Não me assustam os connitos, se fundamentados na
perspectiva de grandeza que deve presidír as di~Putas
politicas e ~conômicas. O que, de fato, receio, apOiado
nas lições da História, são os falsos c_onflitos_, conCebidos
no ventre da intolerância, alimentados no seio do radicaR
lismo, e sustentados pelo furor da paixão ideológica.
Como sabem, vivemos momentos decisivos, em nosso
País, na área política e no c-ampo econômico-:
Cabe a nós resolvêR!os. E somente nós, conscientes dos
deveres de cada qual de nós, poderemos resolvê-los.
No campo político, acãtando as leis, respeitando as
decisões da maioria representada, dentro dÕ joio estabelecido e aceito. As recentes manifestações poimi3re5~ n0Brasil, e a decisão soberana do CongreSSo que a elas sé
seguiu, devem ser vistas como um avanço rumo ao aperR
feiçoamento institucional. Cabe a todos, agora, a tarefa
de acatar o veredicto dos parlamentares e buscar, com
serenidade, no âmbito próprio da política e com a -colaR
boração do CongresSo,-sOIUções adquadas P8ra- as sêri<i.s
e complexas questões políticoRinstitucionais do ·momenR·
to.
No terreno da economia, cabe-nos resolver nossos
problemas afirmando, com deiermiilação cada vez
maior, o primado dit liberdade econômica. Da leberdade
de criar. Da liberdade de pensar. Da liberdade de consR
truir e de empreender.
- -0 amor à liberdade traduz um impulso profundo e
permanente do homem, para alcançar a dimensão realiR
zadora suprema e a aspiração de felicidade Que cada-qual -
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de nós carrega dentro de si. Aspiração que só pode se
concretizar nUma sociedade livre.
Os Estados Unidos e o Brasil têm trilhado, cada qual à
sua maneira e em obediência às suas peculiaridades nadonais, os caminhos que buscam a liberdade.~ uma jornada difícil, e os prob.lemas se apresentam com freqiiênR
cia.
Estamos sempre, nós brasileiros, ao lado dos amigos,
mas não desprezamos as tentativas de acordo com adversários, desde que respeitado o princípio da conversaç~o
elevada, do combate elegante, da divergência sóbria. ~
Os Estados_ Unidos estão repletos tambêm de exemplos desse tipo, ao longo de sua formação histórica.
Abraham Lincoln ajudou a superar as marcas da guerra
civil, com a magnitude do despojamento humano que
acompanha .os verdadeiroS estadistas.
A superação das nossas dificuldades, sejam econômicas, sejam p-olíticas, requer uma ampla e nítida avaliação
dos elementos diferenciadores das duas nações. Não basta irivocar regras gerais e normas gencralizantes, que talvez valham para um país, mas segurame.nte não se aplicam a outros.
E preciso, mais que tudo, uma postura de compreensão dos problemas específicos enfrentados, da parte a
parte, pelo -Brasil e pelos Estados Unidos.
É necessário que os Estados Unidos utilizem sua posição privilegiada de país-líder como instrumento eficaz
para consolidar amigos, forjados no progresso e no bemestar mútuo e recíproco.
Ensina--nos a História qUe as lideranças devem ser
exercidas com o sentimento generoso de partilha, visando a benefícios gerais e buscando, sempre, interesses
conjuntos. Se desprovido de tal sentimento, o papel das
lideranças se esgota na sensação passageira de glórias
efêmeras, deixando de contribuir Para a grandeza -dos
homens, ~s nações e dos povos. Senhores empresários,
As relações entre o Brasil e os Estados Unidos vivem
momentos delicados. As normas de proteção à indústria
norte-amerciana e as elevadas taxas de juros nos têm afe-tado de maneira dolorosa, prejudicando os esforços brasileiros de aumentar suas exportações e recuperar sua
economia.
As taxas de juros, em especiãl, provocam repercussões
profundas sobre o esforço brasileiro para ajustar suas
contas externas. Será dificil saldar os compromissos, no
futuro, se os bancos credores se mantiveram inflexíveis
ria apilcação de juros elevados. :tcheg:tda a hora de decisões novas e corajosas na área dos juros e dos emprésti·
mos aos países em desenvolvimento como o Brasil. Na
atual situação de riscos e incertezas para as -economias
dos países pobres, é fundamental inovar e buScar alter·
nativas que contemplem o fortalecimento do sistema
econômico~financeiro rrluridial.
Essas inovações do relacionamento _entre credores _e _
devedores são inadiáveis. E delas vão dep.ender a estabi~
lidade, a normalidade e o progresso económico, sociãl e
político de milhares e milhões de peSsoas.
Os acõntecimentOs políticos no Brasil, por sua vez,
têm recebido, mesmo em setores de _elite norteamericanos, interpretações apressadas, análises simplistas, comparações equivocadas.
Q exemplo norte-americano de normalidade instituciOnal e política constitui estímUlo para nós brasileiros.
E ainda hoje ressoam forte as provas de solidez das insti~
lUições nos Estados Unidos, mesmo quando submetidas
a pressões populares.
As gigantescas march_as pelos direitos raciaiS, ou pro:.
testo contra i iuerra no Vietni, não foram suficientes
para promover mudanças súbitas das normas estabeleci~
das_ Executivo, CongreSsO iudiciáifõ -m-a;tiveram-se
nos limites das normas ConstftuC-iOitais, e a naçãÕ pode
reencontrar-se e fecuperar~se dos traumas provocados
por aqUeles dois episódios.
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Eu creio que é isso o que a sociedade brasileira deseja:
consolidar, de maneira duradoura, suas instituições políticas, se!Jl se deixar atropelar por movimentos circunstanciais.
No que concerne ao Brasil, as esperanças continuam
de pé e mantém o mesmo e justo e ansioso grau de confiança, numa resolução construtiva das pendências.
São tão abragentes os interesses recíprocos em jogo,
interna e externamente, que a ninguém motiva prejudicálos. Recomenda o bom senso qu~ não se intente nenhum
-aio de falso heroismo, ou qualquer atitude de improdutiva arrogância ou superado predomínio.
A serenidade ê o melhor dos conselheiros, nessas ocasiões.
O equilíbrio é o instrumento recomendado.
Análise criteriosa das pendências é fórmula adequada.
Jamais as retaliações.
Jamais a prepotência.
Jamais a arguição de maior força, maior poder de influência, maior capacidade de dobrar ou de fazer
dobrarem-se adversários.
A Pax romana não pode coexistir ao lado dos mecanismos civilizados de harmonização de conflitos.
Empresários, congressistas (no poder ou na opm;ição),
dirigentes dos governos, líderes trabalhistas- todos, enfim, devemos estar preparados para tão compensadora
tarefa.
Os Estados Unidos e o Brasil sãoi grandes demais - na generosidade de espírito de seus povos, na riqueza de
alma de seus antepassados, na nobreza de ambições de
suas atuais gerações, na fecundidade de sua história e de
suas reafizações - para desperdiçarem a oportunidade
do entendimento produtivo que, brasileiros e norteamericanos, esperam de suas lideranças.Dcnossa pat·te, fica plantada a esperança, que alimen~
to com sincera convicção, de que nossos princípios e objefíVôs nOs tornem cada vez mais bravos anlígos, dispoStos a serem, juritos, leais adversários, na caminhanda comum rumo à properidade, à justiça, à liberdade."
Q_ SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) -Tendo
em vista o _comparecimento, na próxima quinta~feria,

neSte plenário, do Ministro de Estado da Previdência c
Assistência Social, Sr. Jarbas Gonçalves Passarinho, a
PresidênCia Coffiunica_ ao plenário que, a partir de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, estará abert_a aos Srs. Senado,res, a inscrição para interpelações à S. Ex•

o--SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando, para a sessão ordinária de amanhã, a se-.
guinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n~' 8"1, dC 1981 (n~' 2.768/80, na Casa de origem), que
altera o art. 280 da Lei n" 5.869, de li de janeiro de 1973
- Código· de Processo Civil, tendo
PARECER, sob n" 26, de 1982, da Comissão
-de Constittdçilo e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara h"' 67, de 1983 (n~"939f79, na Casa de origem), que dispõe sobre a r~ponsabi!jdade dos ocupantes de cargos de
díreção de ór8:ãos da Administração Pública Federal direta ou indireta, tendo
l'ARECERES, sob n•s 1.000 e 1.001, de 1983, das Comissões:
-de Const)tuiçio e Justiça, favorãvel; e
--de ServiçO Público CivU, contrário.
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3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmã~
ra n~" 51, de 1978 (n9 L465(75, na CaSa de'origCm), que
acrescenta parágrafo ao art: 81' da Lei n~' 6.251, de 8 -de
outubro de 1975, que institui narinas gerais sobre des"
portos e dá outras providêncTas; tendO
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n>s 638 e639, de
1981, das Comissões
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças,

4
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Cãina~
ra n954, de 1981 (n1'435/79, na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, âivorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor- público federal civil, militar ou
autárquico, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 179 e180, de
1983, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Serviço Público Civil.
5
Votação, em turno único dÕ Projeto de Lei da Cãma:rã:
n"' 58, de 1981 (o"' 1.595/79, na Casa de o_rigem), que dis·
põe sobre a legitimação adotiva, e dâ outras providênias,
tendo
PARECER, sob n"' 904, de 1983, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, favorável, com Emendas
que apresenta de n9s J a 4·CCJ.

vil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômico-flnanceira do Pais.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

lO
Votação, em turno ·único, do -Requerimento n9 81, de
1984, de autoria do Senador Gastão Miiller, solicitando,
nos_ t~rmos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Ofício n"' S/4, de 1984 (n"' 161/84, na origem),
pelo qual o Governador do Estado do Pará solicita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.UO (sessenta milhões de dólares), para o fím
que especifica.
11
Votação, em turno único (apreciação preliminar daju-ridicidade,_ n(l:S termos do art. 2QQ_<fo. -~~gimento Interno), d~ P~ojeto Lei da Câmara n"' 79, de 1979 (n 9
l.5llf75, na Casa de origem), que acrescenta parágraf~
ao art. 59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei o"' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n9s 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de Substitutivo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do Projeto e do SubstitutiV-o da Comissão de Legislação Social,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
~foiitoro~

6
Votação, em turno únicO,-do Projeto de Lei da Câina·
ra n"' 47, de 1983 (n"' 5.615/81 ria -Casã de origein), intrO· ·
duzindo alteração na Lei n9 6.649, de í6 de maio de 1979,
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob n9 806, de 1983, da Comissão
-de Coii.Stituiçio e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio_ Nunes.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 5, de 1981 (n"' 3.035/80, na Casa de origem), iiterando o art. l"' da Lei n"' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de atividade Pifvada~Pitra efeito de
aposentadoria, e dá outras providêricías, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 97[ e 972, de
1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa '4.e origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES- FAVORÁVEIS, sob n"'s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- d~ Finanças.

Votação, em turno úniCO;-do Requerimento n"' 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma comissãO esPecial mista, composta de 11 (onze) senadores e I I (onze) deputados, para, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade ci-

12

Votação, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade e jur:idicidade, nos termos do. art.
296 do Regi~ento Interno)! do Projeto de Lei da Cáma- - ra o! 48, de 1983 (n"' 5.019/81, na Casa dC origem), que
dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Região, com sede em João Pessoa, Estado da
Paraíba, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n"' 790, de 1983, da Coinissão
--=de Constituição e Justiça (audiência soliCitada pela
~Comissão de Legislação Social), pela inconstitucionalidade.e injuridicidade.
_13
VotaÇão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seh ado n"' 349, de 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dá direíto ao marido de segurada à assistência
médica, tendo
PARECERES, sob n•s t.365 a 1.367, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
~de Legislaçã!JI Social, pela prejudicialidade; e
- d~ Finanças, pela prejudicialida.de.
(Tramitavam em conjunto com o Projeto de Lei da
Cârilara n~ 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado
n' 331, de 1979)
14
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 44, de 1981 (n9 587f79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autcirlzaç~o
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se~
jam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som --por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
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PARECRES, sob -n9s 186 e 187, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- d~ Finanças, favorável.
O _SR. PRESIDENTE (Marecelo Miranda) encerrada a sessão.

Está

(Lemnta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.)

ATAS DE COMISSOESCOMISSÃO DE MUNICIPJOS
29 Rewliào Ordinária,
Realizada em 17 de maio de 1984.

As onze horas do dia dezeSsete de maio de mil novecentos e oíten~ e quatro, na Sala da ComissãO, na Ala
Senaciõ"r AleXandre ca"sta, sob a presidência do Senhor
Senador Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão
de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores
Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Eneas Faria, Alfredo
Campos, Mauro Borges, Almir Pinto, Gastão Mt1ller e
Nelson Carneiro.
Detxam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Canellas, Benedito Ferreira,
João Lúcio, João Lobo, Gaivão Modesto Carlos Alberto, Jorge Bornhausen, Mário Maia, José Inácio, e Marcelo Miranda.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que ê dada como aprovada.
A s~guir, passa~se à apreCiação das matérias constantes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução da
Comissão de Economia, às seguinteS Mensagens Presidenciais: I) Mensagem o 'i' 038, de 1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de RIO CLARO (SP) a contratar operação de crédito no valor de CrS
96.320.362~00 (noven"ta e seis milhões, trezentos e vinte
mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros). Relator: Sena.dor Eneas Faria.Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade, 2) Mensagem n~ 035, de 1984, do Sênhor Presidente da República, submetendo à aprovação _do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 216.789_008,13 (duzentos e -dezesseis milhões, setecep.tos e oitenta e n_ove mil, oito cruzeiros e treze centavos). Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer. favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n"' 29,
de 1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a contratar operação
. de crêdito, no valor de Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trinta e um milhões e setenta e cinco
mil cruzeiros). Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n"' 033, de 1984, do Senhor Presidente da República,
subf!leten~o à aprov_ação do _Senadp Federal, proposta
dõ.Senlior MinistTo cia F·azenda, para que seja al;ltorizada a Prefeitura Municipal de Joaím:i (MG) a contratar
operação de créditO nO valor de CrS 25.004.841,03 (virite
e cinco milhões, quatro mil, oitocentos e quare:nta e um
cruzeiros e três -centavos). Relator: Senador Alfredo
Campos. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Mensagem n'i' 030, de 1984, do Senhor Presidente
da República, submetendo á aprovação do Senado Federã. I; pi'OpOsta do se-nhor Minist!-o da Fazenda, para que·
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarapuava
(PR) a contratar operação de crêdito no valor de Cr$
943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três milhões,
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cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros é sessenta e
quatro centavos). Relator: Senador Eneas Faria, Pare-

cer:-- favorável. Aprovado por unanimidade. 7) Mensagem nl' 032, de 1984, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizadu a Prefeitura Municipal de Itapiranga (SC) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 38.838.851,10-(triritae oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e
..:inqüenta e um cruzeiios e dez centavos}. Rdator: Senador Eneas Faria. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 8) Projetu de Lei da Câmara n9 Q6, de 1984,
que "limita a contratação de empréstimos pelos Prefeitos
Municipais e dá outras providências"'. Relator: Sénador
Nelson Carneiro. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. É: adiada a discussão-e votação da Mensagem
n~ 027, de 1984, constante do item 5 da pauta.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco GOnçalves Pereira, Assistente da
-.:'\m1issão, a pri!sente Ata que, Ilda e ap-rovada; será assi.aJa pclu Senhor Presidente. __
CO~IISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
4~'•Reuniio,

realizada em

9 de maio de 1984.
• ':1/.C horas, do dia ii ove de málo de ffiil novecentos
·.nla e quatro, na Sala de Reuniões da Comíssão, na
\1.1 SL·n;Jdor Nilo Coelho, sob a PresidênCiâ dO Senh-or
..;._-:Ltd\)1 Saldanha Oerzi, I~>Vice-Presidente, no exerc1cio
1 Prc~ítléncia, presentes os Senhores Senãdores MãrCo
\í.t~id. Gastão Milller, Amaral Peixoto, Pedro Simon,
!! •n:.tr Franco, Lourival Baptista, OctáVio. CardOso
\'ir~í!in Tá vaia, reúne-se a Comissão de Relações Exte-

e

IJcix:llll dt: CQmparecer, por motivo justificado,-·os SC-

Scn.n!ores Luiz Viana, Dinarte Mariz, Roberto
r .ttill~•l\. JoJo Ca.lmon, Eneas Faria, Severo Gomes e
;-.;clson Carneiro.
Havendo número regirilental, o Senhor P-residiõ.te declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Senador Pedro Simon, que emite parecer favorável ao Projeto de
Decreto Legislativo n~> 04, de 1984, que "aProva -o t'extõo
do Acordo de CooperaÇão Amazôriica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Gover-no dã República Cooperativista da Guiiti-ta, celebrad:ó ~effi
Brasília, a 05 de outubro de 1982". Não há discussão, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer é{o Relator. votando com restrições, o Senhor Senador Itamar
Franco. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Virgflio Távora, (iue em"ite
parecer favorável ao projeto de Decreto Legislativo nQ
05, de 1984, que "aprova o texto da Convenção para evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscãi em
matéria de Imposto sobre a Renda, entre o GoYerno da
República Federaúvã 00 Brasil e o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983". Não há
discussão, e a Coníissão, pOr unanirriidade;âpi-Ova OParecer do Relator. Votando com restrições, o Senhor Senador Itamar Franco. A seguir, o -Senhor Presidente determina que a reunião torne-se secreta, para deliberar
sobre a Mensagem n~> 76, de 1984, do-Serihor Presidente
da República, submetendo a aprovação do Senado -Federal, a escolha do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay,
1
'mbaixador do Brasil junto à Repúblfca da lndia, para,
-i.•lrl'S

cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino do Nepal. Relator: Senador Lourival Baptista. Reaberta a reunião, o Senhor Presidente
determina o adiamento na apreciação do parecer sobre
Projeto de Lei do Senado n» 40 de I 980, face a ausência
do Relator, Senador Severo Gomes.
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião, IavraJ'!dO ~u, _Paulo Robe~to Almeida Campºs, Assistente
da Comissão~ á pr~seD.te Ata;· que -Hda ~~a p-i-ovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCÍAL
5• Reunião, realizada em
17 de maio de 1984
Às onze horas do dia dezessete de maio de mil novecentos e oJtenta e quatro, na Sala à e Reuniões da Comissão, na Ala s·enador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senhor Senador Jutahy Magalhães e com a presença
dos SeDhores seriadores GabríefHermes, Héiío Guelras,
José Ignácio, João Calmon, Jorge Kalume, Álvaro Dias
e a Senhora Senadora EUnice Michiles, riúne-se a Co--missão de Legislação Social. Deixãm de com-pãrecer, pOr
motivo justificado, os Senhores Senadores Fernando
Henrique Cardoso, Helvfdio NuneS, AimlrPinto e Carlos Chiarelli. Havendo número regimental, o Senhor
PreSiderite declara abertOs os trabalhos dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, q~e é dada como
aprovada. A_seguir, são apreciadas -as segUintes matérias:
L Projeto de Lei do Senado nl' 065, de 1983, que "introduz dispositivos na Lei n~' 5.859, de I I de dezembro de
1972, que dispõe sobre a profissão de empregadO dolli.-ê:Stico". Relatara: Senadora Eunice Michiles. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Lido o parecer da Sei-lhO rã RelatQra, a Presidência defere o pedido de Vista
formulado pelo Senhor Senador Gabriel Hermes. 2. Projeto de Lei da Câmara nl' 126, de 1983, que "considera
insalubre a atividade profissional do Linotipístan. Relator: Senador Hélio Gueiros_Parecer concluindo favoràvelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade._ 3.
Prçjeto de Lei da Câmara n~ 200, de 1983, que ''assegura
ao guarda-noturno o direito à aposentadoria esPecial aos
25 anos-_ de serviço, e determina outras providências".
Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. AprOvado, por unanimidade.
4. Projeto de Lei do Senado nl' 286, de 1~81, que "autoriZa os empregados a utilizar o seu saldo PIS/PASEP para
a aquisição ou construção de casa própria". Relator: Senador José Ignácio. Parecer -concluindo contrariamente
ao proje_to. Aprovado, por unanimidade. 5. 'Projeto de
Lei dO Senado nQ 274, de 1980, que "modifica dispositivo
da vigente CLT". Rel3.tor: Senador José Ignác_io. Parecer.
concluindo favoravelmente ao projeto, com a Emenda ri~'
1-CCJ. Aprovado, por unanimidade. 6. Projetq de Lei
do Senado n~' 091, de 1981, que "introduz alterações na
CLT, na parte concernente à organização sindical". Relator: Senador José Ignácio. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto._ Aprovado, por unanímid~de. 7.
Projeto dê LeT dÕ Senàdo nQ 293, de !981 _-:: eoniPlementar, que "introduz alteração na Lei Complementar
n»Jl de25 de maio de 1975, que criou o PRO RURAL".
Relator: Senador José Ignácio. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto, na forma do Substitutivo que
apresenta. Aprovado, por unanimidade, 8. Projeto de
Lei da Câmara n'-' 047, de 1982, que "dá nova redação ao
§ 21' do art. 6~> da Lei n» 605, de 5 de janeiro de 1949, que

"dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos". Relator: Senador José lgnácio. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Lido o parecer do Relator, a Presidência defere o pedido de Vista formulado pelo Senhor
Senador Gabriel Hermes. 9. Projeto de Lei do Senado n9
004, de 1983, que "introduz modificações na CLT, na
parte que disciplina a jornada de trabalho". Relator: Senador José lgnácio. Parecer concluindo favoravelmente
ao projeto. Lido o parecer do Relator, a Presidência defere Q pedido de Vista formulado pelo Senhor Senador
Gàbriel Hermes. 10. Projeto de_ Lei da Câmara n~>067, cl,e
1984, que "estabelece medidas de proteção ao trabalhador rural exposto a substâncias químicas nocivas". Relator: Senador Carlos Chiarelli. PareCer favorável. Adiado
em deco_rrêncía da ausência do Relator. ll. Projeto de
Lei_ da Câmara nQ 045, de 1984, que "dá nova redação ao
art. 5~> da Lei n~> 6.556, de 5 de setembro de 1978, estabelecendo a remuneração mfnima para o exercício da atividade de_.Secretário". Relator: Senado~ Jorge l(alume.
Parecer concluindO contrariamente ao projeto. AProvado, por unanimidade. 12. Projeto de Lei da Câmara n~>
163, de 1983, que "altera a redação do§ 5~> do art.-13 da
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, elevando o valor da
contribuição mínima dos profissionais liberais". Relator_:_ Senador ~!varo Dias. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade. 13. Projeto de Lei d:t. Câmara n~> 223, de 1983, que ..a-ssegura ao
aposentado por invalidez que retorna à atividade, após
se recuperar parcialmente, ou para trabalho diverso do
que habitualmente exercia, direito a manter seus proventos". Relator: Sen?dor Ãivaro Dias. Parecer concluindo
favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade.
14. Projeto de. Lei da Câmara n9 239, de 1983, que "altera a redação do art. 10 da Lei n~' 5.890, de 8 de junho de
1973, que modificOu a legislação de previdêncíil socüil".
Rela_ to r_: Senador Ãlvaro Dia$. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado,_por unanimidade. 15.
Projeto de Lei n' 263, de i983, que "eleVã para 25% o
acréscimo da remuneração do trabalho noturno sobre
diurno, e fixa período noturno entre às 20.00 horas de
um dia e às 16.00 horas do seguinte, modificandO aredução do artigo 73 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei no
5A52, de !Y de maio de 1943". Relator: Senador Álvaro
Dias. Par~r concluindo favoravelmente ao projeto.
Lido o parecer do Relator, a Presidência defere o pedido
de Vi~ta fo_rmulado pelo Senhor Gabriel Hermes. Antes
de encerrar os trabalhos, a Presidência informa os
meiDbros presentes que na reunião anterior a Comissão
aprovou o parecer da lavra do Senhor Senador Almír
Pi_nto, conc{uindo pela anexação dos PLSs n~>s 339/81 e
3Ç15f_80, para q-ue os mesmos tramitem conjuntamente. A
Secretaria Geral da Mesa informa a esta Presidência que
o PLS 305/80 encontra-se em fase adiantada de sua tramitação (aguardando inclusão na Ordem do Dia) e que a
sua anexação ao PLS nQ 339/81 acarretará, obrigatoriamente, em seu retorno às Comissões desta Casa. Assim
sendo, a Presidência solicita sugestões dos membros presentes para a solução do impasse. Depois dos esclarecimentos da Presidência, a Comissão decide retirar o requerimento de anexação para que a tramitação do PLS
n» 305/80 não seja prejudicada. Agradecendo o comparecimento dos Senhores Senadores e nada mais havendo
a tratar o Senhor Presidente de.clara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assisterite da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência. - Jutahy Magalhies.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXXIX.-N• 052

QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1984

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 71•SESSÀO, EM 23DEMAIODE
1984

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Parecer encaminhado à Mesa
1.2.2- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n-9 78/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altúa di~positi~
vos do Decreto~lei n~ 9&6, de 21 de outubro de 1969,
que instituiu normas básicas sobre alimentos.

1.2.3 - Requerimento

- N~' 88/84, de autoria do Sr. Senador Henrique
Santillo, solicitando informações do Poder Executivo
relativas ao Requerimento nl' 65/84. Deferido.
1.2.4 - Questão de ordem

-SUscitada pelo Sr. Hélio GU"eírOSCicO-IIlídã~Pela
Presidência atinente à inexistência de quo'ruiii para 'o
prosseguimento da sessão.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR FÁBIO LUCENA- Falecinlento, h o:
je, na cidade de Manaus-AM, de Dom Milton Correia Pereira, Arcebispo Metropolitano daquela cidade. Liquidação_extrajudicial de empresas do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo- SBPE, que
menciona.
SENADOR ITAMAR FRANCO, pela ordem Solicitando à mesa a inclusão em Ordêm. do Dia do
Proj!:to de Lei do Senado nl' 133/80, que regulamenta
o artigo 80 da Constituíção, e dã outras providências.
SENADOR MUR!LO BADARO- Encaminhando à Mesa projeto de resolução que dispõe sobre o

cumprimento de obrigações financeiras por parte do
Go.verno bfasileiro, após prévia autorização do Senado FederaL

SENADOR HENRIQUE SANT/LLO - Movimento grevista reiVindicatório dos professores das
universidades federais autárquicas.
1.2.6 -

Comunicação da Presidência

-Convocação de-sessão extraordinária a realizarse hõje, às 18 horã.s e3Ó nilnutos, com- Ordem do Dia
que designa.
·
. - -1~2.7-

Fala da Presidência

-Resposta a consulta feita pelo Sr. Senador lta
mar Franco, ao encaminhar à Mesa requerimento solicitando a inclusão em Ordem_ do Dia do Projeto de
Lei do -Senado n~' 133J80. 1._~~8 _- ~eque~_mento

- Nl' 89(84, de autoria dos Srs. Senadores Aloyslo
Chaves êHul':lberto Lucena, d_~ Urgência para o Projeto de Resolução nl' 18/84. -

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado

fi'?

349j79, de autoria

do Senador Nelson Carneiro, que dá direito ao mari-

do de segurada à assistência médica. Declarado prejudicado, tendo usado da palavra o Sr. Nelson Carneiro. Ao Arquivo.
~Projeto de Lei da Câmara nl' 82/81 (n~'
2.768(80, na Cása de origem) que altera o art. 280 dá
Lei rili 5.869, de l t de jarleiio de 1973- Código de
Processo CiviL V0taçiio adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei da CâlUara n11 67/83 (n11 939(79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de c_argos de direção de órgãos
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara 51/78 (n'? 1.465/75,
mi Cãsa de origem) que acrescenta parágrafo ao art.
8~' da Lei nl' 6.2Sl, de] de outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 54/81 (n~' 43.5/7.9,
na Casa de origem) que ínclui a filha desquitada, di,-vorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor
público federal civil, militar ou autárquico. Votação
adiada por fa~ta de quo~m.
....._..Projeto de Lei da Câmara n~' 58/81 (n"'
1.595(79, na Casa-de origem) que dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras providências. VotaçãÕ
adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei da Câmara n~' 47J83 (n~'
5.615/81, na Casa de origem) introduzindo alteração
na Lei n"' 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a
locação predial urbana. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câma_ra n9 5/81 (n9 3.035/80,
na Cãia-- áe _oriS;CiiiY ãfterando _,o_ art. I~ da Lei n"'
6.226, de -14·d~ julh~ de 1975, que diSpõe sobre a contagem recíproca de tempo de SerViço.Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria,
e dá outras providências Votaçilo adiada por falta de
quorum.
-Projeto ae Lei da Câmara n~' 10/81 (nl'
I .529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Vo-tação adiada por falta d_e quorum.
- Requerimento n~' 784/83, de autoria do Senador
Henrique Sanfillo, solicitando, nos termos dos arts.
75 .c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de
uma comissão especial mista, composta de 11 senadores e 11 Deputados, para no prazo de 120 dias,
com a 'colaboração das entidades mais representati~
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções
para a crise econômico-financiira do Pafs.' Votaçio
adiada por falta de quorum.
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81/84, de autoria do Senador

Gastão Müller, soHcitando, nos termos do art. 371, c,
do Regimento Interno, urgência para o OficiO n~' S/4,de 1984 (n~> 161/84, na origem) pelo qual o Governa·

dor do Estado do Pará solicita autorização do

Sena~

do para que aquele Estado possa realizar operação de

empréstimõ externo no valor de US$ 60,000,000,00
(sessenta milhões de dólares) para o fim que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei_ da Câma_ra_ n\.-_ 79}79 (ri~
1.511(75, na Casa de origem) que aCrescenta parágrafo ao art. 5~ da Lei n~ 3.807, de 26 de ag~sto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n~ 5.890; de8-di ju-nho de
1973. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da _Câmara_-~~-- 48/83 (n9
5.019/81, na Casa de origem) que dispõe sobre a
criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e
dá outras providências. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câtnara n9 44(81 (n~' 587/79,
na Casa de origem) que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados imagem e som - por profissionais e empresas brasileira. D!Kussilo encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR JOÃO WBO- Pleito da Associação

Comercial do Estado do Piauí junto ao Banco do
Brasil.
SENADOR MÁRIO MAIA ...:.:.--Desastre rodoviário ocasíonado pela má conservação da BR-364,
no Estado do Acre.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Considerações sobre a ponte Rio-Niterói, a propósito do
transcurso do 10~> aniversário de sua construçãO.

SENADOR GASTÃO MIJLLER- Nota oficial
do Instituto dos Advogados Mato-grossenses, de
apoio às eleições díretas já.

SENADOR ENfiAS FARIA - Exito alcançado
_pelo _§k_. JoSé Vicente Elias_à fren_te__da Adm~ni$tração
do Porto de Paranaguã.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO --Nota da Confederação Nacional dos

Traba~

lhadores na Agricultura- CONTAG, de solidariedade aos trabalhadores rurais assalariados dos Municípios de Guariba- SP, Jaboticabal- SP e Santa
Helena- GO.
SENADOR JORGE BORNHAUSEN- Atuação
dei -Prefeito Cláudio Ãvfli- ·aa- Sifva, de
Florianópolis- se, ao ensejo do transcurso do 19
aniversário de sua administração.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- ATA DA 71.• SESSÃO, EM 23 de MAIO DE
1984.
2.1 -ABERTURA

2.2-0RDEM DO DIA
-Requerimento n9 81, de 1984, de autoria do Senador Gastão Müller, solicitando, nos termos do art.
371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio
n' S/4(84 (n~> 161(84, na origem) pela qual o Governador do Estado do Parã solicita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar operação
de empréstimo externo no valor de US$
60,000,000.00 (sessenta milhões de- dólares) para o
fim que especifica Aprovado.
......-Requerimento n~' 89/84, de autoria do Senador
Aloysío Chaves, solicitando, urgência para o Projeto
de Resolução n~> 18(84, qUe autoriza o Governo do
EstadO do Rio Grande_ do _Sul a elevar em CrS
57A93.536.955,5l (cinqUenta e sete bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e
seis mil, novecentos e cinqUenta e -cinco cruzeiros e
cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado.
- Redação Final do Projeto de Resolução n"'
127/82, que aprova o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n"' 69,
de 19"78. Aprovada. À promulgação.

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 29(83 (n~'
21(83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do tratado de Nairobi sobre proteção do Símbolo
Olímpico, concluído em Nairobi, a 26 de setembro de
1981. Aprovado. Á Comissão de Redação.
2.3- DISCURSO APOS A ORDEM DO DJA
SENADOR NELSON CARNEIRO - Relatório
de missão desempenhada por Delegação do Parlamento Latino-americano, nos Estado- Unidos- da
América, no tocante ao problema da dívida externa
dos países pobres.

2.4-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
- Referente a não designação de Ordem do Dia
para a próxima SeSsão em virtude do_ comparecimento do Sr. Ministro Jarbas Passarinho.
2.5- ENCERRAMENTO
3-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador José Fragelli, proferido na sessão de 22-5-84.
-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido
na sessão 22-5-84.
-Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na
sessão de 24-5-84.
- Do Sr. Senador Odacir Soares, proferido na scss_ão de 22-5-84.
4- RETIFICAÇ0ES

-Trecho da Ata da 59• Sessão, realizada em 10-5-

84.
___:,: Ata- da 59• Sessão, realizada em 10-?-84.
5 - ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA

7-LlDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 71 {I Sessão, em 23 de maio de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Martins Filho

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SEPli.ESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes_, Hélio Gueiros
-Alberto Silva -Joã-o Lobo- José- Lins- Virgílio
Távora - Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco Macie! - Lui-Z
Cavalcante- Lourival Baptista- PassOs PôTtO -·JOSé
Igmício Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson CarneiroItamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo CamposFernando Henrique Cardoso -Severo <Joffies ..:..... Benedito Ferreira - Henrique Santillo - GaStão MiillerJosé Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enêas Faria-- Jaison Barreto -Jorge Bornhausen - Lenoir VargasPedro Simon - 'üctávlõ Cardoso.
·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -oA. lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. ·senaaOres.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inicianiõs nossos trabalhos.
O Sr. J9.Secretário procederá à leitura do Expediente.
.e, lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 237, DE 1984
Da Comissão de redação
Redsção final do Projeto de Decreto Legislativo n9
17, de 1983 (n9 20/83 na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Passos Pôrto
A ComissãG apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 17, de 1983_(n9 20/83, da Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Têcnica entre o Go\1áno da República
Federativa do Brasil e o GQy_ei:n_o da República do Equador, celebrado em Brasília; a 9 de fevereiro de 1982.
Sala das COmissões, 23 de maio de 1984.- João Lobo, Presidente Passos Pôrto, Relator José Llns.
ANEXO AO PARECER N• 237, DE 1984
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
g917, de 1983 (n\' 20/83, 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 N•
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.
O Co_ngiesso_Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.
Art. 2\' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien·
te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9Secretárío.
·
É lido o s_eguinte

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 986, DE 21 DE
OUTUBRO DE 1969

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, DE 1984

Art. 11. Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis:
I - a qualidade, a natureza, o tipo de alimento, obser·
vados a definição, a"de5Criçãó e aclassificaçã-o eStabelecida no respectivo padrão de identidade e qualidade ou no
rótulo arquiv~do no órgão com-petente do Ministério da
Saúde, no caso de alimento de fantasia ou artificial, ou
de alimen~o não _padroni~zil.do;
Ir- nome efou marca de alimento;
III -nome do fabricante ou produtor;
IV- sede da fábrica ou local de produção;
V- número de registro do alimento no órgão compe·
tente do Ministério da Saúde;
VI- indicação do emprego de aditivo intencional,
mencionando-o expressamente ou indicando o_ código de
identificação correspondente com a especificação da
classe a___que pertencer;
VII-:- número _de identific_ação da partida, lote ou
d-ata de fabricação, quando se tratar de alimento perecível;
VITI - o peso ou o volume líquido;
JX- outras ind_jcações que- venham a ser fixadas em

Altera dispositivos do Decreto-lei n\' 986, de 21 de
-outubro de 1969, que 41 instituiu normas básicas sobre
-alimentos''.

-

O ·co_n8:resso Nacional decreta:
Art. 19 O Decreto-lei n9 986, de 21 de outubro de
1969, passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Art II.

VI- indicação do emprego de aditivo intencional. mencionando-o expressamente· por extenso e
em p~rtuguês, e a quantidade;

IX -_indicação da quantidade máxima dos aditivos usados. que possa ser ingerida por dia semPrejuízo da saúde;
X- outi·as indicações que venham a seihx"adas
em regulamento."
..Art. 15. Os rótulos de alimentos elaborados
com essências naturais aeverão traier as indlCãÇOes
de'" e "Contém Aromatizante;', seguiâiiida
denominação por ex.teilso e em português do produto utilizado."
~·sabor

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art, 311 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O homem utiliza milhares c;ie compostos químicos, aos
quais adiciona anualmente cerca de-250 mil nov_os, sendo
que -desses, uns 500 são utilizados comercialmente.
Por outro lado, continuamente se encontra exposto a
milhões de toneladas de gases, líquidos e produtos quí·
micos lançadOs-ao ar, âgua e solo, Como também adicionados aos alimentos seus e de seus familiares.
Essa enorme quantidade de produtos químicos consti·
tui um risco potencial e muitas vezes real à saúde huma·
na, pois podem ter efeitos carcinOgênicos, mutagênicos
ou teratogênicos.
Devemos, portanto, procurar eliminar de nosso consumo substâncias nocivas, utilizando Outras nãõ perigo. sas._
Por isto é necessário um policiamento permanente dos
pesquisadores, dos polfticos·, das autoridades governa·
mentais e principalmente do público em geral.
Mas, quanto ao público, coma· exercer essa fisciali·
:zação, se igriOra o que ingere diãrlamente?
O projeto ora apresentado à Consideração da Casa
visa a-ser ulna sOluçãO para tal problema, aproveitando a
legislação que estabeleceu normas bâsicas. sobre alimen·
tos, para aí conSignãr a obrigatoriedade de ser indicado,
no rótulo, a quantidade e bem assim aqualidadedos adi·
tivos empregados, tudo em português e por extenso.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1984.- Nelson Car·
neiro.

lnstftui normas básicas sobre alimentos

regula-ment~.

... _._,

~..:...:...·

'

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

~

..... .

Art. 15. Os--rótUlos dos alimentos elaborados com
essências naturais deverão trazer as indicações "Sabor
de ... " e "Contém Aromatizante", seguido do código cor~
respondente.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco~
nomia.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido serâ publicado e remetido ãs comissões competen~
tes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l \'-Secretário.
~ lido e deferido ~__ seguinte

REQUERIMENTO N• 88, DE 1984
Requeiro, nos termos do art. 239, inciso I, alínea b, do
Regimento Interno e para esclarecimento do assunto objeto do Requerimento n9 65, de 1984 submetido à apreciação desta Casa, s_ejam solicitadas ao Poder Executivo
as seguintes informações:
a) quafs as motivaçõf:s que levaram o GOverno, atra·
vés do Banco Nacional da Habitação, a solicitar a liqüi·
dação extrajudicial das instituiçõeS abaixo indicadas, to·
das integrantes do SBPE:
Haspa Habitação São Paulo S.A. de Crédito lmobiliãriõ
Haspa S.A CrédítO- Irriobiliãrio do Rio de Janeiro
Associação. de Poupança e Empréstimo de São Paulo
(ABESP)
Colmeia Associação de Poupança e Empréstimo do
Distrito Federal
Haspa Corretora de Valores
H aspa Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários
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Haspa Jncorporadora, Administradora e Sistemas
Letra S.A,_Crédito Imobiliário

Letra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Letra S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobi·
liârios
Casa ComérCio e Indústria S.A.;
b) Quais, precisamente, as conseqUências di retas e derivadas do referido pedido de Jiquidição;
c) Quais os montantés do A tive e do Passivo a_ descoberto de cada uma delas; e
d) Qual o montante do prejuízo resultante da intervenção nessas Empresas, a ser absorvido pelo Banco Nacional da Habitação?
Justificação
A Nação foi sur·p-reendfda no díá de hoje com o noticiário da imprensa dando conta do pedido de liquidação
extrajudiCial das empresas integrantes dos grupos Haspa, Colmeia e Letra. Na verdade, não causam mais tant.a
surpresa escândalos desta natureza, visto que eles estão
inseridos no contexto da caótica- e ifrespcii1sável política
económica conduzida pelo governo que constituí -apenas
um elo na sucessão de estouros que só neste ano jã afiri-giu quatro empresas financeiras integrantes do SBPE:
Economisa, H aspa, Colmeia e Letra, além da recente liquidação do grupo Continental, ocorrida no mês de abril
passado.

1: difícil, Sr. Presidente, no tumultuado quadro político, económico e financeiro que vive o País, orl-dé as autoridades oficiais se perdem num emaranhado de decisões
. inconseqUentes, improvisações e declaraçõeS1iTC:Sponsáveis, buscar um i causa concreta para a sucessão dos escândalos verifiCados nos meios financeiros. Na verdade,
as razões são múltiplas, todas- elas com urrla orfgem co~
mum: uma política econômicã. ·alheia aos reais Interesses
do povo; uma política económica traçada com a finalida-"
de maior de proteger interesses de gTupos infer-iiOS e externos poderosos, que sempre permanecem impunes
após esses grandes golpes.
- O povo brasileiro assiste, cansado e perplexo, a essa
série de intervenções em empresas integrantes do Si9f.ema
Brasileiro de Poupança e Emprt::stimo, onde estão sendo
consumidas fabulosas somas em dinheiro do povo, sem
que se ofereça uma explicação convincente dessas operações que, ·não_ raro, são denunciadas como altamente
suspeitas.
A vista dessas razões, considerando que a 'Sociedade
em geral e investidores em particular merecem mais respeito e exigerii um amplo esclarecimento acerca dos
contínuos escândalos ocorridos em instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstiriló
(SBPE).

Considerando que as autoridades têm habitualmente
explicado esses fatos atravéS de lacónicas comunicações
do BNH onde nada se explica;
Considerando que a sucessão de desfalques, aliados à
nefasta política do BNH, tem levado o SFH ao descrédito_ total perante a opinião pública;
Considerando que o poder público não pode, sob a
alegação de praticar medida saneadora, injetar fabulosas
quantias em dinheiro público sem explicar plenamente
essas- opcraç_ões;
Consíderando que é dever do Poder Legislativo fiscalizar os a tos ·do Poder Executivo, cOitsoante mandamento
Constitucional, são mais do que pertinentes o pedido de
inforniações que ora encaminho a esta Casa.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1984. -Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão solicitadas as informações requeridas.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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"() SR. PRES_IDENTE (Moucyr _Dalla)- Concedo ã
paluvra ao nobre Senador Hélio Gueiros, pela ord,;:m.
O SR. HfiL!O GUEIROS (PMDB...:. PA. Pela ordem.)- $enhor Pre§ide_nte, d_ada a evide_nte f<ilta de quorum, solicito a V, Ex~ a suspensfio da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<llla) - ~ regimcn~
-tal o requerimento de V. Ex• Encontra amparo no arl.
180, !:i 3~>, do Regimento Interno. Vou suspender a sessão,
fazerido acionar as campaiiihas por dez minutos.
.
(Suspensa às 14 horas e 36 minutos. a .~essào é reaberta às 14 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão. Há número legal.
Concedo a palavra ao eminente Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o-seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
___ Registro, com_pesar, o falecim_~nto, hã poucas horas,
ocorrido em Ma_naus, Capital do Amazonas, de S. Ex•
Reverendissima Dom Milton Corrêa Pereira, Arcebispo
Metropolitano de Manaus.
.
Dom Milton Corrêa Pereira nasceu no Pará, nas terras
de Cametá, e há cerca de quinze anos exercia o seu sacerdócio na terra dos amazonenses~
Sªi~íano de Ofdem, tõrnou-se urp patrimôriiO lnestimáv"e! da minha cidade, o conselheiro, o pai, o amigo, o
irmão de todos os ãm:lzOnenses, a quem S. Ex• Revin•
acudia nas horas de afliçãO e os abençoava, dando a todõS 0-IndispeilsáVC\ e.StlrriUlo para o enfrentament? dos
precipícios.
Industrial da fraternidade, itlcansável propagador do
Amor, Dom Milton, desde há pouCã.S hoi-aS:, énlutou o
Estado inteiro do Amazonas e todos os amazonenses, em
cujo nome, Sr. Presidente, eu registro, com pesar, tão doJor_o_so pasSamento, fazendo votos a Deus para que se tenha_ repetido com aquele grande sacerdote as expressões
do -poema de Bandeira, em relação a Irene;: "Pode entrar,
você nao precisa pedir licença".
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -Com muita honra, ouço
V. Ex', nobre Senador.
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Fãbio Lucena,
fiquei-surpreso com a notícia do desenlace do Arcebispo
Dom Milton Corréa Pereira, do Amazonas. Qu.ero, nesta oportunidade em que V. Ex• reverencia __ a sua memória, render, também, o meu preito de homenagerh a
quem tanto trabalho~u_por aquela região, indo até o meu
Estado o Acre. Conheci Dom Milton; e_ra um homem
santo, culto e estou certo de que a sua morte deixou uma
lacuna impreenchível e, por seu desaparecimento, não só
o Amazonas perdeu um dos seus diletos pastores, mas a
Igreja, à qual ele serviu com tanta lealdade, e, podemos
dizer, o Brasil. Muito obrigado.

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
nobre Senador Jorge Kalume.
Recordo, Sr. Presidente, de uma palavras de Dom
Milton que S. Ex• Revm• proferia-em Sofenidades fúnebres. Palavras tão profundas, em seu sentido e conteúdo filosóficos, que hoje se aplicam ao grande sacerdote
desap<lrecido. Dizia Dom Milton, em seus magníficos
_sermões:
Ex~.

"O homem não nasce para morrer. Ele morre
para renascer."
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite um aparte?
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O SR. FÁBIO LUCENA -Ouço V. Ex', Senador
Hêlio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Fábio Lucena,
em nome do povo dn Pará, terra natal do piedoso Arcebispo Dom Milton. Corrêa Pereira, desejo associar-me à
expressão de luto d~ V. Ex•, falando em nome do povo
do 1\mazonns. r'a1 !'Hlito tempo que Dom Milton saiu
do~ Paní para trabalhar na lgrejo do Amazonas. Interessante é que ele saiu d,J Par:.i para o Amaz_onas e do Amazonas foi para o Parti um ar..:ehispo que era do Amazonas, Dom Alberto R:m10s. l-lá, assim, laços de muita intimidade, de muito htlm relacionamento entre o Pará e o
Amazonas, em toda.~ as áreas, portanto, também na área
eclesiástica, na ârc:! espiritUal, de modo que o povo do
Pará chora com o r(I\'O baré n perda desse grande sacer·
dote e receba V. Ex~. em nome da família cristã do Pará,
as nossas condolência_~ peJO passamento desse grande sacerdote da Igreja Ü\l•'lliCa.
O SR. FÁBIO Ll"CENA - Eu agradeço a V. Ex•,
nobre Sen<JdOr ~é!it• Gueiros.
(Pausa).
Outro assunto me traz à Tribuna, Sr. Presidente:
A lut<l continua. pMque a vida continua. E porqUe a
vida continua graça" a Deus. nós, de todo o BrasU, vivendo e lutando, continuamos a assistir aos atos preparatórios da procissàt1 fúnebre do -Governo do General
João Figueiredo.
_De fãto, Sr. Pn:~idente, as mortalhas já foram encomendadas. os castiçais estão prontos, as velas postas,
prontas para serem acesas c brilharem nervosamente,
como tremulam as o:: h amas de todos os altares. Tudo estã
pronto, até as carpidciras, as tradicionais choramingueirãs de todos os cortejos, estl\o a postos, a eSpera do
dobrar dos sinos. a fim de conduzir, para a sua última
morada, o esquife do Governo que está caminhando
para o fim.
Ê- preciso fazer uma prece, todavia, Sr. Presidente,
para que este Governo, antes de descer à cova fria, e antes de sobre ele ser derramada~~ implacávellájea, com as
homenagens de estilo, é preciso orar para que o Governo
não leve com ele, para o túmulo, o próprio povo brasileiro. É o que está acontecendo Sr. Presidente, ao não_ se
comprazer, ao não se conformar o Govetno tom que o
laborum_meta, a metu do trabalho, é a última morada, fatal, de todos nós. 1'\enhum de nós tem o direito, a veleidade ou o topete de querer, ou de querermos arrastar co~
nosco para a cova fria aqueles a quem Deus ainda não
deu o toque para a chamada final.
veja, Sr. Presidente, o que está acontecendo com o
mercado financeiro brasileiro. Em um regime verdadeiramente constitu_cional, em que a Constituição pudesse
prevalecer com todo o seu peso, sua força e sua eficácia,
tanto para os govern<Jntes, ou principalmente para os governantes, quanto para os governados, em um regime
verdadeiramente constitucional e das leis, o próprio Presidente da República jã teria sido intimado por um juízo
ou tribunal constituido, para dar esclarecimentos arespeito do escândalo financeiro que tomou Conta do nosso
PaísL
Aquilo, Sr. Presidente, que num regime constitucional
seria o lógico que acontecesse, no Brasil é uma exceção
q~e não acontece. E_porque não acontece, a impunidade
estimula os fraudadores da poupança poular. E as cadernetas de poupança c empréstimo se transformaram, Sr.
Presidente, em mundhas despoliciadas, que são puladas
na calada das madrugadas por salteadores vulgares, à
vista do próprio guarda-noturno e da Políc[a cOmum.
Enquanto os assaltantes proliferam, enquanto--se multiplicam os assaltos com a rapidez do bacilo da tuberculose perante populações desnutridas, caquéticas, doentes e
subnutridas, o Governo cruza os braços, fecha a boca,

tapa as ouvidos e ninguém dá satisfação à opinião pi'lblica, aos depositantes, aos que trabalham, aos que poupam, aos que são iludidos, que são enganados pelo Go-

verno com a complacência, parece que evidente, do
BNH, do Banco Central, da Cai~a Económica. Enfim,
tornou-se o cliente do mercado financeiro nacional uma
peça para aves de rapina, onde a avidez, a acípitrina insaciável não pâra de se nutrir com o suor, com o trabalho e com o sacrifício do-povo espoliado, do povo desgovernando, o mais espoliado e mais desgovernado, Sr.
Presidente, que ê o povo brasileiro erri toda a face deste
planeta.
O Sr. José Fragelli -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Exf com muita
honra.
O Sr. José Fragelli -V. Ex• está com toda a razão,
condenando o sistema de fiscalí:z:ação dessãs organizações financciras pelos órgãos reSpoOsáveis. Ontem,_
ainda, depondo na CPI do Sistema Financeiro, o Sr. Deli
Borges, que está sendo investigado pelo Banco Central,
porque era o chefe do Departamento de Fiscalização
deste, alto órgão do nosso sistema financiero, registrou,
pelo conhecimento que tem do assunto, que a fiscalização do Banco Central é deficiente, por duas razões
principais: uma delas é a falta numérica de pessoal para
poder exercer urna fiscalização de todo o sistema financeiro, de uma maneira que realmente pudesse evitar que
abalos como esses, c.onseqiientes das falências dessas entidades, pudessem ser evitados. A segunda causa é que o
pessoal, numericamente insuficiente, também não se encontra ainda qualitativamente em condições de exercer
essa fiScalização. Este o depoimento, Ontem, do Sr. D-eli
Borges. A impressão, pelo menos que eu colhi, é a de que
fatos como esse continuarão a se suceder, porque- e-ele
o disse expressamente - o Banco Central está inteiramente despreparado para exercer essas funções de fiscalizar, adequadamente, as instituições que compõe~ o sistema financeiro. Se bem me lembro, ele disse que esSa fiscalização pode ser feita, no máximo, num determinado
período de tempo, de um ano, também, se bem me recordo, apenas com 40% dessas entidades. Então, aquele alto
funcionário do Banco Centiil afirmou sir o sisteina o seguinte: o banco escolhe aquelas firmas, ou aquelas organizações fmanceiras, por amostragem, aquelas que, segundo os dados levantados, estão em condições mais
precáiía-s, e estas, somente estas, são fiscalizadas. E asoutras, que supostamente estejam em boas condições,
passam dois anos ou mais sem experimentar ou sofrer
nenhuma investigação do Banco Central. Foram essas as
razões apresentadas quando perguntado o Sr. Deli Borges corno é que se passou tanto tempo, se a devida investigação, na Coroa-Brasiei,- por exemplo, na Delfin e nas
demais, embora a Delfin fosse do BNH. Aí estão algumas das causas, sem se fa1ar em possível corrupção, proteção ou amparo de autoridades a algumas dessas organizações. Nobre Senador, vou interromper o meu aparte
que já estâ longo, eu não gosto de dar apartes longos, o
aparte tem que ser breve por nature:z~ mas, no decorrer
do discurso de V. Ex', se me permite, talvez faça algumas
intervenções para citar fatos como os ciue acabo de mencionar.
O SR. FÃBIO LUCENA- É sempre um p~azer ouvir
V. Ex• Posso assegurar-lhe todavia e ao Senado Federal
que esse depoimento é falsO: Estainos diante de uma inverdade, uma vez que existe no PaJ's uma instituição chamada Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
que estava investigando_em processo de falência afamosa H aspa, nobre Senador, que teve a intervenção decretada pelo Banco Central há apenas 48 horas. A Haspa
estava sob investigação da SUSEP, e colho informações

no iomal da Tarde de hoje, de são Paulo, que positivam
que os investidores das poupanças premiadas - tipo
H aspa, tipo Colmeia, aqui em Brasília- esses não têm
os seus depósitos garantidos pelo Governo Federal e perdúão -os mencionados depósitoS pelo fato de a SUSEP
haver constatado o estado de insolvência das cadernetas
de poupanÇa e empréstimo, que ora estão sob intervenção do _Banco Central.
O Sr. VírgOio T'vora --Permite V. Ex• ·um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -Esta a realidade, nobre
Senador José Fragelli.
O Sr. VírgUio Távora - ·Somente para uma expliCação. · -O SR. FÃBIO Ll!CENA- Eu lhe dou o_ aparte dentro de 30 ~egundos.
O Sr. Virgílio Távora ~-_P~_i_s não.
O SR. FÁBIO LUcENA - E e~iste mais, existe um
dispositiVo na Lei de Segurãnça Nac;ional, nobre Senador José Fragelli, que define como crime contra a_Segurança Na~ional qualquer divulgação de informação que
provoqUe ab.ãJo no mercado financeiro. Então, no momento em que um jornal, ou um jornalista, fiz~r denúncias de prováveis escândalos no mercado_ financeiro, ele
está sujeito a um processo-crime por força da Lei de Segurança Nacional e a Lei de. Segurança Nacional, nobres
Senadores, existe, também, neste ca.so, para proteger os
salteadores da poupança popular que se enquistaram
nessas cad~rnetas de poupança tipo Coroa-Brastel, Deifio, H aspa, Letra, Colmeia e tantas e tantas outras, porque não s~o mais. c~dernetas de poupança e empréstimos, são sanguessugas instituídos sob a proteção d.its
Leis brasileiras e sob a displicência confessa do BancQ
central do BrasH, que estão a clilapidar os recursos
públicos até que a autoridade da sçberania popular, até
que um Presi~ente da República eleito pelo povo brasileiro ponha termo a esse regirqe onde só se vê quase e
quase escândalos, onde o escândalo serve de enxoval entre os governantes e os dilapidadores dos rec~.trsos populares que são ess~s _e~ presá rios de cadc:rnetas de poupanÇa, até enfim, Sr. Presidente, que o regime da dignidad~ pública seja restaurado neste _País airavés de_
eleiç:ões diretas.
Ouço V, Ex', nobre Líder, Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgüio Távora- Eminente SenadOr, é Para dar
ifrila infofrii:-?i;ãa_ a V. Ex•, Que aliás é de conhecimento
de V. Ex•; todos os depósitos -i:teStas caderrletas, a que V.
Ex~ alud_iu, atê 3.500 UPCs...
·"
'
O SR. FÁBIO LUCENA- Até trinta e cinco milhões
ge cruzeiros ...
O Sr. Virgillo Távora- ... trinta e cinco milhões oitocentos mil cruzeiros estão gar<:tntidos pelo GoVe!no. E os
depósitos da Colmeia, a partir do dia I~> de junho, estarão à disposição dos seus detentores, nas difeientes agências para que forem transferidas.
O SR. FÁBIO LUCENA O Sr. Virgílio Távora -

Interessantíssimo!

Já na próxima semana ...

O SR. FÁBIO LUCENA infonnaçào, nobre Senador.

Interessantíssima a sua

O Sr. Virgílio Távora - Não. V. Ex• disse que eles
iriam perder os depósitos. Isso não é verdade.
O SR. FÁBIO LUCENA-~ muito interesSantíssima
·a sua irlfOrma:ção: EiiamÓs diante de um fato novo ...

O Sr. Virgílio Tál'ora- Não é interessante, nem deveria_ser. Ou_ ela é real ou não o é. Mas o fato é real.
O SR. FÁBIO LUCENA- Ex.celência, permita~me.
Estãmõs diante de um fato-nOvo que põe por terra o argumento de que os depOsitas limitados a 3.500 unidades
padrão de capital estariam sOb a proteção do Governo
Federal e os depositantes que tivessem depósitos até e~se
limíie esiariãm acobertados pelo Governo Federal.-Cita
V. Ex' o exemplo dos depositantes da Colmeia, que poderão sacar o$ seus depósitos a partir de 19 de junho.
O Sr. Vkgílio Távora- Não.
tando como último caso ...

t. que V.

Ex.• estava ci-

O SR. FÁBIO LUCENA -Ocorre, todavia, que nos
casos de insolvência e, nobre Senador, nos casos sob investigação da Superintendência de Seguros Privados, os
depositantes não têm esse direito, salvo se o Governo- cúmulo,_ creio eu, sinceramente, a que não vai chegaresteja disposto de fato a acobertar o assalto declarado.
O Sr. Virgílio Távora -Eminente Senador, isso se darã daqui a uma semana.

ci SR. FÁBIO LUCENA- No caso da Haspa, cuja
insolvência _era um fato, existe um processo de insolvência, a SUSEP está investígando essa caderneta há mais
de seis meses.. O Governo sabia dos rumos em que embarcaria essa caderneta e cruzou os braços •..
O Sr. Virgílio Távont - Não cruzou os braços, deu
um prazo para ela se recuperar ...
O SR. FÁBIO LUCENA - ...e permitiu que durante
meses e meses os depósitos públicos... Nobre Senitdor,
permita-me falar, que lhe darei o aparte com todo o prazer, confOrme é de meu hábito.

_o Sr. ViriJ1io Távora- V. Ex•cisma de uma coisa tão
fora da realidade...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não está fora da realidade_ Lamento profundamente quê V. Ex• às vezes, aqui,
empreste o seu nome público, a dignidade tão relevante
do seu mandato, o extraordinário nome que tem V. Ex~,
nobre Senador, para substituir a credibilidade que não
possuem certos atos do Governo. Lamento profundamente que isso seja feito, porque ninguém pode duvidar
da credibilidade, da honorabilidade do Senador Virgílio
Tâvora.O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador, não faltamos
com a verdade.
O SR. FÁBIO LUCENA - Mas nobre Senador,
recuso-me a confundir V. Ex• com essas empresas salteadoras da poupança popular.
-~O SR. PREsiDENTE (Martins Filho)- Nobre Senador Fábio Lucena, o tempo de V. Ex• está esgotado.

O SR. FÁBIO LUCENA- Recuso-me e é meu direito, é meu dever; não o farei.
Nobre Senador Virgílio Távora; V. Ex• é um homem
público inatacável. Lamento profUndamente, como
aconteceu no caso do Banco_ Nacional de Crédito Cooperativo, em que pela voz de V. Ex•, o Ministro da Agri~
cultura fez_ com que_ todos nós, Senadores. acreditássemos que aquele banco estava com suas operações absolutamente acobertadas pela normalidade, pela licitude,
pela legalidade, enfim, pcii' todos os padrões legais e éticp~ que devem amparar o comportamento de entidade~
públicas.
O Sr. YirgOio Távora- Dá licença V. Ex•, nobre Senádor, já que fui Citã.do.
O SR- FÁBIO LUCENA -

Claro.
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O Sr. Virgnio Távora - Quanto ao ataCfUe-- fiito ao
Banco Nacional de Créditõ- COOPerativo pelO eminente
Senador Álvaro Dias, o fato foi esclarecido e foi dada ra~
zào a S. Ex• ~veja nos Anais da Casa, que dissemos QUe
S. Ex• estava com a razão, tanto que o Banco Central fez
a chamada à ordem não só do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, como de -todos aqueles soit disant sócios
das cooperativas lá ni Bahia. FoT dito aqui, ao contrãrio
do que V. Ex• dá a entender, que o banco-e-stava em falta
e que o nobre Senador Álvaro Dias estaVã. c·om 3 fãzão.
Fazemos um apelo ao Sr. Presidente para qu-e f.iça chegar às mãos_ do emín~nte Senador peJO Amazonas o
Diário do Congresso...
-

depositantes das cadernetaS de poupança. Que garantia é
essa, Sr. Presidente? Está certo, o-depositante recebe os
seus fundos com todas as garantias monetárias, inclusive
a· correçào, mas durante quanto tempo a caderneta de
poupança, antes da insolvência ou da interdição de suas
atividades pela autoridade competente; durante quanto
tempo essa caderneta de poupança manipulou, a seu belM
praxe'r, como qufs entendeu, os recUrsos da poupànça
popul<lr? Essa é a pergunta, Sr. Presidente, que quando
for __ respondida levará esses Dilingers todos para a cadeia
que é o seu verdadeiro lugar.

O SR. FÁBIO LUCENA penso.

O SR. FÁBIO LUCENA- Com a permissão do Sr.
Presidente, ouvirei o Senador Hélio Gueriros e a seguir
farei terminado o meu pronunciamento.

Nobre Senador, eu dísM

O Sr. Virgílio Távora - ... que foi, aqui, de -público,
reconhecido que_ estava errado. JSaçi_~ fize~
mos, não trouxemos aqui os detalhes, frisamos os fatos
apenas. Se V. Ex.~ permite alongar uril pouco o aparte,
queremos deixar bem claro qual é a situação do ViceLíder. Ele recebeu uma informação e não procurou
mistificâMla nem, ao mesmo tempo, jamais, em teinpo ãJM
gum, veio dizer que o que estava errado estava certo. IsM
to, nunca fizemos. Apresentamos oS lat<is ·é deiXãln-os à
consideração dos ilustres colegas da OPo"SiÇãO. -lstõ não
ocorreu só uma vez, mas vaiiB.disSirilaS vezes, ínc!Usive, o
exemplo dudo por V. Ex~ aqui~ neste momento; B.firmanM
do que estavam os depositantes, graças à ação nefaSta-,
etc., etc., etc. V. Ex~. também, citou a última dessas instiM
tuições, a Cõlmêfa;·como prejudicada; díssernos: o Governo garante por lei e, não faz favor, depósitos até 3.500
UPCs, que equivale a Cr$ 35.800.000,00 aproxiriiãCiamenteA Isto não significa acobertar, acump!iciar. Uma
atitude dessas não é estar defendendo uma atuação, não
é estar dando justificativa para quem e:i-rou e·o Bã.nco
Central puniu, fazendo a interferência.

jyst~_mente_

O SR. FÁBIO LUCENA- Não usei esses verbos ...
O Sr. Virgílio Távora- Não acreditamos, não usaM
mos a credibilidade que generosamente V. Ex~ nos atriM
bui paru justamente acobertar erros de _n_inguém. Isso
fica bem claro, bem Hmpido na declaração que aqui nesM
te momento fazemos. E quanto à credibilidade que temos perante V._ Ex~. isso só nos faz encher _de orgulho.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. fazenda soar a
campainha) - Nobre Senador, o tempo de V. Ex• está
esgotado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presideilte; peçO a V.
Ex~ que me permita concluir o meu pronunciamento em
face dos repc:tidos apartes que, pelo dever e pela natureza
do assunto, tive que conceder.
Em primeiro lugar, nobre Senador VirgíliQ Távora, a
credibilidade de V. Ex•_não é uma-imputação de nossa
parte para V, Ex•, é V. Ex• quem inspira, por seu comM
port<lmento e é, quem impõe essa credibilidade. Em se-gundo lugar, não usd eXpreSsões como acobertar ou
acump!ícíar; oque disse, c repito, é que é lamentável que
o Governo, em algumas ocasiões, se Sirva da credibilidade de V. Ex• para aparentar, junto ão Senado, a credibilidade ·que o GovernO não tem. Este é um fatal
No caso das cadernetas de poupança, da H aspa e da
Letra, Sr. Presidente, que estão em processõode insolvênM
cia, isso é rUdimentar eni. Direito faliincntar,- Sr. PresiM
dente; basta que os investidores, após a liquidação dessas
empresas promovam a venda dos bens façam sobre o 'resultado dessa venda um rateio entre eles, investidores,
para que desapareça o direito dos depositantes, o alegado direito dos_ depositantes aos depósitos, porque esses
depósitos simpleSmente ilãCfinais ""eXfstii'ãCi'ã.póS o rateio
dos bens da empresa insolvente. 1:. isso que se esconde
por detrás da falaciosa garantia que o GovernO dá aoS

e

O Sr. Hélio Cueiros -

V.

Ex~

conc;ederia um aparte?

O Sr. Hélio Gueiro.s- Senador Fábio Lucena, o pior
é que, no caso específico d<l Colmeia, não faz um mês ou
dois, quando houve a liquidação da Economisa, saiu
uma nota oficial do BNH dizendo que estava encerrado
todo o ciclo de punições, de interdições, de qualquer tipo
de punição a essas cadernetas de poupança. Quer dizer, o
GoverilO mente ao POvo~-ae-Sca(adainente-, em D.Otã -oficial E quem acredita no GOverrlo- fOI ãtráS Clã O.õta Oficial do BNH e reforçou até mesmo os seus depósitos nesM
sa Colmeia e nessa H aspa. Isto é que_ê_um absurdo. Quer
dizer, então não vale o argumento dado pelo depoente
na Comissão do Senador José Fragelli, POrque foi o
BNH que naturalmente, depois de ter investigado a Colmeia e H aspa, deu a nota oficial tranqíJiHzand~ todos os
depositantes da caderneta de poupança, que podiam esM
tar< tranqUilos, que estaVa tudo garantido, e o BNH dizia
que estava encerrado o ciclo. Está-se vendo, Sr. Presidente, que não está ericerrado coisa nenhuma. E outra
vez o ilustre Presidente do BNH vem, de ontem para hojc,--garantindo: "Fiquem tranqUilos os depositantes que
as outras todas estão muito bem situadas, não há perigo
nenhum de quebra". V. Ex' vai verificar se daqui a 15
dias não vai ter outra quebra esQetacul;:tr entre as cadernetas_ de poupanças do Brasil.

- OSR.• FÁBIO LUCENA- Quinze-dias,

Ex~? Eu

naO

E ainda querem negociar com esse GoVerno que tOdos
os diaS dá proVas provadas, comprovadas, não mais de
incúria ou incompetência, rilàs de conivência Com ó proM
cesso de bancarrota em que esse Governo manirroto_colocou o nosso País.
·Eu -indagaria, antes de conceder o -aparte ao nobre SeM
nado r Henrique Santillo, se é possível conciliar, pelo me.nos conversar com um Governo assim, Para coinpor ...
M-ãS cOmPái o qúê? ApanhS:r o nosso PMDB, Partido de
tantos sofrim-entOs, de taritas glórias, vit6riiis e angús:
tias, e atreláMlo a esses assaltantes? Não, Sr. Presidente.
Não será com a minha conivência e não será sem o meu
prO(eStO Veerriene, prOtesto cabal e veemente. Haja o que
houver, não vamos manter diâlogo com assaltantes da
força popular. Antes de_ pretender conversar com o
PMOB, deve o atual Governo sanear-se primeiro. Não
Concelio Que homens de mãos limpas do-PMDB estejarrl
dispos-tos estender suas mãos a quem as mesclou, as enlameoU
o·suór, com o sacrificfo e com-o dinheiro do
povo brasileiro.
Sr. Presidente, implorando por sua tolerância, ouço o
aparte do nobre Senador Henrique Santillo.

a
-com

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nobre Senador, o tempo de V, Ex' esgotouMse há 12 minutos_.
O Sr. Henrique Santillo- Será um aparte em questão
de segundos, apenas para dizer que hã fortísSimas eviM
dência:S- da incúria desse Governo, sCiOretudo nesta área.
Vejã V. Ex~ que, logo após a falência da Economisa, há
pouco mais de 15 dias, urna das instituições citadas pelo
BNH, para a trarisferéncia dos correntistas daquela insti-
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tuição falida, foi a Colmeia, Caderneta de Poupança
Colmeia. Isso há 15 dias da falência dessa outra instituiç1io. Veja V. Ex~ a incúria desse_Governo, veja V. Ex'
a incúria do próprio BNH, no caso.

O SR. FÁBIO LUCENA -Tem toda a razão V. Ex•
Sr. ~residente, agradeço a tolerância de V. Ex• e dos
-nobres pares, mas, antes que o GoVerno baixe ao túrnuM
lo, ê preciso que o PDS, por seus Deputad-os e Senadores
que têm responsabilidade com os seus Estados e com o
seu povo, é-preciso qu"e o PDS tãinbêm reaja;-· para não.
se-devado-de arrastüo a essa cova fria, não-apenas-a um
sepulcro, mas à f<ltal e inevitá.vel condenação do povo e
da_ História.
Era o que tinha a dizer. (MuitO bCm!)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pela or·
dem. Sem revisB.o_do oroidor:)- Si. Pii:sidente; estou enciüil!Oõando a V. Ex• o seguinte requerimento:
Nos termos do artigo 195, item II, letra e, requeiro a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n~' 133, de 1980, que "regulamenta o art._BO
da Constituição, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 23 de maio de 1984. -Itamar
Franco.
Para um:J interpretação da Presidência acerca do Regimento Intern-·6 da Casa, consulto_ V. Ex~ sobre _o se-guinte;
Diz o art. 195:
Art. 195. A inclusão em Ordem do Dia de pro·
postção em rito normal, sem que esteja instru(da
.com pareceres das Comissões a que houver sido djstribuída, só é admissível nas seguintes hipóteses;
Vou saltar o item I para ler o item II.

I I - Por ato do Presidente, quando se tratar:
e) de proposiÇão da legislatura em curso se:
I) Passados 6 (seis) meses do infcfo da trami:.
tação no Senado, ainda não houver figurado em Orw
dcm do Dia;
Consulto V. Ex' o seguinte: ..por ato do Presidente, seM
ria um ato normativo, de_acordo com o Regimento, ou
uma-aeJiberãçUo apenas pessoal do Presidente?
Esse o requerimento que encaminho a V. Ex•, tendo
por base o art. I95, item I, letra e do Regimento.
~ a cõOsulta que dirijo a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A questão
de ordem de V. Exf- é complexa, mas asseguro que ainda
no decorrer desta sessão eu darei os esclarecimentos ne-cessários.
Concedó a palavra ao nobre Senador MUrilo Badar6.

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo;para· uma
breve comunicação.

O SR. HENRIQUE SANTILLQ PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO.DO
ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mário Maia - Gaivão Modesto Odacir Soares - Alexandre Costa - José Sarney Guilherme Palmeira- Jutahy Magalhães- João_ Calmoo - Amaral Peixoto - Amaral Furlan - Roberto
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presi~_ên
cia convoca sessão extraordinária a reafiza"r-se JíOje, -àS
dezoito horas e trinta ritinutos, destinada à apreciação
das seguintes matérias:
·
· - - -- - -Requerimento n'~ 89, de 1984;
- Redação final do P~ojeto de Reso!úÇ_li<? n~'_l27,_ Q.~
1981; e ··
-Projeto de Decreto Legislativo no;o 29, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- o eminente
Senador Itamar Franco, na hora do-expediente, enviou à
Mesa um requerimento nos seguintes termos:
..Senhor Presidente, nos termos do art. 195, item II, letra e, requeiro idnclusãO ria ordem do día do Projeto de
Lei do Senado n9 133, de 1980, que regularilenta o art. 80
da Constituição, e dá outras providêiicias."
Ao encaminhá-lo, usando da palavra, o nobre Senador consultou a Presidência sobre a possibilidade do deferiffieilto -a sUa solicitação.
A Presidência presta, -ãgorã; os esclarecimentos necessárioS 1'{consulta forrriUi<ida pelo eminente Senador Itamar Franco.
A proposiçãO a que S. EX• se iefeie~ á=projeto âe Lei
do Senado n9 133, de 1980, recebeu, em regime de urgência, pareá:res orais, contrários, das ComisSões de Constituição e Justiça e de Relações éxteriores. ~
Imediatamente após terem sido proferidos os pareceres, o então Senadof .Paulo Brossard, em questão de ordem, indagou se o parecer oral é o parecer da comissão
técnica correspondente, diante do que-a- Presidência sustou a tramitação da matéria até a- deliberação da Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão de ordem.
A consulta foi formulada pela Presidêncía àqUela CC)!Dis~
são que, até agora, não se manifestou.
Diante disto, a Presidênda infonna aO erii.inente Sena- ~
dor Itamar Franco que geStionará, junto ao Senhor Presidente da Comissão de Constituição e-Jiisiicil, rio -Sirlti- ~
do_de que apresse sua deliberação, a fim de que a matéria
possa estar em condições de ser incluído em ordem do_
dia.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa,. requerimento, que serã lido pelo Sr. 19'-Secretãrio.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 89, de 1984
Requeremos urgência, nos termo~ do art. 371, alínea
"c" do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução
n~" 18, de 1984, que autoriza o GOVe"i-no do Esfado do Rio
Grande do Sul a elevar em CrS 57.493.536.g55,51 (cinqifenta e sete bilhões;- q-uatrOcentos e- noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novCcentos e cínqüenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e- um centavos) O
montante de sua dívida consolidada.
Sala das Sessões 23 de maio de 1984. ..:_AioJslo ChaveS.
- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (MartinS Filho)- De acordo
com o disposto no art. 375 item IIJ do Regimento Interno, este requerimento figurará i:ta Ordem do Dia da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Sobre,a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. }9-Secretãrio.

t: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 90, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento ln·
terno, requeirá-iiiversão da Ordein.-dO-Dla, a fim de-_QUe
a matéria constante do item 13 seja submetida ao _Plenário- crri- primelto iugai-:
Sala das Sessões!- 23 de maio de 1984.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- De acordo
cOm a -deliberação do Plenário, passa-se à apreciaÇão, em _
- primeiro lugar, do item n' 13.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 349, de 1979, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dá direito ao marido de segurada à assistência médica, tendo
PARECERES; sob n•s 1.365 a L367,.de 1981,
das ComisSões:_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-dade e juridicidade;
-de Legislação Social, pela prejudicialidade; e
- d~ Finanças, pela prejudicialidade~
{Tramitava em conjunto com o Projeto _de Lei da
Câmara n9 82, de 1979, e com o Projeto Qe Lei do
Senado n9- 331, de r'979)
- .
-

Em votação p projeto.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala-

vra para encaminhar_ a votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na semana passada este projeto veio a Plenário,~ aqui
se susCitou um largo debate sobre a conveniência da sua
aprovação. Naquela oportunidade intervi para dizer
que, salvo engano, projeto semelhante, também de minha autoria, havia sido convertido_ em lei.
Hoje, posso trazer a V. Ex• e à Casa os esclarecimentos devidos. Realmente, este projeto, que se discute, em
um projeto de 1979, quando o projeto n9 5,_ de 1976 do
dia lO de março de 1976, mais amplo foi conveTtido eln
lei, na Lei n9 7.010, de 11' de julho de 1982, que diz:
LEI N• _7.010, DE I• DE JULHO DE 1982
Acrescenta parágrafo ao art. ll da Lei n9
3_.807, de 2(j_ de agosto de 1960 (Lei Orgânica da
Previdência Social).

O Presidente da República~ faço saber que o
- C0nire5s0 N acion.i!:l dCcreta e -eu sancio~o a segl}in~"
tf:-Lei:
A_rt:_ }9_- _O_aft. ii da td n9 3.807,_de26 de_~gos-.
-tO de f960 (Lei Orgânica da PrC~"idêncía Soda!),
passa a vigorar acrescido do seguinte parâ.&ra_fo:
-..Art. 11. ···············~-······~··
§ iS'> O marido desempregado será considerado dependente da esposa ou companheira
segurada do Instituto da Previdência Social INPS, para efeíto. de- ObtCnção -de assistência
mêdica".

-Art. 29 -A assistência de que trata esta Lei será
- -prestada na forma do artigo 46 da Lei n' 3.807, de
26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência
Social).
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em con~
trário.
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Brasília, 19 de julho de 1982; l6J9 da ln dependência e 94• da República. -JOÃO FIGUEIREDOHélio Beltrão.
Assim, Sr. Presidente, este projeto pioneiro, de 1976,
afinal se converteu em realidade em 1982. Como de hábito, e tendo-se encerrado a legislatura anterior, em 1979
reaptesentei o projeto.
O projeto que se discute é até menos amplo daquele
-que-se tornou realidade, porque o em exame concede
ap~nas direito à assistência ao marido da assegurada. E o
projeto que se tornou lei assegura esse direito, não só ao
dependente da esposa, ?las também ao dependente da
companheira.
Por este motivo, Sr. Presidente, com estes esclarecimentos, acho que o projeto que está na pauta da Ordem
do Dia, sob o n9 13, deve ser julgado prejudicado, porque a matéria, nefe eXaminada, jâ foi convertida em lei.
Era o que tinha a dizer, prestando os esclarecimentos
prometidos a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Diante da
evidência apresentada pelo nobre Líder Nelson Carneiro, a Lei n9 7.010, de J9 de julho de 1982, idêntica ao projeto em questão, a Presidência declara, nos termos do §
J9 do art. 369 d_o Regimento Interno, a prejudicialidade
da matéria; que será definitivamente arquivada.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido Pelo Sr.
19-SeCretário~·
· ·

t

lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 91, DE 1984

No~_ ter:mos do art. 1_98, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordêm dõ Dia, a fim de que
a matéria constante do_ item fl9 10 seja Submetida ao Plenário em segundo lugar.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1984.- Hélio Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento que: vem de ser lido.
Os Sis. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. --(Pausa~)
Rejeitado.
O Sr. Hélio Gueiros - Sr. Presidente, peço verificação
da. votação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se proceder à verificação requerida. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de "quorum", a Presidência irâ
suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as
campainhas, a fim de convocar ao plenário os Srs. Sena~
dores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às /6 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está réaber·
ta a sessã-o.
Persistindo a falta de "quorum", a Presidência deixa
de realizar a vefificaçào solicitada.
O requerimento de inversão fica prejudicado.
Effi razão disso, as matêrias constantes dos itens n%. I
a 12 -cOn-stitUídas dos Projetas de Lei da Câmaia n"'s.
82/81, 67(83, 51/78, 54/81, 58/81,47/83,5/81 e 10/83;
Requerimentos n9s. 784/83 e 81/84; e Projetas de Lei do
Senado n%. 79/79 e48/83, em fase de votação, têm sua
apreciação adiada para a próxima sessã.o ordinária.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - Passaremos,
então, ao item il_9 14, último da pauta.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 44, de 1981 (n9 587/79, na C8.sa-de origme), que veda aos veículos de comunicação de mas-
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sa (rádio, televisão, cinema, jornais revistas, cartazes, anuários _ou_qualquer outro tipo de publicação)

aceitar a autorização ou a veiculação de anúncios e
de comerciais que não sejani negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - p-or profissionais e empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob nos. 186 e 187, de 1983, das
Comissões:
-de Economia, favorável, com voto vencido
dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir
Vargas;_ e_
-de Finanças, favorável.
Effi 'discussão'o projeito. (Pausa.)"
Nà_o hâveil~o qUem._péç~ á -palavra', encerro a él.iScuS-.
são~

A votaçâo fica adia-da por. falta de número.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está esgota-··
da a matéria constante da Ordem do Dia._
Há oradores inscritos.
·concedo a· palavra ·ao nobre senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO {PDS=- PI. P!'Oquncia o·'seguin-'
te disé~rso.--SCm rCVis-âO-dO O"rador-.)'_:: Si.- Presidente,
Srs. Senadores, recebi" da 'AssÔciaçâo Comercial dO Piauíu·m ·pedido pàra'.'qtie'' re'q-uereSSe JuritO ao Presidente do
Banco -do Brasil,' o' Dr. {)Swaldo C611n, ·a riiã:iluti::-nção de·
um pleito dirígíc!O à alta direçào do Ban-cO; eiTi fevêreir~'

de'i983.
'.Na·qu61a ocas-mo, a Asso~iaÇão Cometcial'do ES1a0o
do Piauí expôs a S. Ex' que ãPCnas ú,7% doS -reCUrsos totais do Banco do Brasil eram apUcados no Piauí e que o
pedido da Associação, de interesse do comércio, da indústria t! da agropecuáría do meu Estado, que tem como
princip:tl suporte financíãdor o Banco do Brasil, era de
que, cm 1983, O Banco destinasse ao Piauí um aumento
de O, 1% das suas dotações, iSto é, que e'm -19'&'3 o Banco
do Bru!<>il passasse a destinar ao Piauí 0,8% da sua dotuc;ão nacional.
Em 1984, nós pedimos que isso fosse elevado para
0,9%, para chegarmos, em 1985, com uma dotaÇão de 1%
da aplicação total do Banco do BrasiL Era um pleito modesto,pcqueno; insignificante quase, mas que atendia às
aspirações da classe empresarial do meu Estado~ Ora Sr.
Presidente, qual não foi a nOssa surpresa C<ln0S8aconsternação ao verifiCarmOs que, no ano de 1984, o Banco
do Brasil iria destinar ao Piauí apenas 0,5%, ia haver
uma-reâução;·--âe--o;7%--enl--f983; pa-ra·o;s%-eni" 1984:
I'! insuportável, verdadeiramente lamentâvel, o tratamento discriminatório que merecem -as rêgiõéS- PODres,
os Estados pequenos deste Pafs. O Nordeste inteiro sofre
deste mal. Mas, principalmente são atigidos por ele, pela
pouca atenção dos órgãos federais, os Estados pequenoscomo o Estado do Piauí. Podemos, Sr. Presidente, cOnstatar a veracidade dessa redução. Ternos, na minha região, na Cidade de Floriano, uma feira, uma exposição
agropecuária que é um grande evento que ·reu-n-e todo o
empresariado, todos os criadores e os pecuaristas do sul
do meu Estado e do Estado vizinho, o Maranhão. Pois
bem!. Este ano, comparecendo àquele evento, que se realizi:)u de 9 a l3_demaio, o Banco -do .Brasif dotou 12 agêflcias. da região com apenas 40 mllhO_eS_ de cruzeiros ~ .
apenas 40 milhões de crUzeiros fOi o qUe õ-Ba"rico dO- :Br3~
si! deu para 12 agências financiarem os pecuaristas e os
agricultores daquela- reg-iUo, isto _ê. _mais ou menos Jini~
lhões e 500 mil cruzeiros para cada agência -cada agência da região teve apenas, do Banco do Brasil, 3 milhões
e 500 míf cruieiros pUra <itendei aos Criadores, aos pe:.
cuaristas e aos agricultuores do Sul do Estado do P-iauí!
Não tenho nem dados, Sr. Presidente, para fazer uma
comparaçào com o que acontece, por exemplo, com as
feiras de Uberaba, do Rio Grande po_Sul, do Centro e
do Oeste brasileiros mas~ tenho a nOção dé que por 50
milh0~s de cruzeiros, qualquer reprodutor médio é ven-
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dido nas feiras de Uberaba, um valo-r muitO superior a
toda a dotação que o Banco do Brasil levou para a minha regíão: Assim, Sr. Presidente, gostaria, através desta Casa, de
tentar sensibilizar o Sr. PreSidente Oswaldo Colin, a cúpula financeira deste País, para que nãO deixeffi que esse
problema continue crônico e sem solução: a falta de assistência às pequenas regiões brasileiras.
o-'cidO da miséfia- é de aço~ infr3ngívC!. :t difícil
quebrar-se o ciclo da miséria, Sr. Presidente. Nós não temos recursos porque somos pobres, nós somos pobres
porque não temos recursos, e não podemos sair nunca
desse ciclo vicioso.
Tudo isso ê muito lamentável e eu gostaria, Sr., Pres:ident_e, de fazer um apelo dramático, ·um apelo sério ao
Banco do Brasil, que tão bons e relevantes serviços tem
prestado a todo o Brasil, principalmente ao meu Estado,
Estado onde aprendemos a confundir o- Banco do Brasil
com o Tesouro Nacional, porque a presença constante
no nosso crescimento, no nosso ·desenvolvimento, tem
sido a do Banco do Brasil, alravês de suas agências pioneiras. Nós só conhecemos a ação do GoVerno FedCral
através do que o Banco do BraSil faz nas nossas cidades,
na nossa região.

SEC, que estão deixando muito a desejar no meu Estado
-, estavam trabalhando para uma firma paiticular, exatamente a AGRIDIESEL, fazendo terraplangem no par~
que de estacionamento daquela firma particular.
Portanto, enquanto as máquinas do 79 SEC, qUe foram especificamente colocadas à disposição daquele Batahão de Engenharia do Exército Nacional para feitura e
conservação do trecho da BR-364 compreendido entre
Rio Branco e Cruzeiro do SU:I, aO iriv-ês de estarem conservando as estradas, estavam prestando serviços particulares, deixando a estrada em péssimo estado de conservação provocando, portanto, uma das suas deteriorações, ums dos buracos dessa estrada, a tragédia que
acabamos de registrar, do qual exibimos aqui as fotografias estairipãdaii nos- jot-riais de hoje, da ·cidade de ·Rio
Branco, capital do Estado dO _Acre.
portanto, Sr_. Presidente, por intermédio da Mesa do
Senado,-Oe~te instante, solicito à Liderança do PDS para
se comunícar urgentemente com o Sr. Ministro do Exército, o Sr: Waltei- .Pires, com o Miri.iSiro Dan]!~ Vêil.'tui-ini, Secretário do Conselho de Segufança N3ciona·l e
Ministro-Extradordinârio para Assuntos Fundiários e
com -o. Mioistro d_os -Transportes, _Cloraidín"o S~vero,
para imediatamente se explicarem _sobre essa .tragédia
que ocorreu ontem, por volta das II horas, no meu Esta...
do~ __ e que até prova em contrário, eu responsabilizo ._o
Exército Brasileiro, atravcés do 79 BEC do meu Estado.
Po~tanto, nós d~ Est.ado do Acre, o poyo do Estado
do Acre, exigimos uma imediata exp!icãção do _79_ SEC,
que é comandado pelo Sr. Coronel Coimbra, no meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Então, Sr. Presiden-te, O pleito q'ue renovo neste momento, reforçando o pedido da Associação 'Comtirclal do
Piauí_ feito ao Presidente e à--pi_rétoria do .ailn_c_o doBra-sil, ê <!_e que recÔnside_re o q~-~ foi feit'! é atenda ·_agOr.a,_
em 1984, ao pleito daquela ~s"sociação, isto. é,- que de,stine ao Piauí 0,9% da apJicá.ç'ão~-total do BiulcO dO. Brasil.
queienlos apenas 0,9% n~te·ânO de 1984, para atingirmos a 1% no ano de 1985.
Eram estas as palavras que queria pronunciar neste
momento, nesta Casa, esperando que elas cheguem aos_
ouvidos do Presidente Oswaldo Colin e qUe serisibilizem
S. Ex~ para esta reivindicação dO Estado do Piauí.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemJ)

O SR. PRESIDENTE (Moa_c_yr Da!la)- A Presidência alerta os Srs. Senadores de que estão abertas as ínscrições para interpelação ao Sr. Ministro JarbaS Gonçalves Passarinho, da Previdência e Assistência Social.

O Sr. Mário Mafã -Sr. Presidente, peço a Palavra,
pela ordem.

o-sR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Corrt:edo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!!a) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pela ordem,
pronuncia o seguinte discurso. Sein revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou n~gressando, neste instante, do meu Estado e
pedi a palavra, pela ordem, para fazer uma rápida e breve comunícaÇão a respeito de uma tragédia que acaba de
ocorrer no meu Estado: uma tragédia de colisão de_ veícufOS:Â primeira vista, pode pareCer- simiileS,-maS tem implicações que merecem uma cOmunicação urgente a esta
Casa, porque essa tragédia ocorreU em-um trecho da BR36:i#, -em (r'ente ao camj:tus da Universidade, e nela morreram trucidados e esmagados quatro jovens estudantes,
sendo que um· ainda está internado, em estado de coma,
no sú_viço de urB:ência: dã Cidade. As vítimaS foram os jovens estudantes Edmar Lyra, José dos Santos, de 27
anos, José Walmir, de 23 anos e uma jovem de 23 anos
que era filha única, todos estudantes de Matemática daquela universidade. O desastre oco-rreu no momento em
que um Fusca ultraPa"ssãva ··ou.tro. veículo, colidindo
frente afrerite com uma caçamba. Mas, a causa principal
da_ colisão, segundo a perícia, Sr. PrCsidente, -como di. ziamOS~Jo·r-nats qúC eStampam-as Imagens-dantêscas da
tragédia, foram os buracos da rodagem, já' qu-e o Fusca
dos es~udan_les .bateU. em um durante a ultrapassagem,
colidindo com a caçamba.
Sr. Presi_dente, faço esta comunicação porque no exato
momento em que estava ocorrendo o desastre, várias
máquinas do 79 BEC, lamentavelmente, seffi explicação
- e isso será motivo de requerimento de informação que
vou dírígir à Mesa aindi esta semana e também será motivo de_ pronunciamento meu a respeito dos trabalhos do

O SR: NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando se iniciou a construção da Ponte Rio-NitCrói,
anunciada com a "obra do século" e a maior realização
feVCillicfOn-áfiã: no- tempo do :..milagre brasileiro",
afirmava-se que ela seria autofinanciável, por via do peM
dágio arrecadado em dez anos.
Os_ dez anos se cumpriram este ano e cerca de cento e
dn-qtienta milhões e veiculõS, partir de 4 dC março de
1974, pagaram aqu_elataxade uso. tota!i.~a~do, no perío~
do, nove bilhões, quiilhentos e SessC:fiÚ e dÕis rliiJ e quiM
nhencos e vinte e nove cruzeiros, conforme relatório -do
DNER, impresso, distribuindo-se dez mil folhetos.
Nessa pubfii::ação consta ciue, no período, trintã-C: dUas·
pesSoas morrerain e nove.Ilta e quatrO ficaram feridas em
acidentes de trânsito- na pOnte, assim demonstr8da sua
segurança, tendo em vista o grande volume diârio de tráfego.
A construção da obra levou cerca de cinco anos, com
uma_ 4nica Í!lterrupção,- quandO Uma ernpreftCfra foi
afasta.da, por -descumprir o contrato. Dez mil homens
participaram do trabalho, cujo estudo, estimado em çJu~entos milhÕes, pelo Ministro dos Transportes, Coronel
Mário Andreazza, ultrapassou Um bilhão de cruzeiros.
Desde 1974, a tarifa do pedágio subiu quarenta vezes,.
sem acompanhar os índices da Inflação, prevendo-se,
para este ano, uma receita de seis e meio bilhões de cruzeiros.
Mas a obra ainda exige novos investimentos, em matéria de segurança, devendo ser nela instalado um circuito de TV com câmaras colocadas em toda a extensão das
pistas, para transmit'ir aS-iffiagens ao centro de contrOle-operácional, junto à Praça-do Pedágio, errl Niterói.
A ponte custaria, hoje, cerca de quarenta bilhões de
cruzeiros, cerca de cinqüenta milhões de dólares, não Po-
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dendo ser apontada, por isso, como tend•.) exercido influência maior em nOSso endivid~lll;ato e:nerno.
Não pode, por outro 1:\Jo,_ ser ~'~,:ssifi..::..~.do Je ubra
suntuãria um empreendinwnto que .',l!Hribuiu, J::.Cü:Lva-

mente, para solucionar o problema •J,1S tnw;;pones entre
o Rio de Janeiro e Niterôi c por on~.J.·, somente Jur:uue o
ano passado, trafegaram mais de dl.!'zeno\'e e meio milhões de vefculos, arrecaU:.tndo-se, Jc ped:ígio, o.tL>:.I~e
quatro bilhões de cruzeiros, ou seja,- Jii por cento Jo valor atual do empreendiml.!nto.

Embora tenha recuperado, em d\'l anos, apenas uma
quarta parte do dinheiro di!spendil.!u em sua construç:Io,
mesmo que leve mais trinta anos p,trol mostr:u-se autofi·
nanciada, a Ponte Rio~Niterói comtituiu num dos gnmdes benefícios; do poder central ao Rio de J:.meiro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daita)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Maller.

O SR. GASTXO MVLLER (PMOB- MT. PronunSr. Presidente, Srs. Senado-.

cia o seguinte discurso.) -

=

Recebi, faz. algum 'tempo, do Instituto dos Advogados
Mato-grossenses uma cópia da Nota Oficial que o referido lnstit'-'to divuls;ou referente a luta pela eleição "Dire-

tasjá".
Poder-se-ia afinnar que o documento perdeu a oportunidade. Afinno que não, pois~ sempre ~ bqrri graVar
nos Anais do Senado, portanto do Congresso Nacional,
as aspirações do povo brasileiro que nesta época, incontestavelmente; aspira a que se retorne a tradição do povo
esoolher, livremente, os seus dirigentes.
Alguns conceitos encontrados na citada .. Nota Oficial.. entre outros revelam -que os Srs. Advogados de
Mato Grosso, parcela ponderável i.i:.t inteligência daqUe-la terra, afinados com o idl!al do pühl reclamam a volta
da democracia plena no Brasil. Re.:-bmam mais ainda a
••mudança jáu daqueles que_ se eternizam no poder
EiS algumas afiimações, Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
"Só o povo titular da soberania nacional tempo~
der legítimo paia eSCõlhã-dO -Presidente da Rept1b!i~

ca.
E é por isso que só o povo e titular da soberania
nacional e não o Congresso, nem o Presidente da
Rept1blica ou os magistrados, que são meros delega.~
dos desse povo.
S_ó_ o povo· na Repúbfica nos p<lrece _ter o Poder
Supremo. E tendo Poder Supremo, cabe aos seus representantes cumprirem a vonl•tde do povo e não
externar a vontade própria. o~·'>-rt.lSpeitai a. vont:.Jde
do povo~ desacatar a Nação na sua soberania."
Termino, Sr. Presidente e Srs. Senadores, solicitando
que a "Nota Oficial" seja no seu t\1tai anexada ao meu
discurso a fim de que conste dos An:.Jis, d_o Senado e seja
página viva, no futuro pa"rZ1-se analisar, estudar e comentar este período da Históri:.! Pátria.

INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATO·
GROSSENSES
Nota Oficial
As eleições diretas constituem a forma genial que a inteligência humana encontrou para escolha do Supremo
Magistrado da Nação. Elas representam um aperfeiçoamento das instituições políticas, uma ~·~..mquista da civilização.
Pode haver eleições indiretas bonCstas quando a escl"'·
lha dos delegados votantes se processa na justa p oporção entre o número de delegados e o número de eleitores. Mas este não ê o caso das eleições indiretas preco-

ni7:tr,.l.:~ na

Constituição bra!:lileim depois que eb foi altep!.>r atu de força.
O C\.: I.:-~ i,_> E:ldtuml que cm nosso P.lí:i, segundo enxer~
10 E.il,_l nu -textv Cüilstitucional, deve escolher o Presidentt: Ja Hepú!JJiC'~!, tl!m vício i!ls•ln:ível desde a origem, por:q:J•: ek se corrp•)e de delegados t:leitúS parte em j982,p:utc em JY:-d, e em parte de delega1.1us que nem sequer
fora:n ~·h:<tcJs.
As:.illl 51-!ndo é. um Colégio que não representa a vontade atu;d !..b nação c :1 ciência p,)líticu recomenda que em
c!ei.;õt::s,_ os elcitus Jevem representar a vonÚi.de da
N:.t'-'1hJ n,t épuca J.t escolha.
E incompatível ~..:om o Direito moderno os eleitores
concederem puJcrcs dis.ccicioná!ios. Ora, sC os candid3tos sequer e mm conhecidos.quando se elegeu o Colégio,
a eiC'iç:lo pelo Col;!gio de Candidatos apresentados agora
imp~lrt~l em \'erdadeiro abuso do mandato, Isso não é
elciçllo indir~tot honeStã. eleitor de anos atrás escolhêr
dekgados que só no próximo ano, vão fazer a eleição do
randidato que julgar melhor. Em Cleiçdes indifctas honestas. o delegado é escolhido para votar em determinado comdídato. Esse, ev-identemente, não e o caso brasileir;.:.Ua

ro.
Assim sendo, reconhecer a legitimidade do Colégio
Eleitor.JI constitufdo de fonna tão casurstica 6. na verdade. cassar o direilo de Voto de mais de cinqUenta milhões
de eleitores.
A dci~ão indireta, tal cOmo está prevista na Constituição, representá retrocesso. o qual, nas instituições, ~
mais danoso do que o re:.rocesso na linha da produção,
-- porque representa Ull_l passo atrás _no c-.tmíilho da democracia.
O Colégio Eleitoral é detcil-tOr -d-e uln poder ilegítimo
porque o Çongresso não é titular da soberã-nia, -não ser
naquelus coisaS que-lhes sejam -pertinentes, mas dentre
elas não estú a escolha do Presidente da República que,
na !dt~.Ih;ào de nosso Direito, foi um poder exercido pelo
próprio -povo.
- Só o povo titular da soberania nacional, tem poder
legítinlO para eScolha do Pi-Csidente da República.-~
ToJo poder presidencial que não emana do povo é
ilegítimo. !:: mister que se expurgue da Constituição os
dispusitivos que foram nela enxertados indevidamente.
Povo nilo é só :t~abalhadores ou empresários, militares
ou civis, médicos, engenheiros, juristLls, !avi-adores, magistrados, -prefeitos, vereadores, deputados, senadores,
govern.:tdores, nel!_1 só portuários, eStivadores; pecuaris~
tãS, professores,_- est.Udaates, mOtori~tas, !Dotoqueiros,
-- cu rroceiros, ferroviários, aeroviãriOs,- maritímos, e ou~
tru::; tant~ts centenas de profissionais aqui não menciona~
dos, mas: c.]ue poJeri<lm ser incluídos, nordestino~, sulis~
tas, mufhcrc$ e crianças, mas povo é tudo isso junto si~
tuadu no território desta grande Pátria, com as suas leis.
suu? ciCJl(:i~s.- o seu passado, a sua tradição, _gs seus fei-

a

tüs.
E é por isso que só o povo é titular da soberania nacio-

nal e não o Congresso, nem o Presidente da República

ou os magistrados, que são meros delegados desse povo.
Somente fazendo essa distinÇãO, que é muito conheCida c curí.:tl a qualquer jurista, pode-se compreender o
equívoco de pensar que é a mesma coisa exercer o poder
de que se é titular e exercê-lo por delegação. Quando ài
constituições republicanas prescrevem que todo poder
emana do povo e em seu nome é exercido, estão afirmando tumbé:m que na República toda autoridade exercita
uma delegação do poder, mesmo quando seja membro
do poder. ainda que seja Presidente, de_e_utado, senador
ou ministro do Supremo.
Eram muitos os que pensam que cabe a eles decidirem
sobre- ·as eleições di retas ou indiretas, di retas já ou diretas
depois, quando eles - considerarem convenientes.
Ouvimus há poucos dias fala presidencial preconizan~
do que não seria conveniente as eleições diretas já. En~
tendemos que a matéria é: da alçada dn Congresso Na~
cional e sendo assim qualquer um pode opinar, mas o
Presidente, não é qualquer um, e se ele representa o p·o~
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der armado não deve manifestar quando a decisão é de
outro poder, exclusivamente de outro poder. Hâ momentos em que se deve falar e hâ momentos em que o
melhor é calar. Não vai aqui nenhuma crítica, mas apenas uma manifestaçãO de alguém que busca o melhor caminho para todos, falando em tese.
Só o povo na República nos parece ter o Poder Supremo. E tendo Poder Supremo, cabe aos seus representan~
tes cumprirem a vontade do povo e não externar a venta~
de própria. Desrespeitar a vontade do povo é desacatar a
Nação na sua soberania.
Nem só a origem, como o exercício do poder revela o
democrata que se distingue do ditador. Há Presidentes
que foram consagtados nas urnas e tem espírito de ditador, revel:mdo, quando, no exercício do poder .fazem
mais a vontade própria do que a do povo. Hã ditadores
que no exercício do poder negam a origem, quando põe a
vontade do povo acima da própria vontade e das conveniências das agremiações partidárias. Esses tais são os
verdadeiros democratas.
Assim dizemos, para concluir, que quando a maioria
do povo bmileiro quer eleições dirctas e as quer para Jogo, como já revelou suficientemente nas concentrações c
pesquisas realizadas, ninguém tem autoridade para contrariar CSS8 vontade sem revelar desapreço ao povo, ou
seja. desapreço à Nação brasileira.
E magistrados, CDngressistas ou Presidente devem aca·
tal', se quiserem tranqUilidade, se quiserem paz, e não badernas e tumultos.
Ninguém tem autoridade, neste País, para dizer não
ao povo, porque graças a Deus ainda somos senhores de
-nosSos destinos e não tutelados e muito menos colonos.
O voto é uma decorrência da nossa liberdad~.
Acatando as decisões do povo, qualquer autoridade
não faz mais qUe cumprir seu dever, uma vez que qualquer poder por mais alto- que seja que se opuser à vontade popular, _ser_â esmagado, e não resistirá ante o poder
superior da -so-6erania nacional.
Qualquer Presidente que se ponha no lugar devido,
deve faJar à nação, com respeito a humildade, ainda que
sej.!i eleito e consagrado nas urnas. Não somos militares.
Governar ê sobretudo servir. Depois que opovo brasi·
leiro foi desconsiderado na fala presidencial de JS de
março, porque a ele se ordenou uma verdadeira inversão
de hierarquia.
Atê o Sr. Reagan que, como Presidente dos Estados
Unidos é, talvez, o homem mais poderoso do mundo,
fala com respeito e consideração ao povo norte~
americano e até quando se dirige a outros povos. O mesmo acontece com o Primeiro Ministro russo, Presidente
da França ou a Rainha da Inglaterra. Porque tais Presidentes ou Primeiro Ministro citados refletem a vontade
d9 _p~)VO de seu país e tremem ante as suas leis e insti~
tuições.
Governar é sobretudo servir, e _de dois que tenham a
boa intenção de servir, servirá melhor aquele que estiver
bem preparado para a execução~
Dessa forma, o político afeito à coisa pública, desde
jovem nas lutas partidárias, servirá bem melhor no governo que outro estranho a essas lides.
Cada um no que há de mister; deixemos a política aos
políticos, as leis aos juristas, a defesa nacional aos gene~
rais, e assim por diante; somente dessa forma poderemos
promover a grandeza da nossa Pátria.
O militar é um profissional que se prepara para a guerra,__guçrra que é violência, é- desordem, é destruição; o
político ê homem por excelência das lutas da paz, a luta
com ordem para que seja feita a justiça.
Cada um no seu lugar parece bem. Tão importante
como a reconstrução nacional é a nossa defesa. Por tais
motivos, é lOU\'ável a posição dos Srs. Ministros Militares cuidando da Segurança Nacional e não da pofltica.
Cada um no seu mister.
Aconteceu isso que salientamos na fala presidencial do
dia 15 de Março, porque não podia o Presidentejustifi·
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car o injustificável, qual seja a legalidade do -Colégio
Eleitoral criminoso que impingiram à nação contra a sua

pelo Governador José Richa e que, através de um trabalho eficiente, dinâmico, honesto, objetivando sempre
maior pfodutividade para o trabalho portuário, conseA Constituição não é símbolo cOmo harideira e sim
guiu, utilizando-se sempre de recursos próprios- quanrealidade.
- do o cumum é ficar na expectativa do socorro federal-,
Assim como seria atentar contra a bandeira colocar levar o Porto de Paranaguá ao primeiro plano dos terminela expressões atentárias àmoral, ou imagem indecente,
nais marítimos brasileiros.
atenta contra as nossas instituições enxertar a COnstiComo resultado da proficua atuaçào de José Vicente
tuição Federal princípio iníquo que ofende o_ postulado
Elias à frente da Administração do Porto de Paranaguâ,
fundamental da igualdade de todos os brasileiros, VachegoJJ.~se ao superávit financeiro da ordem de .3 bilhões
mos exp!ici:tr:
e 400 milhões de cruzeiros, o que possibilitou o reinvestiConstituição é código de princípios gerais que regulam
mento desses recursos em obras prioritárias, comO ·a
a vida política do Estado fixando competência e limites
-aquisição de equipamentos para melhorar as condições
de poderes entre os vários órgãos do governo.
de trabalho n"as oPerílçôCs de cafga geral; a recuperação
Tal como a bandeira que contivesse dito imoral ou
e troca de peças de todo o complexo de cereais, os ..corimagem indecente não poderia servir a -um povo civiliza~
redo_res de exportação"; a dragagel'!l de. cais; o aprofun~
do de símbolo, da mesma forma, a Constituição não
damento, de lO para 12 metros, de um trecho de cais junpode conter princfpio iníquo, sob pe-na de perder o res~
to ao ."corredor de exportação"; a transferênCia e nionta~
peito dos concidadãos. É um principiO iníquo aquele
gem do Shlppload~r, que irá aumentar de 3.500 pani
que, ao prescrever as eleições presidenciais, a pretexto de
4.500 toneladas/hora a capacidade de embarque no
iguaJar o núm"ero de delegados de grandes e pequenos
"Cofrc;:dor de-CXiiClrtação••:
Estados, na verdade valorizou voto dos eleitores de pe~
Esses investimentos, somados à di"agagem de limpeza
quenos Estados enquanto tira grande porção de votOs,
do canal de acesso, o de Palheta, único para o qual está
dos eleitores dos grandes Estados.
sCn~o reivindicada também a particijn~:~ão do Q_o_ve_r!lo_
A Constituição é a suprema lei e como tal ela só deveFe.Qef31. representam, hoje, maiS de oito bilhões de cruconter princípios jUstOs: A Constituição vigente estâ mazeiros, executados exclusivamente com recursos próculada com a enxertia de princípios indecorosos que feprios, gerados pelo Porto de Paranaguâ, na admiriiS~
rem o postulado da igualdade dos cidadãos, o _qual ê funtração de José Vicente Elias, em boa hora escolhido pelo
damental para sobrevivênCia da república e por isso o
do_Vernadof JoSé Richa !'ara diri~i-lo.
povo estã na rua protestando comj_!.lstifãZão. À eXJ)rçsEsse resultado administrativo-operacional e técnico,
são mais alta da soberania nacional é o exercício do su~
alcanÇado pela Administração JoSé Vicente Elias,· no
frág"iÜ_; povo que-não voia pa'ra escolher O Presidtlltê
Governo José Richa, ganhou aplausos do próprio" MinisRepúblic_a ê povo atilesqllirihaéiO;-tuteladO.nO SeUdTieliO
tério d_?s ~ra~sportes e da PORTÇ>BR~S, cujO-s dirigénpolitico.
teS, em recente encontro, naquele ierriiinã.l, parâ o lançaUma ConstitU:íção -deve ser garantida pela espada, mas
mento do Programa de DeSburoCratização dos POrtos,
jama'is as espaOas- dos- generais podem (aier qualquer
não pouparam elogios à maneira com que vem sendo
tipo de pressão ou ameaça, contra os representantes do
conduzido o trabalho em Paran-agu-á~ Resposta -pOSitiVa,
povo no ato de votarem, para enxertia de qualquer
aliás, recebida também por parte dos usuários, que, emprincípio que seja, sem niã.nchá-la, s-em desOiifá-Ia; -sem
dezenas de telegramas e até moção ao Governo do Estaconspurcá-la, tomando o Código assim vOtado, indigno
do -assinada por oito Cooperativas da região oeste do
e imprestável como Código-déHonra de um pOvo.lfvre.
Paraná, que formaram a Cotriguaçu -, manifestaram a
Por tais motivos, de moral e de direito, consideramos
satisfaÇãO de poder usar agora de um porto desemperraum dever precípuo decorrente de amor à Pátria, lutar pedo, ágil e que abre diálogo ao usuário para que participe
las eleições Direta Já, e o Instituto dos Advogados
ativamente da administração, fazendo críticas e sugesMato-grossenses, órgão de aprimorainento do direito,
tões, todas sempre_ levadas em consideração e muitas denão poderia silenciar, jamais nesta campanha de recupeIas efetivamente aproveitadas.
ração-democrâtica, e por iSso expede a presente nota ofiInternamente, por outro lado, neste seu primeiro ano
cial que submete a consideração de toda comunidade
de administração, Josê Vicente Elias procurou caracterimato-grossense.
zar o Porto de Paranaguâ cOmo uma grande empresa,
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
executando medidas de disciplina, como a implantação
d~__identifiç_ação funcional, exigência do cumprimento do
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
horário de trabalho, mas, sobretudo, de maior produtivi~
palavra ao nobre Senador Enêas Faria.
dade._ Em contrapartida, foi oferecido ao funcionário o
O SR. ENE:AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o
abono de férias, a possibilidade de adquirir alimentos
seguinte discurso.) -Sr. Piesidente e Srs. Senadores:
com prazo para pagamento e preços JO% em média abai·
Quando o. PMDB assumiu o Governo do Paraná~ o
xo dos do mercado, e, ainda, expansão do atendimento
Porto de Paranaguá estava à beira do caos, com um défimêdico-dentár:io e a elevação, em I00%, do segui-o pago
cit da ordem de 500 milhões de cruzeiros e perdendo expelo Porto pata cadã empregado.
portadores e importadores, que preferiam trocar de por~
Igualmente, também o Sindicato dos Arrum<J.dores,
to, em vista da ineficiência do trabalho ali realizado.
que tem sua folha paga no Porto, ganhou, na renovação
No entanto, em pouco mais de um ano, o saneamento
do convênio, a elevação da taxa, de 3 para 5%, sobre a
financeiro e os investimentos ali realizados com recursos
remuneraÇão bruta para a cobertura de material de propróprios - note-se! - viabilizaram a eficiência da admiteção para os serventes avulsos.
nistração portUárl~f riõ- Governo José Richa.
Para alcançar este excepcional saldo, foram necesMas não ficou apenas nisso a atuação de José Vicente
Elias, na direção do Porto de Paranaguá. No período
sárias medidas imediatas de retomada d_o trabalho com
seriedade e de preservação dos recursos públicos, cortan83/84, utilizando-sede "frentes de trabalho", o Porto de
do todos os gastos considerados supérfluos, ao mesmo
Paranaguâ admitiu 792 trabalhadores desempregados no
tempo em que se abria ampla campanha de conscientilitoral para serviços- que vão de manutenção e limpeza do
zação do trabalhador desmobilizado pela administração
complexo "corredor de exportação", da faixa do cais,
anterior, para que todos entendessem que, se o porto é
atê para preencher a grave lacuna da falta de operadores
um prestador de serviços, deve prestar bons serviços, vis~
e conferentes. Estes trabalhadores braçais foram admitito que desses bons serviços só advêm bons resultados e
dos através do serviço de empreiteiras.
E tudo isso foi feito sem se recorrer a verbas federais,
que os bons resultados são sempre distribuídos a todos.
Essas foram as diretrizes adotadas por JOsé Vicente
u~ilizandoMse apenas dos recursos próprios gerados pelo
Elias, o Administiadoi--âo Porto de Paranaguâ escolhido
Por to de Paranaguá.
vontade.

a

r

da

Sucede, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que Jos~ Vicente Elias, além de competente administrador, já anteriormente revelado na Prefeitura de Paranaguâ, traz em
sua atuação a pfeõcupação com·o aspecto humano que
-'""todã atividade deve perseguir e que constitui uma das
metas mais importantes de nosso Partido, o PMDB.
Para nós, o Estado deve subordinar~se ao interesse, ao
bem-estar do cidadão. As empresas públicas devem bus~
car, sim, a maior· rentabilidade, a maior produtividade,
mas sempre objetivando direcionar esses resultados em
beneficio da coletividade e dos que se esforçaram para
que eles fossem atingidos.
E essa tem sido sempre a marca da atuaçãa de José Vicente Elias, _em toda sua vida pública, dedicando seus esforços pi-incipalmente para a satisfação dos anseios coletivos. Homem do povo, afinado com as aspirações mais
sentidas da coletividade, José Vicente Elias, através de
uma atuação que se caracteriza pelo dinamismo e correção, já operou a esperada reversão ..de expectativa
quando foi desigi-iado para a dirêÇ.lo dó--Portõ de Paranaguâ, e estamos certos de que, na continuidade desse
trabalho profícuo, o principal terminal portuário paranaense breve capitaneará os canais de ingresso de divisas
para o Brasil, como primeiro porto exportador do País.
Estão, pois, de parabêns, Paranaguâ, e o Administrador qe seu Portç, o Paraná, o Governador José Richa e o
Brasil. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
· palavra ao nobre Senador Fernando Henrique CardoSo.

O SR•. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMbB _-:- ,SP.--Pronu~cia o seguirite dí_scurso.) - Sr.
Presidente, Srs~ senadores:
A CONTAG emrtiu-; nó- últiino dia- r6/5, nOúi.--0-t!Ci.ii'
referente aos trabalhadores rurais assalariados dos Mu~
nicípios de Guariba eJaboticabal, em São Paulo~ e Santa
Heleriã,
GOiáS, à ciuardesejo lnanifeSt~r ineU apoio e
que passo ·a ler para conhecimento desta_Casa.

em

DOCUMENTO A QUE SE.REFERE O-SR.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHA·
DORES
NA AGRICULTURA
Nota Oficial
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG- manifesta suã solidariedade aos
companheiros trabalhadores rurais assalariados dos Municípios de Guariba e Jaboticabal, São Paulo e Santa Helena, Goiás, atualmente em campa-nha salarial.
Tanto em São Paulo quanto em Goiás os trabalhadores estão lutando contra o sobretrabalho a que estão submetidos pelo aumento das tarefas de 5 para 7 linhas no
corte de cana, imposto pela classe patronal.
Este problema tem sua origem na expansão do cultivo
de cana~de-açúcar em decorrência da política do Governo Federal de apoio à produção de álccol carburante.
CómP_ o Movimento Sindicai de Trabalhadores Rurais
vem denunciando em inúmeros documentos encaminhados às au,toriQades e dirigidos à opinião pública, a-canade-açúcar vem atingindo seriamente a- prOduçãÕ dC. -ali~
mentos e expulsando os trabalhadores rurais de suas terras. Sem alternativas, milhares de famíliaS-de trabalhadores rurais tornam-se assalariadas, formando os chamados "bóias-frias", "clandestinos", "avulsos" ou qualquer outra discriminação que tenham nas diversas regiões dO País, à mercê do minguado salãrio oferecido pelos fazendeiros e latifundiários.
Por outro lado, no meio rural a remuneração do trabalho historicamente sempre se deu na base da produção
e com tarefas eStabelecidas' unilateralmente pelos latifundiár1o_S_ preoCUPados, única e exclusivamente, em obter
maiores lucros. O que ocorre é que essas tabelas são alte-
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radas freqUentemente pelos fazendeiros, com o objetivo

de anular, na prática, -os aumentos salariais dos trabalhadores. Como, por exemplo, no Estado de Sào Paulo,
Goiás e em outros Estados os fazendeiros que vinham
utilizando, no corte de cana, o sistema de remuneração
por 5 ruas ou 5 linha$ passaram a utilizar o sistema de 7
linhas ou ruas. Essa alteração é prejudícial aos trabalhadores que vêem reduzidos, ainda mais, os seus ganhos.

A regulamentação das tabelas de tarefas sempre ocupou a atenção das organizações, dos trabalhadores rurais. Desde o início da década de 60, que os trabalhadores rurais, em- diversos- Estados~ desenvolveram lutas
buscando unificar e discijJHnãr O volume de trabalho necessário para a execução de tarefas, reduzindo a intensidade da exploração a que vêm sendo submetidos ao longo dos anos.
-Sintomaticamente, os empregadores sempre resistiram a essa regulamentação. O mais grave é que o Poder
Judiciárío não percebeu a importância da necessidade de
disciplinar as tarefas no meio rural. Tanto~ que o_ Tribunal Superior do Trabalho, em julgamento realizado este
ano, anulou uma das mais importantes conquistas dos
canavieirOs do Rio Grande do Norte, exatamente.a tabela de tarefas. Igualmente, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paufo rejeitou, na cãnlpanha salarial do ano
passado, a reivindicação relativa à regulamentação das
tarefas ,no corte de cana.
Diante da intransigência patronal e da falta de sensibilidade d.o_Judiciário, não restou aos trabalhadores outra
alternativa senão a paralisação do trabalho, através da
greve, interrompendo as atividades nas usinas São_Martinho, Santa Adélia, Santa Luzia e São Carlos em São
Paulo, e Usina do Municipio de Santa Helena, em
Goiás.
- - - - -

1?. certo que a indignação e insatiSfação dos trabalhadores levou alguns a imprevistos, m-anifestaç_ões, sobretudo no municfpio de Guariba, São Paulo. b lamentável,
entretanto, a atitude da Po_lfcia Militar, de São Paulo e
de Goiás, que usaram meios violentos e desnecessários
para reprimir o movimento dos "trabalhadores, ferirido à
bala dezoito pessoas e provocando a morte de uma pes~
soa em São Paulo, e levando o pânico em Goiâs, ao dis~
solver uma manifestação il!irando a esmo.
Diante da graVidade dos fatos ocorridos, a CONTAG,
na qualidade de legítiril"i-repfesentánte dos trabalhado~
res rurais brasileiros, exige dos Poderes Públicos, Executivo, Legislativo e Judiciário, a adoç_ão de medidas capa·
zes de dísciplinar e regulamentar as tarefas do trabalho
no meio rural. Adverte que, caso essas medidas não se·
jam tomadas de forma imediata, fatos sem~lhant~ ãos
de Guariba e Santa Heleni pÕderão repetir-se Cm diversas regiões do País.
Brasília (DF), 16 de maio de 1984. -José Francisco
da Süva - Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Moacyr-Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. PreSÍdente, Srs. SenadC?res:
Celebrou-se recentemente o primeiro aniversário da
atual administração do Município de Florianópolis, Ca- ·
pita! do meu Estado, a cargO do PrefeitO CláUdio Ávila
da Silva.
O fato se reveste de maior significação justamente porque o a tua! prefeito é um exemplo típico; e bfilhãnie, da
renovação dos quadros políticos em nosso País. Hã uma
nova geração de lideres e administradores que surge,
dentre a qual se destacam alguns valores que, pela sua
competência e pelo seu talento, faiem-nos crer com redobrada confiança num futuro melhor para o País.
O jovem prefeito de Florianópolís, saído do movimento organizado da juventude em nosso Estado, a Juventude Democrática Catarinénsé, elegeU-Se deputado estadual pela região da Capital e foi convidado ~m. boa hora
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pelo _governador Esperidião Amin para exercer o cargo
que ocupa atua[mente.
Assinale-se a circunstâ~cia d_e. que s~:: trata do filho de
um ilustre ho~em público catarinense, que jã honrou
esta Casa, como representante de Santa Catarina, o saudoso Dr. Renato Ramos da Silva. E vem se desíncumbindo de sua _rni_ssão, não obstante as dificüldades atuais,
com- inegáVel sucesso, como se poderá Ínfefir do breve
relatório que farei em seguida de sua atuação em 1983.
t - Q_PLANO DE TRABALHO
As metas estabelecidas para c;>_exercfcio de 1983 estavam centradas no alcance do compromisso maior, cristalizado em um objetívo fundamentalmente 9iQâmiC~o: a
melhoria da qualidade de vida de n~Ssa gente.
O programa proposto estava dirigido por uma estratê-~-gia ampla que envoJvia di reta e continuament~ a participação da com unidade na tomada das decisões que lhes
sào de interesse díreto. Para tanto, contudo, era indispensável_ uni elc;-vado grau de_ conscientização e moti-Vação dãs pessoas envolvidas no processo de participação para que os objetivos fossem alcançados com eficiência e eficácia.
A partir da participação comunitária, a Prefeitura tratou de empreender ações em 3 direções: I) desenvolvimento soda!, incluindo-se aí saúde, organização comunitária eeducação; 2) preservação do património histórico, cultural e turístico (preservação_arquitetônica, valorização cultural, valorização do turismo); 3) ações básicas
de urbanização.
1(-AS REALIZAÇ0ES
1.0 - Desenvolvimento Social
1.1 sãúde
No que concerne à rede bâsica de atendimentç do Seter de Saúde, o Município é servido pela rede municipal.
Esta rede é composta por 33 postos de saúde, dos
quais 87% estão localizados em zonas peri-urbanas e rurais.
Tais postos sãÇl man_tidos _Qe]a Pr_efeitura Municipal
em convênio com o Ministério da Previdência e Assistêndu S_ocial e o atendimento visa toda_ a população, prestando serviços ambulatóriais, médicC?S, odontológicos e
de enfermagem. Atualmenie o Departamento de Saúde Pública, do
Munkípío vem passando por um processo de reformulaçã~ qUe visa reestr_uturar ou_ implantar os serviços que
efetivamente contri_buam com a melhoria do nível de
saúde da população.
Os ~asas atendidos nas diversas âreas específicas, con.s_oanle mostram os quadros abaixo, bem demonstram os
resÚltados -preliminares deste ~for.çQ;
SINTESE DOS SERVIÇOS DE SAODE
Quadro comparativo dos Serviços de Saúde
198Z/1983

Tipo de Atendimento

N'i' Atendimentos
198Z

- · -- Consultas médicas
53.752
Consultas odontológicas ...
,52.643
Consultas de Enfermagem .. :
104.995
Exame preventivo de Cân.cer
gineco_lógico ........ -.~- ..
651
Projeto de Saúde Bucal (escolares
J9grau) . , .• ·...... , ... , ..
Exames Médicos Escolares de I.,.. Grau
Exames Antropométricos em escolares
del'~Grau ..... , •... -..•..
Vacinações (crianças de Oa4 anos). 2.024
Exames de Acuidade Visual (escolares
de7a 14 anos) ........•....
Total ._ .•••• - .•• -.......

214.065

1983
69.684

- 63.710
!22.319
-- 605

2278
3.806
-3.906
2.498

271.759

1385

ATENDIMENTO EM ENFERMAGEM
Quadro Comparativo- 1982/1983
Tipo de serviço prestado

N., Atendimento
1982

Curativos ..... "· ....•....•.
Nebulizações ······--······
Vacinas e injeções .
Pequenas -cifurgias .
Outros servi_ços ...
Total ...........-•• -....

1983

28.2tl
33.374

31.082

22.200
122
19.807

24.858

38.242
080
28.057

103.714 IZZ.319

1.2 Organização Comunitária
No âmbito da Açào Comunitâria a SESAS deselwolve
três programas especiais: O Programa de Organização
Comunitària, o Progràma de Assistência Social ao Idoso
e o Programa de Operacionalização de Obras com a participação dos beneficiados (mutirões de rua). Dentre os ·
vários projetas desenvolvidos, o Programa atendeu um
total de 59 grupos comunitários envolvidos em sua programação de trabalho desencadeada no periodo.
No projeto de Mutirão de Rua, um total de 13 obras
foram ínaúgura-das eiri 1983, beneficiando um total de
12.360 pessoas, apesar das dificuldades relacionadas com
as condições de tempo ocorridas no período.
Oito obras encontram-se em _fase final de execução e
outras 23 foram inic,iad:as no período.
No -campo de assistência e programação social a SESAS atendeu_ 2.614 casos em sua Central de Triagem,
concedeu 4.959 atendimentos dentro do projeto de Passe
Escolar, 919 cas_os de mendicância, 2.311 casos ligados
ao projeto Plantão Social, atendendo, ainda, 637 casos
ligados ao projeto Organização de Atividitdes- Vendedores Ambulantes.
1.3 Educação

Na setor educc.cional, os resultados podem ser expressos nos seguintes dados: o n'i' _de alunos matriculados na
rede municipal de i~" grau foi de 6.765 alunos em 1983,
contra 6.422 em 1982 e 6.413 em 1981.
O Prê-Escolar, no entanto, foi o que apresentou maiores índices de crescimento no período. A rede física conta
hoje com cerca de 20 unidades, atendendo a 1.906 alu~
nos.
Ainda no campo da educação, além das atividades de
-orientação e supervisão educacional, a Prefeitura desenvolveu, também, o Programa BOlsa de Trabalho, cuja
meta prioritária não é somente subsidiar os estudantes
carentes do 2Q e 3'1 graus, mas abrir uma perspectiva de
responsã:bi!idade profiSsional. Assim, o programa visa:
~~desenvolver o estudante para a profissionalização;
-despertar o jovem para o trabalho;
-propOrciOnar experiências reais de trabalho.
No decorrer do período foram atendidos .500 estudantes dentro do programa.
Q projeto teatro~socia!ização, por seu turno, objetiva
o desenvolvimento da criatividade, do controle corporal
e da autodisciplina, proporcionando, enfim, maior sociabilidade da criança, Neste projeto, mais de vinte ativida~
des foram desenvolvidas no período, atendendo a diversas escolas da rede municipaL
No setor de educação física cerca de55.000 partidiiantes entre alunos, pais e ptofessores estiveram desenvolvendo atividades ligadas ao esporte e à recreação e lazer
com base numa intensa programação desenvolvida no
período.
-Com referência à merenda esc_olar, basta dizer que o
programa atendeu, no período, um total de 8.809 alunos,
.servindo em torno de 2,2 milhões de refeições.
As hortas escolares, por seu turno, permitiram colher
um total de CrS 6,4 milhões em valores médios para um
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total de 16 produtos básicos plantado durante o ano de
1983. Neste mesmo programa foram distribuídos 6.060
mudas e 5.485 envelopes de sementes com o apoio da Secretaria da Agricultura e da LBA.
A distribuição de alímentos aos filhos de mães carentes do interior da I!ha atendeu, no período, um total de
8.012 pessoas através da distribuição de 13,1 toneladas
de alimentos.
O Programa de Bem-Estar do Menor objetiva executar, no âmbito do Município, a Política Nacional e Estadual de Bem-Estar do Menor. Para tanto, é necessário
desenvolver projetas de caráter preventivo ·que impeçam
o processo de marginalização do menor carente, proporcionando o atendimento às necessidades bâsicas da
criança e do idolescente cujas famílias apresentam dificuldade sócio-econômicas e culturais.
Neste sentido, a SESAS vem desenvolvendo o Projeto
CEBEN- Cenfro de a·em-Estar do-Menor, e o-Projeto
Atividades Laboratoriais, com objetivos claramente definidos no sentido da integração do menor à sociedade.
Os cursos e treinamentos realizados atenderam um total de 384 menores além de outros 243 atendimentos junto às respectivas famílias.
--- 2.0 Preservaçlo do Patrlmônio Histórico, Cultural e
Turístico
2.1 Preservação Arquitetônica e Natural
Os aspectos referentes à preservação arquitetônica e
natural do Município estão contemplados nas propostas
relativas aos Planos de Uso do Solo das áreas atendidas
pelo trabalho do IPUF.
Neste sentido estão incOrporadas na legislação a ser
eilviada à aprovação do Legislativo as diversas Áreas de
Preservação CUltural - APC, nas quais a ocupação e
uso devem ser compatíveis com O ititeresse de preservar
valores arquitetônicos ou a"inbienles urbanos cuja importância transcende ao iiítúesse individú<iC No campo-da Preservação Ambiental cumpre destacar
o Convênio firmã.do em fins de 1983 com o Instituto de
Pesquisa e Extensão da Pesca- IPEP, o que permitirá
incrementar a fiscalização do Parque da Lagoa do Peri,
bem como o seu repovoamento através da introdução de
várias espécies de pescado.
Destaca-se também os trabalhos relativos à demarcação dos mangues e das dunas, já -inCorporados nas propostas da legislação de uso do solo com área de preservação permanente.
2.2 Valorização Cultural
As promoções e participações da Prefeitura na valorização cultural do município são da responsabilidade da
Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes - SETUR,
que esteve presente em eventos importantes, tais como:
- Encenação da Peça Autos de Natal;
-Apresentação de Corais junto ao Presépio de Natal;
~Apresentação do Grupo Consciência- Negra;
-Participação na realização da Peça Teatral Planeta
dos Palhaços;
-Encenações do Teatro de Arena;
~Encenação do Grupo Teatral Armação;
-Participação na Semana do FolclOre;
-Participação nas apresentações promovidas pela
Pró~Músíca de Florianópolis;
2.3 Valorização do Turismo
Numerosas promoções e participações representam o
esforÇo desenvolvido pela SETUR no sentidO -de dar
atendimento às atividades ligadas ao Turism-o. Entre
elas, cumpre mencionar:
Participações:
-apoio à representante de Florian6polis no Concurso de Miss Santa Catarina;
-apoio à realização da Festa da Laranja através de
auxílio financeiro;
-~-apoio à realização da I' Copa Catarinense de Surf;
- apoio à I' Regata de Remo de Florianópolís;
- apoio na realização do show Canta Brasil;
- participação no Encontro de Empresários de Turismo na Argentina e Paraguai;
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-apoio à realização do III Circuiio Cin6filo Internacional;
-recepção a Jornalistas de Turismo do Paraná e Rio
Grande do Sul;
-apoio à realização do Concurso do Samba-Enredo
da Escola de Samba "Os Filhos do Continente";
- colaboração na Festa da chegada do- Papai
NoelJRBS no Estádio Orhirido Scarpelli; --Outras participações·:
-apresentação folclórica do Boi-de-Mamão nos se·guintéS eventos:
a) IV Encontro Latino-Americano de Fa-culdades de
Comunicação Social;
b) II Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária- e
Ambiental;
c) Encontro Nacional de Alcoolismo.
Promoções;
-divulgação de filmes sobre FlorÚmóPolis;
-realização de feitos e celebrações, como a VIII Fes
ta da Tainha;
- espetãculos públicos, como o show de abertura do
Verãq/84.
Participações:
-A Prefeitura Municipal de Florianópolis participou
de numerosos eventos, prestigiando-os e, mesmo,
apoiando-os materialmente. Entre eles pode-se destacar:
-concurso (concurso de Miss);
-festas tradicionais (Festa da Laranja);
-competições esportivas (regatas);
-apresentações folclóricas;
- congressos e reuniPes;
-jornadas e encontros:
-feira~:

3.0 Açôes básicas de urbanização
3.1 Manutenção
A cargo da COM CAP está o serviço de limpeza públi-·
ca do município, que envolve capinação, espagem e varrição de logradouros e o serviços de coleta e destinação
final de feslduos sólidos, o qual vem atingindo a mêdia
de 5.000 toneladas por mês.
~ importante acentuar que neste período foi tomada
u~à série de providências preliminares envolvendo. inclusive, a solicitaÇão de indicações às entidades representativas dos interesses comunitários para, em conjunto
com os órgãos técnicos envolvidOs, definir a localização
mais adequada de um novo sistema de disposição fínal
destes resíduos sólidos, cuja quantidade vem aumentan~
do de forma acelerada, não apenas eln função do crescimento normal da população, mas, sobretudo, pelas melhorias do sistema de coleta domiciliar implantadas no
período~

Os serviços de manutenção realizados pela Secretaria
do Estreito, TransporteS e Obras --sETO, envolvem a
área urbana e o interior da ilha.
Alguns dados são significativos na ação desenvolvida
na manutenção da infra-estrutura na área urbana.
Assim, no período, foram recuperados 39.000m2 de
calçamento, 24.282 m1 de área asfa_~;_3:~a, ai~m de obras
de ôrenagem, construção de muros de arrimo, patrolamento de ruas e outras obras.
No interior da ilha, as obras realizadas absorveram
maTs (ie 20.100m 3 de pedra pulmão C-saibro e cerca de
3.2.10m 3 de brita e pó de pedra.
Além do transporte e aplicação dos materiais acima
discriminados, foram executadas inúmeras obras de drenagem, patrolamento e mutirões de melhoramentos em
·varias localidades do interior da ilha e nos princiPais balneá-riOs. -A Secretaria de Urbanização e Serviços Públicos SUSP, por seu turno, é a entidade encarregada da concessão dos transportes coletivos, da admiJ:,.istraç~o dos
esta"cion:imentos contrÕlados, administração do Merca~
do Público Municipal, concessão de feiras livres e comércio ambulante e a manutenção de praças, parques e jardins. COmpete, ·ainda, à SUSP a fiscalização da legislação urbanística, o que signifiCo"U, neste perfodo, a

aprovação de alvarás de construção para um total de
364.985, 72m: e a concessão-de "habito-se" para um total
de 3l4.960,55m 2 de edificações construídas na cidade.
Ainda neste setor a SUSP concedeu aprovação para 13
cOndomínios horizontais, 61 desmembramentos e 5 loteamentos, expedindo, no período, 2.342 consultas de
vi<i.bi1idade.
No setor de transportes urbanos foram transportados
45.768.004 passageiros num total de 1.229.706 viagens.
A taxa de ocupação anual foi de 46,52km e a quilometragem média rodada no sistema foi de 1.020.970 km.
O período foi marcado pela introdução de tarifas diferenciadas, fixados três valores para a tarifa social, permitindo, assim, maior justiça na distribuição dos encargos
do sistema.
Outras melhorias foram introduzidas, visando a maior
confõrto do usuário. Entre estas melhorias vale lembrar
-a criação de horários especiais após as 24 horas e as modificações de percurso de algumas linhas, visando atender às inúmeras solicitações dos usuários.
O serviço de parques, praças e jardins vem mantendo
o padrão de atendimento e manutenção desses logradouros;cabendo citar as reformas da Praça Getúlio Vargas,
além de conservação dos 95.000ml de áreas verdes perM
tencentes à municipalidade.
3.2 Melhorias
No concerne às melhorias urbanas, entre as obras iniciadas na gestão anterior e que estão sendo terminadas
no período do presente relatório, cumpre citai:
- drenagem e obras complementares da Estrada Rio
Tavares-Lagoa:
-drenagem, pavimentação e obras complementares
da RodoVia Virgílio Várzea, no Saco Grande;
-drenagem, pavimentação e obras complementares
da _Estrãda de Caf!_av~eiras;
.:.._ pavimeOtaçàÕ asfáltlca da Rua Deputado Antônio
Edu Vieira;
-pavimentação asfáltica e drenagem da Rua João
Câncio dos Santos.
Além destas obras de maior porte, um conjunto de
sete ruas foram concluídas na atual &eslãõ, compreendendo a execução de drenagem, pavimentação a lajotas e
obras complementares.
No período, a Prefeitura tratou, também, da conclusão de uma série de outras obras de drenagem e construção de Obras de arte em várias áreas do Município.
Numerosos projetas e estudos foram elaborados
quanto a novas obras.
Ainda, no pertodo, foi dado inícío às obras de recuperação de calçadas, recuperação do mercado público, assim como a construção de Bar/SanitáriO em Can"ilSVieiras~

No período, dentro da política de melhoramentOS na
infra-estrutura turística dos balneários., foi dado início à

construção do Parque de Estacionamento e o Módulo de
Serviços do Terrriinal da Praia da Joaquina, assim como
a construção de Postos de Salva-Vidas em Canasvieiras,
Joaquina, Ingleses, Barra da Lagoa e Armação do Pântano do Sul.
No setor de obras, a Prefeitura assumiu a responsabilidade da execução do trecho rod'oviário de acesso à Praia
do Campeche cuja conclusão está prevista para o início
-de 1984. Neste periodo, contudo, foram concluídas as seguintes edificações públicas:
-Núcleo de Educação Infantil, São João Batista, em
São João do Rio Vermelho, com área de 150,68 ml;
-Creche do Sapé, área de 176,15 m!;
-Quadra de esportes da Escola Básica Leonor de
Barros, em Itacorubi;
-Pintura externa do prédio da Câmara Municipal.
Além destas edificações, estão em fase áe conclUsão as
obras de construção da Escola Reunida do Campeche e a
Creche do Morro do Céu.
No setor dC obras de saneamento, a Prefeitura executa, por administração di reta ou por contrato, as obras de
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drenagem do Centro Integrado de Cultura, o Canal da
COHAB em Saco Grande, o Canal do figueirense e o
Canal do Karl Club de FlorianóPoiiS, Aléffi de análises-e
aprovação de projetas de drenagem de loteamento e projetas de edificação e reCupei-ação de prédiás; i PrefeftUfã- -também elaborou projetas de obras de drenagem e implantação de vias, levantamentos, orçamentos e outras
atividades correlatas.
Estas, Srs·. Senadores, eram as considerações-que dese,..
java registrar quanto â elogiãvel ~tuação do Prefeito da
Capital de meu Estado. (Muito bem!)
- -0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~~~o há_ mais
oradores inscritos.
A Presidência designa para a sessão extraordinária anteriormente convocada, além das matérias anunciadaS, o
Requerimento n~> 81, de 19~4, constituindo assim a_seguínte ·

ORDEM DO DIÁ
-1-

Votação, em turno úníco, do Requerimento n\' 81, dt
1984;-de autoria do Senador Gastão Mtiller, solicitando,

nos termos do art. 371, c, do Regimento Intimo, urgência para o OfíCi~ n~" s/4, de 1984 (n~> 16!/84, na origem),
pelo qual o Govêrnador do Estado do Pará solicita autorização do Senado para que aquele Estado possa realizar
operação de empréstimo exterior no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), para o fim
que especifica.

\387

-c3-, __

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 180, de
1984}, do Projeto de Res_olução nl' 127, de 1982, que
aprova o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela ·Resolução nl' 69, de 1978.
_-4-

-2VotaçàQ, em turno único, do Requerimento n'~ 89, de
1984, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves CHumberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n~' 18, de 1984, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 57.493.536.955,51
(cinqlfenta e sete bilhões, quatrocentos e noventa e três
milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinqlfenta e cinco cruzeiros e cinqlfenta e um centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

Discuss-ãO, eril turno úllico, do Projeto de Decreto Legislativo n~" 29, de 1983 (n~" 21/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Nairobi sobre
Proteção do Símbolo Olímpico, concluído em Nairobi, a
26 de setembro de _1981.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos.)

Ata da 721! Sessão, em 23 de maio de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Lenoir Vargas
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SE iRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão--Modesto Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes~
Hélio Gueiros- Alexandre êosta- José Sarn~y- AI~
berto Silva- João Lobo -José Lins- Virgílio Távora
- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto- Jutahy Magalhães -João Calmon -José lgnácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto Nelson Carneiro- Itamar F·ranco _.:_MuTilo BadaróAlfredo Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes-· Benedito Ferreira Henrique Santillo - Ga-stão Muner _:: RObCfio Campos
- José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
- Affonso Cainargo --Álvaro Dias .2 Eõêas Faria Jaison Barreto -Jorge Bornhausen- Lenoir VargasPedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores.
Havendo número, regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único,- do Requerimento n'
81, de 1984, de autoria do Senador Gastão MUller,
solicitando, nos te~ os do art. 37 I, c, do Regimento
Interno, urgência para o Oficio O' S/4, de 1984-(n~>
161/84, na origem), pelo qual o Governador doEstado do Pará solicita autorização- do Senado para
que aquele Estado possa realizar operação de em-

Préstimo ~~terllo Do v~lor_ "J~- _ÜS$ -60,0óÚ,oOÜ.oo
(sessenta milhões de dólares), para o fim que especifica.

180_, de {984), do Projeto de Resolução n~> 127, de
1982, que aprova o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n~> 69,

Em v-otaÇão o requerÚnento.
Os SrS. -Seiladores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Requerimento, o Oficio Sj4; d_e 1984, será
incluído em OrdCm do Dia na 4• Sessão Ordillária subse~
qilente, nos termos do artigo 380, inciso II, do ReghnentQ lrKerno.

Em discuSsão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a disCussão, a redaçãO final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2:

' "".:-VõJaÇào, em turno único, do Requerinlento n~>
89, de 19_84, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves e Humberto Lucena, solicitando, nos termos do
art. "371, c, do Regimento Interno, urgência para o
Projeto de Resolução n~> 18, de 1984, que autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul elevar
em CrS 57.493.536.9~5,51 (cínqlferita e sete bilhões,
quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e
trir1_ta e s~is ·mil, no\fecentos e cinqUenta e cinco cru~
zeiros e cinqUenta e Um centavos) o montante de sua
dívida Consolidada.

a

- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Requerimento, o Projeto de Resolução nl'
18, de 1984, será incluído em Ordem do Dia na 4• Sessão
Ordinária subseqlfente, nos termos do artigo 380, inc1so
II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'

de 1978.

E. a segUinte a

redaçào final aprovadã

Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~"

127, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
- - - - , . , . , Presidente, nos termos do art. 52, item
30, do Regfn1enio-"Iilterno, ·promu.lgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1984

Aprova o Relatório da Com_issão Parlamentar de
Inquérito instituíd~ pela Resoluçio n~" 69,
1978.

de

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ aprovado o Relatório da ComiSsão Parlamentar de Inquérito fristitufda pda Resolução n~> 69, de
1978, destinada a investigar a concepção e execução do
Acordo Nuclear firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o GOverno da República Federal
da Alemanha.
Art. 2~> A Mesa do Senado Federal tomará as providências necessárias aO atendimento Ou encaminhamento
das Conclusões e Recomendações constantes do mesmo
Relatório, além de-:
I - sem prejllfzo da Recomendação n~' 26 do Relatório da ComisSão Parlamentar de Inquérito, e na forma
do art. 239 do Regimento Interno, solicitar ao Poder
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Executivo que proceda a uma -reavaliação global do Programa Nuclear, remetendo os estudos e conclusões a esta
Casa;
II- através da Presidência da República, enviar à
Procuradoria Geral da República cópia de to_dos os atas
e contratos que estabeleçam vinculas jurídicos para a
Administração Direta ou Indireta; a fim dC que seja
apreciada a respectiva legalidad·e, com eventual a dação
de medidas cabíveis, em especial quanto aos seguintes:
a) contrato firmado entre FURNAS - Cenirais
Elétrícas Sf A, e a Westinghouse Electric COrpõration,
associada à Westinghouse Sistema Elétrico Ltda., e à
EBE ....,.... Empresa Brasileira de Engenharia Ltda., bem
como os respectivos aditivos, para fornecimento de equi; pamentos e serviços eletromecãnicos referentes à Usina
de Angra I;
b) contrato firmado entre FURNAS - Centrais
Elétricas SJA, e a Construtora Norberto Odebrecht SJA
para execução de obras civis de Angra I, II e III;
c) contrato que permitiu a intervenção da Logos Engenharia S/A no gerenciameotO do Projeto de Angra I.
Art. 31' Recebidas as informações solicitadas ao-Tribunal de Contas da União e à Procuradoria Gera! daRepública, a Mesa do Senado Federal as enviará à Comissão de Constituição Justiça, na fofma do art. 177-do
Regimento Interno, a fim de que se pronuncie quanto às
eventuais responsabilidades a serem apul-adas, e à Comissão de Minas e Energia para o exame do mérlfo das
respostas dadas.
Art. 4~' Esta Resolução entra em vig"or -na data de-sua publicação.
---- -

e

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas) -

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~' 29, de 1983 (n~' 21/83, na Cãáiara
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Nairobi sobre Proteçào do Símbolo OlímpíCO, concluído em Nairobi, a 26 de setembro de 1981, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob: n•s !55 a
157, de 1984, dis -Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de EduCação e Cultura; e
-de Economia.
Em discussão o projeto, em turno único: (Pausa.) Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados._ (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Coinissão de Rediição:
h o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 29, DE 1983
(n~'
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21/83, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado de Nairobf sobre Pro·
teção do SímbolO Olínipico, concluído em Nairobi, a
26 de setembro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' Fica aprovado o texto do Tratado de Nairobi sobre Proteção do Símbolo Olímpico, concluído em
Nairobi, a 26 de se"ú::mbro de f98J.
Art. 2~' Este De_creto Legislativo entra em vigor na
data de _sua publicação.
7

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ, Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Os problemas econômicus dos países em desenvolvimento, e em especial os da América Latina, desde o pri-

meiro momento preocuparam o Parlamento LatinoAmericano, que está completando agora vinte anos de
sua reunião preparatória. Naquela oportUnidade, quando mais aflitivas eram então as c_onseqiiências do protecionismo, focalizando a integração econômica, proclamavam os fundadores da entidade regional, e de querestam, no Congresso brasileiro, o Senador Aderbal Jurema
e o autor deste breve relatório:

2 :_ INTEGRACION ECONOMICA
2.1 - HACJENDO SUYAS DETERMINADAS CONCLUSIONES APROSADAS POR EL
COMITf: DE COMERCIO DE LA CEPA L
EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO,
ACUERDA:

I - Hacer suyas las conc!usiones aprobadas por
e! Comité de Comercio de la CEPA L, en cuanto establecen:
a)· Se promueva el fortalecimiento dei programa
mundial de alimentos de las Naciones Unidas y de
la FAO, como asimismo la participacióil en ese programa de organismos financieros inteniacionales a
fin de facilitar la compra de productos básicos en
países en desarrollo.
b) Se -reC:onozcan los perjuicios qut:: causan -a los
países en desarrollo las producciones antíeconómica-s de los países desarroriados y se sugieren las niodificaciones a las políticas ,Proteccionistas de los
mismos.
c) "Se identífiquen los subsídios aplicados por los
países desarrollados que perjudiquen las _exportaciones de los productos primarios de lqs países em desarrollo y~contribuyan a la caída de'Ios precios mundiales de los mismos, y establezcan un mecanismo
de consulta con los países en deSarrollo que estão o
puedan verse afectados por los subsidtos.
d) Se estudie y sugiera una fórmula fiJ]anceira
que permita a los países -en desarrollo colocar Sus
productos básicos en igualdad de condicionés con
los países desarrollados que mantegan en operación
programas especiales de venta, y que se estudie, asimismo, el establecimiento de un mecanismo financieiro que permita absorver excedentes estacionales
producidos en los países en desarrollo.
2 - Reclamar de los países industrializados un
tratamiento justo en los precios básicos de América
Latina, subsanando as1 el arbitrario deterioro actual
de Los ténn-inos dei intercambio, que trae ãparejado
como Consecuencia el fetardo en la evOiución progresista de los países del Contininti:: y la paupe"rizadón de sus pueblos. _
3 -Declarar la decisión total da América Latina
de afrontar con sentido de unidad continental la solución dei problema que hace el deterioro de los precios en los productos ~ástcos, reclamando de los
países desarrÕilados un respecto q~e vaya más aliá:
de las simples proclamaciones teóricas, concfetãdas
en sucesivas reuniones internaCíonales, pero no
cumplidas por sectores que es(án distorsionando
con sus procedimientos comerciales e:I proceso evolutivo puesto en marcha por los países de este Continente.
4 - Estructurar un sistema de seguridad financieira latinoamerícana, que establezca e! pago y depósito de las mercaderias exportadas en las instituciones de los propios países productores, evitando
asl un desplazamiento que esteriliza el esfuerzo -exportador y anula Ia posibilidad de aplicar esos recursos ai desarrollo socio-económico de cada une.
de los países.

Na Assembléia de Brasília
Na ASsembléi~ realizada em Brasília, em 1968, sob a
presidência do Deputado Ulysses Guimarães, foi aprovada a seguinte declaração:
2.4 - EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
DECLARA:
Que los organismos financieroS y económicõs in-~
ternacionales, como el Fonáo -Monetario IIÚernacional, Banco Mundial de Reconstrucción y Fo·
mento, Banco Interamericano de Desarrollo apro·
vechando de la falta'de recursos financicros de los
-países latinoameficanos para- 5-us-hrVeisione:;, introducen cláusulas que vulneran la soberania, intervie-nen eil la libertad de programas y hasta en la escogencia de los funcionados encargadOs de ejecutar
los programas, todo lo cual el Parlamento Latínoamericano CONDENA, ampliando en esta forma, la
Declaración de la II Asamblea Ordinaria de Montevídeo en e! sentido de ratificar el principio de que los
cré~itos no deben otorgarse en condicciones inConvenientes o lesivas para el país prestatario.
- El Parlamento Latinoamericano manifiesta su
decepción por los resultados de la Conferencia de
N ueva _Delhi, a pesar de las fundamentadas exposiciones y demandas de los países en vías de desar·
rollo, y hace una invocación a los países altamente
industrializados para adecuar su actitud al momentO aciua(de Ia humanidad lo que havia innecesarios
los créditos, al obtner precios justos para nuestas
materias primas o productos semielaborados.

A luta continua

Assim tem sido por diante. Sob a minha presidência,
em junho de 1983, na VI Assembléia Conjunta dos Parlame~tos Europeu e Latino-americano, realizada em
Bruxelas, Bélgica, foi apfovã.da prOpOsição recomendando "a negociação coordenada do reembolso da elevada
dívida americana". No mês seguinte, em Cuiaçao, a Comissão Econômica do Parlamento Latinoamericano
apoiou "a criação de um Conselho Latino-americano de
Coordenação da Dívida Externa", com a missão de "elaborar um planejamento conjunto latino-americano so6re
os critérios e lineamentos comuns que devem presidir os
pro-cessos de renegociação das dívidas dos países latinoamericanos, em termos e condições geraís que não compmmetam, como até agora, a segurança de seu desenvolvimento, o bem-estar de seus povos e a estabilidade de
seus processos de afirmação e recuperação demOcrâti- cas". E, depois de ratificada essa posição na reunião da
Comissão Política, em outubro último, coube-me, como
Presidente, juntamente com o Secretário-Geral, o iluStre
Deputado Andrés Towrfsehd, divulgar, por todos os
meios de comunicação do continente, em 16 de janeiro
deste ano, declaração que o nobre Senador Milton
Cabral teve a gentileza de ler na tribuna desta Casa e
que, por questão de método, ora incluo como parte deste
relatório:

Declaração
"O P.àrlamento Latinoamericano considera que o endividamento sem precedentes dos países da região e os
efeitos profundamente negativos que causariam o cumprimento total das condições fixadas pelo Fundo Monetário Internacional impõem uma solidariedade ativa, inteligente e imediata dos países da América Latina e reforÇam, com extraordinário vigor, a necessidade da integração econômica, política e cultural di:: nossos Povos,
objetivo esse_ncial de nossa Organização.
Está em jogo o desenvolvimento de nossos países e estão em perigo de agravar-se; atê o intolerável, situãções
de pobreza extrema suportadas por vastas maiorias populacionais da América Latina. As renegociações da
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dívida, em forma bitateral e conforme as exigências estritas do Fundo, ao anular a produtividade, criar o desemprego e semear a miséria e a desesperança, não resolvem,

antes negam as perspectivas dos países e organismos credores que desejam recuperar suas inversões. Nunca se
cobrou uma dívida estrangulando o devedor.
O Parlamento Latinoamerícano, como órgão comun1tário e de plural opinião polftica, fez Pública, faz tempo,
sua preocupação frente ao elldivídamento externo e os

modos efetivos de resolvê-lo. Propôs, em junho de I983,
na Conferência-1nterparliimentária Euiopa-América Latina e logrou, com respaldo unânime do Parlamento Eu_ropeu, que se recomendara .. a negociação coordenada
do reembolso da elevada dívida latino-americana". Em
julho do mesmo ano, em Curaçao, a Comissão Económica de nosso Parlamento recomendou "a criação de um
Conselho Latino-ameriCano de Coordenação da Dívidli
Externa", encarregado de "elaborar um planejamento
conjunto latino-americano sobre os critérios e.lineamentos comuns que devem presidir os processos de renegociação das dívidas dos países latino-americanos, em iirmos e condições gerais qué riào comprometam, como atê
agora, a segurança de seu desenvolvimento, o bem-estar
de seus povos e a estabilidade de seus processos- de afirmação e recuperação democráticas", A Comissão Politica, em outubro passado, manifestou-se no mesmo senti.:
do.
A Conferência Econórriica Latinoamericaria, reunidaem Quito e~ janeiro deste ~ilO, formulou propostas e recomendações inspiradas nesses mesmos princípios de
coordenação, solidariedade, defesa do desenvolvimento
e do bem-estar de nossos povos, que hão sido expostos,
com rigor técniCo e clarri compreensão de sua urgência
histórica, pelo Sistema Económico Latinoamericano.
Em conseqüência, a Junta Diretiva do Parlamento Latinoamericano, leal aos princípios íntegracionistas-e democráticos de seu Estatuto, resolveu:
19) Sugerir aos parlamentos membros da América Latina que assegurem vigoroso respaldo político e 'multiparltdârio aos termos consagrados pela Declaração Económica de Quito e sua realização pelo Sis-tema Económico Latinoamericano;
29) Saudar, como um exemplo de autêntica fraternidade latino americana, a oportuna ajuda dada pelo México~ Brasil, Colômbia e Venezuela à República Argerltina;
3~>) Dirigir-se ao Congresso· dos Estados Unidos para
encarecer, em nome da solidariedade democrâtica e da
pacífica coexistência hemis"terica, seu apoio político asoluções equitativas para a dívida latino-americana, pois
seu malogro resultaria em grave prejuízo à paz social, à
ordem democrática e à estabilidade do continente. Fazêlo igualmente ao Parlamento do Canadá e continuar e
aprofundar os critérios adotados de acordo com o Parlamento Europeu.
49) Fazer sentir ao Fundo Monetário Internacional a
necessidade de aceitar fórmulas inovadoras e- cria:tiVãS
para resolver o problema da divida externa, que torna
tão vulnerável a situaçâo eCoriómica, sociãl e políticã -de
importante setor do muiído em desenvo-lvinlento, e constituído pelos países da América Latina."
A visita aos Estados tinidos

De há muito sentia a presidêilcia ·do Parlamento
Latino-Americano a necessidade de reã-Jizar uma conferência destinada exclusivamente a estudar o problema do
endividamento externo da região e das medidas protecionistas impOstas pelos países credores; acofhendo várias
sugestões, índusive do eminente Deputado Ulysses Guimarães. A Declaração Económica de Quíto; de janeírci
passado, subscrita por altos representantes dos Governos da Amériã Latina, reclamava a manifestação conjunta de solidariedade politica dos Congressos da região.
Durante a presença, no Brasil, de Sua Excelêntica o
Presidente do México, D. Miguel de La Madrid, e aten-
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dendo à minha solicitação, Sua Excelência recebeu _effi
audiência __especial, não só o P!esidente do Parlamento
Latino:.. Americano, como igu3Jfrú~n-te os nobres Deputado José Carlos Teixeira, presidente do Grupo Brasileiro,
-; Senadores- Miltoil-Cãbral -Roberto satufnino. FÕi
nesse encontro que a suprema direção do_ Parlamento
Latino-Americano concluiu pela urgência dã elaboração
de um -documento comum, que parlamentares latino~
americanos levariam ao conhecimento dos membros do
Congresso e dos altos funcionáriOs do GoVerno ~orte
ameri~ano, além dos dirigentes dos bancos internacionais sediados na grande República do norte.
As providências foram tomadas com a maior brevidade, sempre com a prestimosa colaboração do Deputado
Andrés Townsend Ezcurra, e já nos dias 3 e 4 de maio se
reuniarri na sede do SiStema Económico Latin-oAmericano (SELA), em Caracas, as delegações do Mêxico (Senadores Celso Humberto Delgado e Patrocínio
Go-ilZales- Slariéo), da Argentín8. (Sena-dor Luis.Leon, exPresidente do Parlamento Lantino~americano), do Peru
(Deputados Andrés Townsend Ezcurra, Guillermo Lar~
co Cox e Gílberto Muniz, e Seiladores Moises Woll, Enrique Rivera, Gaston Acurio e Manoel Ulloa),' da Vene~
zuela (Deputado Humberto Celi, 19-Vice-Presidente do
Parlamento Latino-Americano, e Gustavo Tarre), da
Colômbia (Senador- Humberto -Peláez, 3~>-Vice
Presidente do Parlamento Latino~ Americano), do Equador (Deputado Marco Proafio Maya, 4~>~ViCe-Presidente
do Parlamento Latino-Americano), das Antilhas Holandesas (Senador J.A.O. Bikker, Presidente da Comissão
Económica do Parlamento Latino-Americano), da Repúblic'a Dominicana (Deputado Ambriorix Dias Estrella, 39 Vice-Presidente do Parlamento LatinoAmericãtio), e do Brasil (Deputado José Carlos Teixeira,
presidente do Grupo Brasileiro, Senador Roberto Saturnino e Deputado Pratini de-Morais). Coube-me presiair
os trabalhos na sede do SÊLA, contando com a valiosa e
indispensável colabol-ação de seu Secretário Permanente,
E:-rilbaixador Sebastian Alegrete e sua equipe técnica.
AiÕda que (; nobre Sen_ador -Ro~erto Saturnlno haja
iriduídÔ, em seu veemente pronUnciamento da siSsão de
dezessete do corrente, a Integra -da Declaração levada
aos Estados Unidos, sinto de meu dever reproduzi-la a
seguir, para não deixar dispersos os vários documentos,
redigidos em espanhol e inglês, e relativos a tão importante iniciativa. Ei-la, em sua íntegra, na versão original:

e

'"DECLARAC!ON DEL PARLAMENTO
LATINOAMER!CANO
La Delegación dei Parlamento ~atinoa"merjcano,
organización em la que participan to-dos los Congresos y Asambleas libremente electos de América Latina, llega a Washington 'inspíráda por un alto propósito de convivenciã. hesmisfêrica, y para advertir
que sus valores esenciales se encuentran en grave
riesgo.
Las relaciones económicas entre EStados UnidoS
·y América Latina, que nunca han sido totalmente
satisfacto-rias ní equflibradas, hãn llegado ahora a
un punto crítico cuya proyección amenaza la estabilidad ~nstitu~i?nal de nuestros países.
Es motivo_ de gran preocupación la crisis ~onó
mica intemacional y su más grave efecto regional: la
exorbitante deuda externa de los países de América
Latina. Su volumen que supera ya los 350 mil
milliones de dólares, Jas altas tasas de interés,los recarga-S _y las com.isiories que ra incrementan, así
como las condiciones del Pondo Monetario Internacional Parã. contribuir al refinariciàffiiento _de dicha
deuda, están provocando en América Latina situasiones _de ~ncer_gdub~e, de desesperanza y _hasta de
violenciU: como la registrada en Jos últimos días em
la República Dominicana,
o
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El agravamieflto de. esta_ sit~ac_ión l!evarâ a_la imposibilidad colectiva de qu~ los países de América
Latina paguen su deuda.
Nuestro planteamiento no es desconocer la deuda nidejar de pagaria. Pera nunca se ha cobrado una
deuna estrangulando ai deudor. Las normas dei
Fondo signífican detener el desarrollo de nuestros
países, sembrar la desocupación y ·sumirlos C:n Una
frustración que es prólogo dei caos_,
Estas princiPias, reiterados ·varias veces por el
Parlamento Latinoamericanó y por sus órganos aUtoriz-ados, fueron reafirmados solemnemente por la
Conferencia EconómiCa Latinoamericana, reunida
en Quito a comienzos dei presente afio e integrada
por representantes de muy alto nível de los Jefes de
Estado y de Gobierno de América Latina y e] Caribe. Dicha Conferencia adoptá un conjunto de criterios básicos en los cuales debe inspírarse la renegociación de la- deuda externa de los países de la re·
gión, criterios Que pueden resumirse de la manera siguiente: el servicio de Ia deuda no puede comprometer sino una parte moderada de los ingresos de divisas de los países deudores; los intereses,las comisio~
nes y los recargas deben reducirse sustançialmente;
los p !azos deben ampliarse en forma compatible con
las posibilidades de los países deutores; debe asegurarse un flujo neto y creciente de nuevos recursos financieros para garantizar el desarrollo económico y
social de los países deudores; el proceso de renegociación debe acompaiiarse con medidas comercialies
que permitan el acceso creciente de los productos de
exportación di América Latina y el Caribe a los
mercados mundiales, para lo cual es medida de urgencia inmediata la eliminación de las prácticas proteccionistas por parte de los países desarrollados.
La SeCretaria Permanente dei Sistema Económico Latinoamericano· formuló recientemente una
propuesta concreta sobre la renegociación de la deuda externa latínoamericana en la cual desarroUa los
planteamientos básicos del Plan de Acción de Quito, Este planteamiento se funda en Ia necesidad de
-qu-e el proceso de renegociación distribuya la respotlsabilidad de las soluciones de este problema entre acreedores y deudores, en forma equitativa. Para
tal efecto se propone que se destine al servido de la
deuda un porcentaje moderado dei valor de las exportaciones dei país respectiVo, compatible con sus
necesidades de desarrollo; que haya un plazo degracia- sufiCiente, dUrante el cual sólo se paguen intereses; que luego comience la amortización dei capital
durante un plazo tambiên suficiente; que si el porcentaje mencíõnãdo de los ingresos de divisas no alcanza para cubrir los intereses pactados, éstos no se
paguen ni se acumulen a la deuda existente, pero
que en todo caso se garantice a los acreedores una
tasa mínima anual que impida su descalabro; y que
tanto esta tasa mínima- coma· -el principal de la
acreencia, sean garantizados por una entidad inter·
nacional. Un esquema de esta naturaleza responde a
las posibilidades de los deudores y soluciona las incerfidürribre's y-riesgos de los acreedores.
Consideramos nuestro deber seilalar que la legítima aspiración latinoamericana en .favor de regímeiieS democráticos- esúilifes puede derrumbarse ante
er impacto- devastaóôr que tendrfa una aplicación,
sin atenuantes, de las exigencias de la banca y de]
Fondo Monetario Internacional. l!n conjunto de
países desarticulados por una crisis rle esta magnitud, pondrían ai continente frente a un Pãnorama
Colmado de peligi-os: No se pUede lniiar -con tra~
qUilídad esta perSPectiva.
El Parlamento Latinoamericano considera que
los Senado~es y Representantes de los Estados Unidos son la via más directa y plural de diálogo con
quienes teneffiÕs mandato popular en Amêrica Lati-
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na. Esta presencia dei Parlamento Latinoamericano
y su diálogo cone[ Congreso de los Estado;i_ UóidOs

deben ser el prímer paso de una reiación íllsúlucioM
na! que permita el intcrcambio sobre temas de interés común.
Ratificalnos, en nombrc dC más de 300 mJllones
de lutinoameticanos, que ya -resultan inaceptables
los desiguales términos dei irite(canibio coinercial,
las altas tasas de interés fijadas unilateralmente por
los Estados Unidos y las políticas _p_roteccionistis
que impiden nuestro desarrollo y hucemos un Uamado a los Senadores y Representantes de los Estados
Unidos para que, superando las limitaCíones y obstáculos que se derivan de una actitud intransigente y
rígída de los acreedores, comprendan que están en
juego no solam ente problemas cuaittificables fínancicramente, sii10 un problema eSencial de relación
just;t y pacífica entre la porcíó1l dcsarrollada y la
subdesarroHada de América.
E! Parlamento Latinoamericano, ai examinar la
pr~1blcmâtica de la crisis, no ha querido encontrar
explicací6ó s-ólo en lo ajeno ni ocultar las fallas propias ni las nuevas y las antiguas insuficienci<!s. ~És tamos ciertos de que devcn hacerse ajUstes internos,
eminentemente soberanos. Sin embargo, e! proceso
no puede imponer costas por encima de los limites
de tolerancia social y de los compromisos mínimos
de satisfacción económica.
La interdependencía de_ las naciones preside
nuestro tiempo. Nadie es tan furte como para dísponcrlo todo y nadic es tan dêbil como para aceptarlo
todo. E! destino es Ia solidaridad." -

O ilustre Presidente da Venezuela, Dr. Jayme LusinM
chi, solidarizouMse expressamente com a missão _do Parlamento Latino-Americano, e de Sua ExcelênCia é a SenM
tença de que "morto não paga".
Em Washington
Amplo foi o programa de visita dos meinbros do ParM
lamento Latino-americano em WashínglQn: ''SegundaM
feira, 7 de maio - 9:00 horas- Encontro na ChancelaM
ria da Embaixada do Brasil; 10:00 horas- Entrevista
com o Secretário de Estado Assistente para Assuntos
Econômicos, A. Motcey; 11:00 horas- Entrevista com
o SecreHirio de Estado Assistente para Assuntos Econômicos, Richard T. Me Cormack; 12:00 hoi'as - Entrevistu com o Presidente do Banco Jnteramericano de DeM
senvolvimento, Antonio Orfiz Mena; 15:30 horas- EnM
trevista com o Governador do Federal Reserve Board,
Lyl_e E. CramJey; Terça~feira, 8 de maio ~ l0:3Ó-horaS
- Entrevista com membros do Comitê de Bancos, SubM
comitê de Instituições e Finã.nças para o DesenvolvimenM
to Internacional, Investimentos e Política Monetária,
Comitê de Relações Exteriores para Assuntos-dO fiemisfêiio Ocidental, da Câmara de Representantes; 12:00 horas- Entrevista com o_ Subsecretário R. T. Me Nomare
com o Secretário Assistente Mulford, do Depaftàri1ento
do Tesouro; 13:00 horas- Almoço oferecido pelos DiM
retores Executivos da Amêrica Latina no Fundo Monetário Internacional, com debates; 14:30 horas - EntreM
vista com o Presidente do Banco de Exportação e Impor·
taÇãõ (EXIMBANK), Williaffi--Draper; 15:30 horas Entrevista com o Secretário Assisterite de Comércio para
Política Económica Internacional, Joseph Denning;
17:00 horas -, Entrevista com o Diretor..:Gerente do
Fundo Monetário Internacional, J. de Larosiere.
Quarta~íeii'a, 9 de niaio -Café da m~nhã: caril o- Deputado Sam M. Gíbbons, Presidente do Subcomitê de Comércio da Câmara-di:: Representantes, e outros deputa·
dos, de ambos os Partidos; I 1:00 horas - Entrevista
com o Senador Jake Garn, Presidente- do Comitê de Bancos, Moradia e Assuntos Urbanos, e outros senadores;
13:00 horas -Conferência de Imprensa, na Chancelaria
da Embaixada do Peru, com numerosa preSença -de re·
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presentantes de jornais ameriC.anós e- de diversos países,
do rádiÕ e de vários canais de televisão; I5:30 horasEntrevíst::~ Com OSenadOr Lloyd Bensten (Democrata d_o
Texas), Subcomitê de Conl~rciEJ Inten_!a_cional, çlo Senado; 19:00 horas- Embarque para Nova York.

Em New York
Quinta·feirs, 10 de maio- 10:30 horas- Entrevista_com
o Embaixador Javicr Perez de CueHnr, SecretárioGeral da ONU; li:JO horas- Entrevista com o EmbaiM
xador Porfirio Munoz Ledo, Presidente do Grupo dos 77
na ONU; 15:30 horas- Entrevista- cÔm o Sr. Antony M.
Solomon, Presidente do New York Federal Reserve;
18:00 horas - Recepção na sede de America Society;
Sexta~feira, li de maio- 9:00 horas- Entrevista-com
-o Sr. Wnliam Rhodes, Chairman do City Bank.
Registros Necessários
Para a elaboração do programa acima detalhado, conM
tau a Presidência _do Parlamento Latinoamericano com a
colaboração da Embaixada dos Estados Unidos em
Brasília, representada pelo Assessor Político GeOrge E.
Brown c a asslstência dedicada durante tod3 permaM
nência da delegação naquele País do 1~>-Secretârio James
Bumps, acompanhando-a em todos os encontros e remoM
vendo ocasionais dificuldades. No almoço e na entrevis~
ta, no Fundo Monetário Internacional, contaram os parlamentares visitantes com a assistência do Sr. Alexandre
Kafka, além dos demais delegados JatinoMamericanos
junto àquela entidade. Os representantes diplomáticos
dO PerU e da Argentina recepcionaram os membros do
Parlamento Latinoamericano.- Em New York, tiveram
os brasileiros a constante visita do Ministro Dirceu Di
Pasca. Por fim, vale ressaltar o qaanto representou de
oportuno e eficiente para -todã a delegação, e em especial
para a brusileira, o apoio do ilustre Embaixador doBra~
si! em Washington, Sérgio Corrêa da Costa, e_que, inclusive, se deslocou para New York, a fim de particípar, debatendo, das entrevistas com os Srs. Antony M. Solomoo e William Rhodes.

a

Os Resultados da Missão
O ilustre Senador Roberto Saturnino já resumiu, na
tribuna do senado, os_resultados imediatos e mediatos
da ViSita dOS parlamentares latinoMamericanCÍS. 0 meSino
fez, nã -Câniara dos Deputados, o presid~nte d-o Grupo
Brasileiro, Deputado Jos~ Carlos Teixeira, n_<l. _última
sextaMfdra. Pela Primerra vez, o problema do ~ndivida
mento externo e da majoração constante e uniJateral das
t!!.xas_de:juros foi exposto, nos Estados Unidos, em terM
mos políticos, convocando a atenção dos países credores
para as conseqaênci"as de uma atitude-generalizada da
América Latina de suspender o comprimento de seus
compromi~sos,-a fim de poder atender à inadi!vel reatiM
vação de seu deSenvolvimento econômico e sociaL A lingUagem franca dos parlamentareS latino-américarÍos diM
V<::rgfã profun~arnente da usada pelos negociadores habiM
tliãis. E assinalaVa, a cada momento, que menos dispendiosO seria evitar a subversão do que tentar sufocâ-la deM
pois, com o alto preço de vidas, dinheiro, e desmoronamento das instituições democrâticas. Tambêm se repetia
constantemente que o agravamento da recessão nos paí~
ses·aa região riãO era remédio, fias provOcação à revolta
dos sem pão, sem trabalho e sem esperança.
A-repercuSsão âã Visita de políticos latino-americanos,
a primeira que se realizou, ao principal país credor, pode
ser-ae logo constatada pela divulgação na impi-ensa internhcioriaf escrita, falada e televisada, e nela deve ter COM
lhido- elementos o Presidente Ronald Reagan, para -s_eurecente pronuncían1eõto Sobre a díVida externa dos países em desenvolvimento. O Jornal de Brasília, de sâbado,
f9, -publíca-o seguinte desPacho-, das Nações Unidas:"O Secretário-Geral da ONU, Javier Perez de Cuellar,
advertiu quinta~feira que há ''um Clima de_desânimo e

um senso de impotência" no mundo em desenvolvimenM
to devido ao problema da divida externa, que está retardando o crescimento econômico. "Em muitas partes do
mundo em desenvolvimento a situação económica e so·
ciaJ alingiu proporções de crise caracterizada por generaM
Hzada misêri<i e-soJfrimento", disse Perez de Cuellar a
__ l!illiLCQltlissào da ONU integrada por especialistas econômicos. Acrescentou que as mâs condições sociais em
muitos países prejudkam o desenvolvimento econômico
e a interdependênciH está se tornando mais óbvia. Os
países em desenvolvimento devem mais de 600 bilhões de
dólares e a América Latina sozinha é responsável por
metade dessa quantia".
Não será exagero incluir, como o resultado mais expressivo da miss1io do Parlamento Latinoamericano, a
nohl conjunta do último sáb:ldo, assinada pelos Presidentes da Argentina, Brasil, Colômbia México, e a que
certamente darão expressa solidariedade os Presidentes
dos demais paíse::; du Amêrica Latina. A convocação,
para o próximo mCs de junho, de uma reunião, possivelmente em Buenos Aires, dos Chanceleres e Ministros responsáveis pela f1ren financeira dos países latinoM
americanos apenas ::mtecede à programada, para julho,
em COsta Rica, do Parlamento Latino-americano.
O incontestável é que, depois da visita dos congressisM
tas da América Lu tina aos Estados Unidos, o problema
do endividamento externo e da majoração indiscriminada e unilateral d<.lS taxas de juros deixou de ser encarado
apenas sob o prisma económico, para ser en"focado como
problema nitidamente político, dado o risco de inevitâvel
desestabilização democrática em toda a região_, __
!!, Sr. Presidente. o que, neste ensejo, no-s cumpre relaM
tar, -para constar rws Anais da Casa. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A PresidênM
cia lembra aos Sr::.. Senadores que amanhã, dia 24 de
maio, às 14:30 horas, comparecerá ao Senado o Ministro
de__ Est<~do da Pre~·idéncia e Assistência Social, Senhor
Jarb<1s Gonça[Yes Passarinho, convocado nos termos do
Requerimento no 6, de 1984.
De acordo com o disposto no art._419, letra e, do Re-gimento Interno, não serão designadas matérias para a
Oiâem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerM
rada a sessão.
(Le~·anta·st•

a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

[)lstUFiso PRÔNUNClADO PELO SR .. JO~
SE FRAGELU NA SHSSÀO DE 22-5-84 E i;fUE,
ENTREGUE À REVlSÀO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE..
O SR. JOSli: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurs<J.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na verdade, desejo como que glosar um trabalho de
Carlos Chagas, publicado no O Estado de S. Paulo de 17
d<? maio, no qual ele começa afirmando que:

"Um dos fatos políticoS mãis ím-porf<lntes e-signi~
ficativos do ano acaba de ser produzido, não por
políticos, nem pelo Legislativo, ou sequer pelo Executivo, mas pelo Judiciário - e esse fato mais fm ..
portante, quer me parecer, que está passando quase
que em brancas nuvens da atenção, sobretudo, dos
políticos. Trata~se da decisão do Sup-eríor Trióllnal
Eleitoral que "Fulminou" o princíPiO da fidelidade
partidária na nOite de tei'ÇaMfeira.n Portanto há uma
semana.
Acrescenta o excelnte artigo lançado pelo jornalista:
"Mais importantes, porém; do -que conteStar um
artigo da Constituição e uma doutrina imposta pelo
arbítrio e pelo casuísmo, a suprema corte de justiça
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eleitoral do Pafs fez maiS: cOnsiderou hiCoil-stítuCio-nal um artigo da Carta vigente, Não há precedente,
na história do moderno Direito Constitucional brasileiro, ainda que a "negativa da cassação" se tivesse
dado por outra consideração que não esta, de méri-

to, do caso.
O âniago da qu_es.tão estiem -que os MiniStros do
TSE fizeram severas resfrlções à fidelidade partidária e, maíSdo que issO~ ..-j)iopuSi!nlin" a sua não
consideração, apesar de inscrita na Constituição."
Se não me engano, é no artigo 152, § 59, da Constituição que está consignada a fidelidade partidária.
Porque os Srs. Ministros-defenderam, e esse_é um dos_
pontos mais importantes,- Sr. Presidente, defenderam.
••A origem popular dos mandatos e definiram
que esses_mandatos legislativos pertencem ao mandatário_e aos mandantes."
Acho essa manifestação do ilustre jornalista Carlos
Chagas irrepreensíVel,- dCi -ponto de -_-Vista juddicO~
constitucional:

"O mandato pertence ao mandatário -e os mandantes, excluindo os partidos, no cas~_meros_inter-_
medíáriõS.''--~

Realmente, Sr. Presidente, O mandato pertence, aos
eleitos, e eu diria qu-e, sobretudo, aos nlandanies. Na melhor doutrina política e jurídica sobre a matéria, diz um
dos nossos eminentes publicistas que é Themistocles
Brandão Cavalcanti:

"O eleitorado é uma peça fundamental do regime
democrático.''
E para o grande constitucionalista Hauriau:

"b um dos poderes do Estado."
O eleitorado é um dos poderes ·do Estado porque ."é o poder originário na democracia.

E para Willoughby:

"O eleitorado é o
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Poder."

De sorte que essa doutrina exposta pelO 'r"SE e aqui
muito bem delineada pelo publicista encontra apoio, sem
dúvida, fundamental na doutrina do Direito Constitu· _
cional.
Ainda:

"O eleitorado _é um corpo representativo que tem
existência p(ópfia, ·porque_ é o elemento gerador do
sistema de organização."
E eu acrescentaria: de formação do poder nos regimes
democráticos.
-

"t: um poder político qi.Je inte"gra o mecanismo
democrático."
Sem eleitorado, sem eleitores, mão poderia existir a
democracia, não poderia existir o mandato, portanto,
nem os eleitos, nem os mandatários do povo.
"E, por isso, Hariau, compreende, em seu todo,
· eleitores e eleitos.''
De sorte que o mandato é como nós estamos vendo assim na doutrina política exp·asta pelos melhores constitucionalistas, estou citando por ora apenas dois, Themístocles Cavalcinti, e Hauriau: o mandato pertence ao eleito
e pertence aos eleitores.
Willoughby o considera como um "branch _of go_\!ernment, um ramo do governo.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ilustre constitu_cionalista, que não pode ser suspeito ao regime ainda vjgorante, no comentário que faz ao artigO-To,§ J9 diz:
"Este princípio se completa pelo representativo.
Igualmente se torna patente que é o povo quem é representado ..." e veja bem, é. o povo quem é repres.entado," ... _e não qualquer outra entidade, cama a
Nação e a classe."

E, ·acrescento eu, muito menos os partidos pOlíticoS.
-"Como povo se deve entender o "conjunto dos
cidadãos.-.., que significa "o conjunto daqueles que
gozam de direitos políticos."
-

E, mais especificamente, aqueles que gozam dos direitos políticos e o exercem através do voto.
De sorte que o mandato é mesmo isso, Sr. Presidente e
Srs. Senadores.
O maildãto emana do povo e pertence ao eleüorado,
como pertenci ao mandatári'?. _
-__
Eã.cho que, por duas ou três vezes,- eu me manifestei
nesse plenário contra esse- chamam de princípio, quando não é princíp[o ~.contra essa aberração que é a fidelidade partídári"ii. EU ach-o ·que o homem-público deve assumir- a- iespon-sabilldade- dos seus atas no exercício daqUela responsabilidade que o povo lhe transfere para
representá-lo: Se
no eXerCíciO dO seu mandato, por
_ riiZào procedent~ 01,1 ímP-rocedente, entende-de mudar dePaitido PolítiC-O~ O iriandatário~âeve, em primeiro lugar,
aSstuTiir -pessoaliTiei1te essa responsãbiHdade; e, erri segundo, justi!icar-se perante o povo, o eleitorado que o
elegeu, mas não perante o Partido político, que não ê senãooum-·instrurhetJtO âa democracia, ê um ineio para O
exercícíci-ái:!--reprt!sii1tiçã6- popular.

ere.

O Sr. Gastão MUller- Permite V.Ex• um aparte?
O SR. JOSf: FRAGELLI - Pois não.
O Sr. Gastão Müller- NOb-re Senador José fragelli, o
Senador Itamar Franco e eu pensamos a mesma coisa e
transmitimos aqui, entre muros. D_entro das teorias apre~entadas pg_r_Y,Ex', e citando os autores, nós chegamos à
conclusão de que não há necessjdade_ de Partiçlos políticos, nós deveríamOs voltar à época dos candidatos avulsos; Porque, aí sim, a representatividade do cidadão será
totalmente de resposabilidade perante_ o povo. No sistema atual brasileiro, hã necessidade do r:egistro a!ravés do
Partido: Quer dizer, o mandato de todos nós está vinculado a nossa organização partidária. Não sei se está certo, mas o fato é este. Nós, quando entramos num Partido
político, aceitamos os princípios adotados por esse Pai-tido político, sua ideologia, a plataforma política desse
partido. De modo que tudo isso que V.Ex• vem dizendo
aqlll;lió ITi.omei1to, eu acho que tem sido feito no Brasil
-·-através dos Partidos políticos. Agora, eu quero aprender
oom-v.Ex.'. Além disso quero esclarecer para ficar nos
Anais.
O SR. JOSf: FRAGELLI - É um modo de V. Exb 9
pensar. Agol-a, que nós voltássemos, simplesmente.- voltássemos, não, pois nunca existiu neste País e, eu não conheço democracia em que exista apenas candidatos avulso~_"tião há Nação, no mundo, demo_crãtica em que existãm ca-ndidatos apenas avulsos. A nossa legislação anterior admitia candidatos avulsos e a meu ver deveria ainda admitir, mas não é pelo fato de existência de candidatos avulsos qUe
vã disPensar ·eXTsiêrldã de-Pariidós
políticos. Porque esses sempre existiram e são o úriíco
instrumento e meio par!l o exercício da democracia.

se

a

O Sr;_. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex.' um aparte?
O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não, dou, com muito p-razer, o ã.parte ao nobre e brilhante Senador pelo
Amazonas.
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O Sr. Fábio -Lucena- Nobre Senador José Fragelli,
no meu _modesto entendimento~ a questão se resume em
dois aspectos essenciais. Primeiro: o da sua gritante inconstitucionalidade, aliás, não seria bem inconstitucionalidade e sim anticonstitucionalidade, porque é uma
norma constante da Constituição, que cOntiif.a com outra norma integrante da mesma Constituição.
O.SR . .JOS:t FRAGELLI quero- chegar.

t:: esse o ponto a que eu

O Sr. Fábio LuCena- Então, é anticonstitucional. Se
V. Ex• CÇimpulsar a _Constituição, art. 153, § s~. lã está escrito: "É plena a liberdade de consciência". Então, a
ConstitUiçã-o assegura _a piei-1itude da libeidade dé cons-:
ciérlcia._ Logo, -o cld3.dão, no caso_, o detentor de um
mandato eletivo, tem o exercício da sua liberdade de
consciênda não apenas em função da evolução dos valores.da sociedade, mas porque o seu ego, a sua formação,
também, lhe impõe o exercício desse dever indeclinãvel
que ê exercitar a consciência conforme os ditamos da sua
formação filosófica, da doutrina _que ele espose e do programa que ele adote. E, em segundo lugar, por isso é que
é anticonsiitúcíoi1al, não se pode coagir um cidadão a
atuar contrariamente aos ditamos da sua consciência. O
segundo aspecto é o da doutrina e o do programa do
Partido político. Quarido o cídadào ingressa num Partido político, desde que não seja ele um agente provocador
ou um- quinta-coluna, o pressuposto fundamenh!l é que
ele aceita as normas, o- programa, a constituição do ParR
tido político. Então, a fidelidade partidária, conforme
nós a entendemos, se limita à obe_diência, à observância
dos ditanles do programa partidário que-o cidadão jurou
obedecer, ditamos aos quais ele jurou fidelidade. No
caso do.PMDB, dos Partidos políticos exísti::ntes no País,
onde está consagrado o princípio da eleição direta, constitui sãcrilêgio o filíado -a esse Partído advogar, defender
qUalquer forma de eleição indireta, uma vez que o programa do PMDB, por exemplo, estabelece como meta
fundamental a eleiçã.o direta, em todos os níveis. Logo, a
fidelidade partidária não ê com relação à consciência do
cidadão e sim relacionada com as figuras express;;l.S no
programa e no estatuto dos Partidos aos quais ele deve
obedecer. Essa ê que ê a questão fut1damental.
O SR. JOSt FRAGELLI - Parece que, inélusive, o
próprio Procurador da República lembrou isso, que a fi.
delidade se prende a prit1cípios programáticos e não ao
Partido. E é justamente sobre isto que vou manifestarme agora. V Ex• terminou o aparte?
c

O Sr. Fábio Lucena- Terminei, apenas gÕstaiia de
realçar esses dois pontos que são, no meu entender, fundamentais~

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --O nobre
orador, talvez, se usasse ·a tribuna, impediria que os
nobres Senadores tivessem que ficar de costas para a
Mesa ao aparteá-Io.
Ê tão brilhante o discurso de V. Ex~ ...
O SR. JOSf: FRAGELLI- Atenderei a V. Ex• (Pausa.)
$r. Pre:;ident_e, _m_uito obrigado pela advertência de V.
Ex~ que eu atendi.
O nobr_e ~Senador Gastão Müller e o ilustre Senador
Itamar Franco têm uma longa vivência políticopartidária e sabem muitQ bem que nem sempre a dircção
partidária está com a_ razão. Vemos que pela legislação
em vigor as decisões do órgão executivo do Partido nem
sempre atendem, em primeiro lugar, às aspirações poPulares-e, em segundo lugar, atê mesmo às regras do programa político do Partido.
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Eu iria muifOTorige--se viesse a descrev-er aS (fistorções
que existem na vida. no processo e nas deliberacõt$ do
Partido.
Vou ler pequeno trecho de um livro que eu troux.e, de
autoria do grande teórico dos partidOs r)OI(fíCoS, na atualid<!dc, Maurice Duvergé, que diz:
"Em toda comunidt\dc humana- prestem bem
atenção, Srs. Senadores ~- ••a estrutura do poder"
-porque também nos Partidos politicas há uma estrutura dll poder - "é o resultado de duas forças
antagónicas: as crenças, por um )ado;_ as necçssidades prúticas. por oUtro."_.
As crenças, eu acredito que nós possarriOs tiaduzir por
programa do Partido: mas, atêm do rrogran~:t, há as necessidades pniticas do dia-a-dia politico c partidário.
.. Em conseqüência - Continua Duvcr&er -,a
dos Partidos -como a da maioril.i dos gru-

dirc~io

po~.sociriis aruais- ~>indicat!JS, associações, socie-·

dades comerciais, etc. apresen-ta o duplo caráter de
uma aparência democrática e de uma realid1.1de oligárquica."
E.'isa é uma verdade que ninguéril pode contCstar. H"1;
às vezes, com freqüência maior dó que seria _de desejar,
um poder oligárquico, nos Partidos, que tomam decisões
à revelia da_ eleitorado partidário, das organizações partidárias estaduais e mUnícipais e, àS vezes, até de grupos
mais influentes, cOmo os próprios representantes do- Partido. no CongressO Niidonal c naS Assembléfas Legislativas.
Por isso mesmo, o nobre Senador Jutuhy Magalhães
apre.<>cntou um projeto que está por aí cng<IVCt~tdo pela
Maioria. Eu digo pela Maioria. porque ela não está interessada em que se vote aqui o projeto do ílustre Senador
pela Bahía em que S. Ex• estabelece que as decisões do
órgão partidário competente não podem obrigar legalmente os senadores. e deputados senão depois dessa decisão aprovada por esses represent~mtes do Partido no
Congresso Nãcional.
Eu dei parecer favorável a esse projeto e ele até agora
dorme., aqui, nas gavetas do Senado Federal, porque não
saiu da Câmarri Alta. Por quê? Porque não interessa ao
sistema da oligarquia organizada, no PartidO oa-inaiOria,
como acredito_ que possa existir, também, -no nosso, essa
oligarquia pelo menos de duas faces no PDS; a do Planaltt) e_a d:t direção partidâria- não lntt."ressa a essa oligarquia partidária a aprovação do projeto do Seilador
Jutahy Magnlhãcs.
De sorte, meu nobre Senador Gastão Mtiller, que essa
é a realidade partidária que V. Ex.• conhece. Quantas vezes o deputado ou o senador pode estar certo e errado estar o Partido! Ele se rebela, como se rebelou o nobre De·
pu tudo Cury, cuja rebeldia corajosa e oportuna, aliás,
oportuníssima, porque levou essa questão concreta ao
conhecimento do TSE, que deu lugar a essa decisão que
estamos comentando. _Quem estava certo era Q PTB ou o
Deputado Cury quando S. Ex• se negou a acompanhar o
Partido na votação de um decreto legislativo que S.. Ex•
jt1lgava ser prejudiclaf vasta camada do povo brasileiro.
Esta C uma das razõ.es pelas quais eu nào aceito a fidelidade partidária e acho que ela tem que ser uma questão
de consciência e, sobretud-o, de responsabilidade do representante do povo, e por ele posto no Congresso NaK
cional, nas AssCmbléias Legislativas ou' Câmaras Municipais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. uma das questões levantadas por essa decisão do TSE (cmbCJra insistamos
com o j!Jrnalista Carlos Ch:tgas não tenha sido essa razão de decidir do acordào do TSE). decisão "importante,
e sem precedente na história diJ moderno Direito Constitucional, é a de ter julgado inconstituciorial um dlsPõSitiK

\'O da Çonstituiçiio. A pergunta que se làl c que cu me fiz
JogÓ no primeiro momento é se um arfigo du CoitSii~.
tuiçàll pode ser ju!g;;~do insconstituciomll. Acho -que sim,
e \'OU dar as explh:aç0.:s.
tv[ais uma wz, Sr. Presidente. Srs. Senadores, eu quis
me socorrer do gr~znde c-omentador da Constituição de
9 L que foi Barbalho. Barba! h o fez os seus famosos comentários ql!:ISe SCin- recorrer aOS SUbsídios ifa-Ôoufrina,
da jurisprUdência e, sobretudo, da literatura jurídica es~
trangcira. Mas us observações de Barbalho sobre a primeira Constituição republicana _são modelares e talvez
nenhuma mais inStruti.vci.. Ele lembra muito bem no ·comentário ao- arti1;o número um da Constituiçã.o, sobre
regime representativo:
.. É o regime em que o Governo Ç exerCido por
mund<.ttários. repfesCntantes escolhidos. pelo povo,
agindo pdo p(WO soberano e em nome dele."

Fsttts não sào pob...ras vãs, Srs. Senadores: Esta é uma
das obS-ervações mais prl,fundas de que tenho tido conhedmçnto nu interpretação de um texto constitucional:
O regime representa-tivo é aque_le exer~i_~o p~r represenK
tantes escOlhidos pelo povo, agindo p"Cio povo soberano
e em nome dele. Ê nisso que se funda, Sr. Presidente. Srs.
Sem1dores. o. regime. representativo. t essa argumentação do TSE. é a argumentacão do Procurador da República. Sr. lnocêndo Mártires, que o mandato não é do
Partido. o manda lo é do eleitor e é do eleito. O mandato
é do eleitorado, o mandato ê do povo, porque, inclusive,
o mandato ê exercido_ em nome do povo, como lembrou
muito bem Barba lho. Esta expressão sobre o .. regime re-presenrafivo'' manifesta um dos preincípios fundanientais da Constituição. ou seja o- Princípio Repre.sentativo,
_segundo o qual os poderes públicos são exercidos por via
de delcgucào. Está consagrado na Constituição, além do
art. \9, nos arts. 15, 16- II. 17 -III, da COnstiiuição de
91, e ressumbra ainda do art. 63, como um dos princípios
constitucionais da União, aos quaiS-estão subOrdinados
os Estados.
O art. 63 da ConstitUição de 91 i; aquele que, parece à
primeíra Vista. não -ter- nenhuma relação com -a- matéria
de que estamos tratando. Mas lo,go veremos que estâ inti_mamente ligado à questão:
- "Cilda Estado- rCgcr-se-á pela ConStituíção C ie1s
que adotar, respeitudos os princípios -constitucionais da União."
Quer dizer. toda Constituição expressa priridpios que
são fun.damentais e que, por isso mesmo. sàQ chamado~
os Principias Constitucionais. São aqueles que têm que
ser observados obrigatoriamente e que, se contrariados
até por um dispositivo constituciollãl, este, frente ·àqueles princípios fundamentais, deve ser declarado fora da
Constituição.
-Eu .estou recebendo~ com muito prazer, o apoio do
nosso gra-ride mestre, o Sr. Senador Nelson Carneiro,
pelo seu gesto de aprovação a esta lição de Barbalho, de
que estou apenas dando conhecimento ao Plenário.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSt FRAGELLI de V. Ex•.

Pois não. Ouço .n aparte

O Sr. Nelson Carneiro- No-bre" Senador. V. Ex a situa
b_em. Há na Constituição _artigos cjue- são- dispositivos
inutaCáveis e que são demarcadores dos limites da
atuacão de todos os três Poderes.
O SR. JOS~ FRAGELLI -

Mui to Bem'

O Se. Nelson Cárneiro- E há outros que são regulamentares, complementares. A Constituição brasileira é,

por b;to mesmo, uma ConstituiçãO de numerosos artigos,
âõ-Co.rái-ãrlO--dC oufras que apenãs contêm os prindpio:o
gerais: V, E.x~ situa bem. A .;oalização entre um artigo,
digamos assi.n, secundário c aquele que é um artigoK
chave da ordem dcmocrãtít:<L tem que perecer diilnte dele. V. Ex' fOcalizu com a autoridade de sempre, um
pro_blema _d~_ maior importtlncia e atualidade.
O SR. JOSit FRAGELLI - Nobre S~nador, não tenho nenhum•t autoridade, arenas a de um pobre advogado de província. Mas nós procuramos entender tudo
aql1ilo que. de fat''· é import:•"te para o ex.ercício.do nosso mandn_io_, par rCprCsentarmos, da melho,r maneira
possível, o povo que nos elegeu.
Mas, continua B:ubalho: "Respeitados os princípios
constitucionais da União. c não respeitada a Constituição Federal". E ele pergunta: .. Mas quais são esses
princípios C\lnstitucionais da União? Está visto qué não
podem ser o:.aros <>c não aqueles que a ela servem_de base, sobre os quai:o: fi.:ou constituída pelo ato de 24 de fevereiro de -91; ·rá..:orrendl)·se--o tCx.to cOnstituciomil de
9.1", - continua Rarb<tlho - ..desde o preâmbulo,
vêem-se adot:ld()<: o-; seguÍntes princípios constitucio:
nais. ou fundamentais: A liberdade individual e suas garantias; a democracia- "r~ime em democrãtico~·~ a rCpresentac-.lo política - "reiime representativo••.
Quer dizer. o tcr_ceiro Princípio Constitucional indicado por Barb<.llho, no ex.ame da Constituição, é justamente o quê? A representação política. ou seja, o regime representativo.
Quarto e quinto rrincipios são a forma republicana e
o regime (ederativo. respectivamente. Esses princípios
deviam ser oh.;crvados pelo Estados, porque ..são garantins suprem<tS, cuja ausência fraudaria o regime estatuido".
As~im, Sr. Presidente, quando um dispositivo cónsti·
tucional, como o§ 5? do art !52 da Constituição estabelece a cham:-tda fidelidade partidária e declara que aviolaçüo partidária leva à cassação do mandato do representante do povo, este disrositivo estã, nas expressões
muito bem empregadas por Barbalho, fraudando Q regime dcmocrâtico estatuído p!!lo Constituição brasileira.
O Sr. Gastàa Müller- Senador José Fragelli, este dis·
_positiVo é discriminafô'rio. portaritO
arüipãtico. Ele
prevê somente fidelidade partidária para os parlamentares em seus vãrios níveis. Quer diier,
prefeito Que foi
elei"to pelo PM D_B, no Mato Grosso, no outro dia d~
posse virou para o PDS. Para raciocin-ar pelo absurdo, o
Presidente Figueiredo pode amanhã virar para o PMD B
e nada acontece...

e
um

O SR. JOSt FRAGELLI- Eu não gostaria, que isto
acontecesse porque teria que mudar de Partido. (Risos.)
O Sr. Gastão Müller ciocínio pe!o absurdo.

Mas, eu disse que era um ra-

O SR. JOSf: FRAGELLI -

E pela segunda vez. eu

que jamais quis t_rocar de agremiação partidária.
O Sr. Gastão MUller- A infidelidade partidária é incentiv_ada pelo Poder Executivo, mas é considerada uma
coisa gravíssima para nós do Poder Legislativo. Portanto. esse dispositivo constitucional sendo discriminatório
já é antipático e deve ser CxtirPado do noss-o Direito.
O SR. JOSt FRAGELI.!- Agradeço o aparte de V.
que, de fato, traz mais um argumento de valor à tese
quç aqui estou defendendo,
E prosse-guindo para terminar:
Ex~

•·se s<i.o princípios que as Constitúições deviam
acatar .. :•
Pur exemplo, ·'~ .zs Con.aituições estaduais viOlassem
qualquer dçsses princípio;:;., elas seriam declaradas in-
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constitucionais. Se é certo que, uma ümstituiçãÕ--esta~
dual, infringindo esses princfpios fund~lmentais da Coils~
tituição seria declarada inc:mstitudonal frente a Carta
Federal, com igual senão m:,ior e- melhor razão devem
ser esses princípios básicos observadüs, cumpridos e ja~_
m:1is descumpridos pela pr\1;~ri:t Constituição Federal.
D~ sorte que Srs. Senad,~~cs. m:ti:<. umn vez, e r:.t.:sta
oportunidade, rendendo as 1:1inhas h~?m_emlg_C!JS _à <_ÍCCÍ•
s.:to do TSE e ao pafecer do Procuwdor da Repú~Jic~t, é
qué me manifesto aqUi conúa a fiddid:,dC- P~rtidâria 4Ue
coil.si4ero at~-um dos casuismos do regime, do qual esta-

mos procUrando sair ãgor.a.

O Sr. Odadr SoAre$- Permite

V.

Ex•_ uln apcirte?

O SR. JOSl: FRAGELLI -~o is não, com muito pra•
zer.

o Sr. Odacli Soares-- tenhO a imPrésSho de que· V.
Ex' está interpretando· de f,)rma Onlito libera-l a decisão
do TSE, por4u.e ela, na ·verd:~de, não entra·no_mérítO ~a__
discussãO_ da fidelidade partidária, ela fl~a nu~_prel~rriina
r~.'tenho a imprisSãci' d-C :iue'V. Exf está- ~endo ex.~essi
vaniente liberal na aprecíaç·~o dessa decisão.
O SR. JOSt FRAGELLI -Não, não estou ~endo liberal, acho que V. Ex• é que não alentou para aquilo
qUe, de fato, se passou no julgamento ~o J?rocessc:> referente ao Deputado Jorge Cury. E~ dí.o:;s~ d_e início-, Se~a
dor Odacir Soares - e talvez V. Exi rlãO lenha ouvidoO Sr. Odacir .Soares -

Pude ter ocorrido.

O Sr. Jos,! Fragelli- ... que a razão de decidir_não foi
esta, mas não só o Procurador' da República como, pelo
menos, três dos Srs. magistrados do TSE se referiram expressamente ao dispositiVO -CõriStiiudon~l_por _mim Citado, que é o art. 152, § 5~, e marlifestllrum àssim as suas
opiniões e os seus votos, não de decidir, mas os seus vo- _
tos de que a infiCielidade-partidãría, ou este dispositivo
que consagra a infidelidade partidâría, é -iriConstitucional. E vou ler aqui.
O Sr. Odacir Soares- Eu já me sinto sá:fisfeito~com
as explicações de V. Ex• que, na realidade, confirmam o
que acabo de dizer. V. Ex• estã sendo excessivamente liberal com a decisão, porque-lamentavelmente _ela não decide conforme seria: do agrado de V. Ex•
O SR. JOS:It FRAGELLI - Mas não hã nenhuma
dúvida de que decidirá: desta maneira.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.)- A Presidência solicita_dos Srs. Senadores
que não aparteiem mais o orador.

O SR. JOS.€ FRAGELLI- E o que vale aqui, nobre
Senador, é a exposição da m;:itériâjurídiCa sobre o assunto. Veja V. &• essa ''manifestação" do ProcuradorGeral da República, ...
O Sr. Odacir Soares- Nós estamos falando sobre decisão, nobre Senador ...

O SR. JOS~ FRAGELLI ~.•. até para V. Ex•, ...
O Sr. Odaclr Soares- ... ~ não a optnião do Procurador ou de um ou outro juiz jndividualmente.
O SR. JOS~ FRAGELLI Coelho que diz:

... Inocêncio Mártires

.. 0 princípio da fidelidade partidária não deve
violentar a consciência do filiado quando adotada à
margem ou contra o programa· do partido";_ "o
mandato" pertence ao parlamentar, que o obteve
junto ao povo, não ao partido".

O S~~ PR;ES_IDE_NTE (l.-enq_ir Yargas) -Solicito ao
o-mdÚx q'ue n5~ con~da mais apa~tes._ o s<;_u_ t_e_mpo já est[t esgotado.
-

DISCURSO J'RONUNCIADO PELO SR.
HUM!iERTO LUCENA NA SESS.W DE 22·5-114
. E QUE: ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERU PUBUCADO POSTERIORMENTE.
.

O SR. JOS.t FRAGEI.U- Vou terrr.inar, Sr. Presi-_
tk.1!C.

Nôo vcu CJHrar cm maJores considenH,;õcs ...

O Sr. Odacir S.o:ucs'- S porque d~sta pnrte V. Ex•
n:lo tem rnUó:

O SR. JOSf.: FRAGELLI- Não, tenho int~ira razão
e_V, E:\~. se quisei ter um àto de coragem, pode dar um
-voto aqui çantra uma d'ecisão.do ~Cu P~rtido; recorrendo
ao ts~~ue- não vai perder o maildato.

ÜSr. Odaci~Soares- NÓs-~~0 esf.am~s.discutindci isso~ NÓs eStamOs dis~utindo a deCis_ão·do TSE que V. EX_•
o~je'to

esiá _interp·retarldo ~c_o~ excessiv.a Ííberafidade~ O
da discusslto ê- este,

-

·

·

.

.

O SR•. JOSE: FRAG.ELLI- Não~ estou interpretando
com todo o rigor; .
•
Cómo ·bem :salientou o Ministro dO TSE Neri d-a Sil- ·
· veira, a "fidelid~u.iC parti_dária'.': significa· "p. ·volta do
mandato imper:Hi\'0, que só .os regimes totalitáriOs, de
Partido únicO_, adotam".
·
·
· Se esta manifestação do ministro não in-dica para V.
Ex• o rumo do entendimento. do TSE sobre a matéria.
en(ão_é V:_Ex~ qucni J?_ão est'? ªendo Ji~eral, mas sim, partidári~ e'mpedemido, sobretudo um empedernido, defensor ~o sis-tc:J!ia que,ainda vigora rio Pa[s.
O Sr. Odacir Soares ape~_as liel ~à dêcfsãO.- E

'Eu queria que V. Ex• fosse

v: Ex.• _não esúi sendo.

O SR. JOSlt FRAGELLI - Estol,lJ>endQ rigorosamente fiel, C desatip a V. Ex' que traga, ...

O Sr. Odacir Soares- O jorn_al que V. Ex'está lendo
é Uma prova de qu-e não tem raZão.
O SR. JOSE: FRAGELLI ... da decisão do TSE e das
manifestações dos votos dos eminentes magistrados,
algo em apoio à sua opinião, e contra a minha tese.

-o Sr~ Odacir Soares~ O mesmo jornal que V. Ex• es~ ·
tá lendo.
O SR. JOS.t FRAGELLI- Sr. Presidente, para con~
cluir o mandato imperativo nós todos sabemos qual era:
era aquele mandato ,que o povo outorgava a um seu re~
presentante e que este deixava na mão dos seus eleitores
através de um documento que, se ele votasse contra as
iristruções dos seus eleitores, perderia o mandato. Hoje,
a doutrina da Constituição, em boa hora, entendi_da por
inconstituciorial, porque antidemocrática, estab_elece a
fidelidad~ partidiuia, e apenas difere do mandato impe·
rativo, porque substitui o povo, que detinha nas mãos a
sorte do eleito, através do mandato imperativo, substitui
o povo pelo partido político.
Sr. PreSidente, o articulista mostra muito b.em que na
estêir_a dessa decisão, _e pelo entendimento que a ela se
deve_ dar, está prestes mesmo que o Tribunal Superior
Eleitorul considere, comq r~almente o é, i~constitycional
o CoiC8ío E-JéftOtaC.De:sorte que ele, antes de ser implodido pela ação dos políticos- há de sê-lo por uma decisão ~a_ mais alta Magistratur.a que, jã no çaso d!J união
cnú'C os dois matoies Partido; dã OpoSição, teve aquele
gesto de altanariu, de coragem e de decisão firme contra
todos as pressões do Poder Executivo. Eu não tenho dúvida, Sr. Presidente, que atrás dessa decisão, que praticamente)ulgOu a in_fidelidade partidárit~ como inconstitucional, tambêm votará o Colégio Eleitoral como lUíi cor-:.
po estranho à Constituição democrática d_o Brasil, apesar dos seus gra~des ressaibos d~ autoritarismo.
_Era o que tinh.a a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. HUMIJERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ente,
Srs. Senadores:
. A Previdência Soda! continua com sombrias perspectivas para firmar~se no contexto da seguridade social cm
nosso País.
Procura-se,_· par_a salvá~a, as fórrnullls mais inusitadas.
Essa instituição des~itada à proteção do trabalhador, a
ampará-lo em razão d~ contribuição salarial que dele aufere, _rlluito pelo contrário, a cada dia que passa, oferece
in~JlO!iõ_ proteção' ao segurad_o.
. ·
.
E , a·. capacidade a~ministr'ativa .dos nossos homens
pú~licQs tem sido be:m ·a~alada face o caos em que se el_lcontra o _siliõt~ma prevideitc:iário brasileiro. Mesmo àquClcs em que lhes se poss~ reconhece-r competência ou mcs~
mo~ bo.as inte_nções,- se enredam, se perdem, desaninH1m,
no trato com a Previdência Social. Gerir a mrissa fuliJil
da instituição previdericiátia, sobr.e:tudo -partir·da· gcs~
tão _do Sr. Ministro JaiÍ' Soares, terli' sido árdua tnrcfà e
de, tal modo. que, amiúde, os seus síridicos, ou pedem
para deix~r o cargo, oy dele são 'demitidoS:.
A seguridade sodai no Pais, inegaVelmente, muito
aVançou. E teria de ser assim. Dos vinte mil associados
9as antigas Caixas de Aposentadoria, hoje, são, talvez,
30 ou 40 milhões a necessitarem da Previdência Social.
Entretanto,- algo se passa nos meandros .da admí~s
tração da Previdênciã ·social que, por mais se mude o seu
comando, não se encontram as soluções adequadas para
o seu normal funcionamento. Seu déficit orçamentáriO
vem atingindo cifras em termos de trilhões. Na realidade, essa liga mestra da proteçào s9cial, no País, ameaça
ruii-:. E_ é conhecido de todos o dístic-o de que se utiliza a
Associação Internacional de Seguridade Social, alertando que "senljustiça social ni:io há paz social; e sem ~eg:u~
ridade sOcial, não hã justiça soci<il". Assim, hã que se
atentar para o que se passa em nossa Previdência Sõcial,
evitando-se que a paz ,SOcial no País não se veja mais aindU_aba!ada do qu~já está, em ra~~o de modelos político.
e econômiCo ~não cOn~diz~ntes com o desejo do povo.
Si". Presidente, Srs. Sená.dores, muito se anunciou
sobre .os novos rumos da Previdência Social qUando da
sua unificação adininistrativa, isso' nos idos de 1966. Mas
não parece que tenha surtido efeito tal evento. Aí está o
pensio"riista, o apõsCnúidõ, aO sabor de fórmulas as mais
di_versas para a salvação da Previdência Social ficando,
ele, -Segurado, apenas na expectativa de que lhe seja oferecido proteçào social a que faz jus por (orça da-contribuição s_alarial que vai para os cofre!i da Previdência Social.
Argumenta-se, em favor dos que _comandam os d~sti
nos da Previdência Social, não serem irrisórios os ben~fí
cios pagoS aoS Pensiollislas e, sim, os salários dos trabalhadores é que são bai~os. Diz-se até que, em relação a
sistemas de previdência social de outros países, a remuneração dos benefícios, no Brasil, é razoavelmente elevada.
Mas, é a partir dessa afirmação dos que gerem a previdéncia social -de que os benefícios são bem remunerados, o salário do trabalhador é que é irrisório- que não
se compreende possa a se vir adotar uma política relacionada com os seus reajustes não compatível com os novos
índices do salário mfnimo. Ê uma posição inadmissível e
que leva o segurado a sofrer ainda mais em sua já precária situação de aposentado. Ã insignificância do salário, soma-se, então, índices irreais nos reajustes de .seus
benefícios .
A proC!.tra de meios para salvar a Previdência Social
não pode ter como fonte de receita, para equilíbrio de
seu superdeficitário orçamento, a remuneração dos beneficias pagos aos segurados.
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TentoU-se, rec-entemente, aPlicar uma sangria no bolso
do segurado. Sabe-se que o Decreto-lei n'<' 2.087, na sua
primeira ediçãO, pretendeu reduzir de dOis- pOr cento os
reajustes dos "ãpõsentado:S. Mas o rePúdiO" à medida foi
imediato e, vC:io, então, o Decreto-lei n~' 2.113 qUe revogou o art. 29 do Decreto-lei n~' 2.087. Entretanto, ao se
dar nova redação-àquele art. 29, fez-se com que perniane-

cesse o reajuste doS beneficias sob critério mereCedor da

mais enêrgica -crítica, pois estabelece o decreto-iei~ila sua

nova edição, que esse reãjuste dar-se-â com base na evolução da folha de salários das contribuições dos -~egura
dos ativos.
O próprio Ministro Jarbas Passarinho, em entrevista,
("Visão"- 6-2-84), confessa sua inquietação com· essa
nova fórmula para minimizar o reajusté dos beneficias.
Textualmente, assim se expressou o Ministro da Previdência Social, referindo-se ao Teajuste dos bel).efícios
considerando a-evolução de folha de salários.
·• Essa é a :minha maior preocupação. O DecretOlei n'l 2.065 achatou os sa1ários, mas não -õS beneficias. De acordo ·com a lei, a folha de saláiios do paíSé reajustada pelo fator 0,88 - portanto- com uma
perda de 12% do INPC - enquanto a folha de beneficias (de um a três salários mínimos) tem uni fa-·
tor de reajuste de 0,96. EstoU com uma defasa&emde 6% em relação a:a-·que recebo e pago. Se a previdência fosSe uma empresa privada, já teria faliao há
muito tempo".
Observa-se, então, -que o MinistrO d3: PreVidência; Cte
próprio, Sente-Se pouco à -vontade cOm a POSSibfHdade d(:
redução dos benefícios. Aliás, segundo os experts no assunto, mantida a -poSição-" PféCOniz.idâ "Pelo· aft'2~ ;-do
Decreto-lei n'l 2.087, seria nada mciis nada -menOS do qt.ié
reeditar o art. 44, do Decreto-lei nY 2.064, de tão triste
memória, rejeitado, aliás~ pelO Congresso NacionaL
Enquanto a Previdência Social não encontra uma solução para o seu déficif, medidaS OUtras vão reduzindo
os benefícios, re<ljuS[3.dos- eill desfãVõr do segurado.
Sr. Presidente, Srs. -Seriádõ"res, aiOni- n1e5mo, a-iinpreni;a- noticiou-que- o·apa·serüado ·c;stã senaõ ·rea.;ustã:dOem seus benefício"S abaixo" -dos índices já precariamente
adotados peta política salariaL A nova tabela dos reajus.
tes é calculada, não no· novo salário mínimo, íilas, sim,
no salário mínliiú) baixado em novembro dÕ ano paSsado. Dessa maneira, os inativos Contimiaril ser ·espolia- .
dos. E, diga-se, que essa forma de reajuSte, abaixO dos
índices dos novos salários mínimos, fá-Ve!il ocorreD.do hã
cinco anos, o que dá de fato uma subtração de valores
dos reajustes dos benefldos, pela décirila vez, nesses cinco anos.
Ademais, esses reajustes na forma como estão sendo
feítos, ievestein-se de uinã-liegalidade patente. Temos
uma portaria que baixa· as tabefãs conti-ariando a lei. E é
muito fácil provar-se essa assertiva, Sr. Presideiifi::; -Srs.
Senadores.
A Consolidação das Leis da Previdência SoCial -que,
por sua vez, compreende as disposições da Lei Orgânica
da PrevidênCia- Social (Lei -nf .3:80"7160) -- aSsim se-eXpressa em seu art. 30~

a

"Art. 30 O valai do -benefício-em iiiã:n-utenção
será reajustado quando for alterado o salârio mfni-

mo.
§ lY O reajustamento de que trata este artigo
será devido a contar da data em que tiver entrado
em vigor o novo salário mínimo, arredon-dado o tota( obtido para a unidade de cruzeiro imediatamente
superior."
Vê·se, assim, que a lei é--daia. Mas a portaria que baixou as novas tabelas de reajuste de benefícios não a ob~
servou.
Sr. Presidente, Srs. Senador-es, há um dado interessante com respeito a esses reajustes de beneficias baseados
em índices não condizentes com a política salarial em vi·
gor. Um dado que mostra o Governo Federal usando
de.ssa política salarial, ao seu atvedrío, conforme-os seus

interesses, não importando que O assalariado, com isso,
veja-se prejudi~do~
Sabe-se que as montadoras, recentemente, fumaram
acordo com os seus empregados. Pois bem, o Governo
Federal, conforme se sabe, não aceitou esse acordo, por·
que feito em base além dos índices fixado pela política
saJariat f: a _çmpresa privada sentindo-se em condições
de _oferecer mais aos seus empregados c o Governo não
deíxando, sob o argumento que esse plus está em desacordo com os índices previstos pela política salarial.
No _ent~nt~, no caso dos reajustes dos ~eriefício~ d(ls
pensiOnistas da Previdência Social, é o prÓprio Gov~rno
Federa( que põe de lado o sistema que adotou quanto à
política salarial, para proceder aos reajustes abaixo dos
novos salários mínimos, em flagrante desrespeito à lei.
Assim, para tentar cobrir um déficit que jã ultrapassa
de um trithão de cryzeiios, e~q1,1anto nãõ são_ ~ncontra
dos outros meios para a ~abertura dos "rombos" da pre-vidência social, os pensionistas aposentados, que vive-rain a vida interna contribuindo para a Previdência Social vão sendo subtraídos em seus direitos de segurados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos esperar que novas foáiúis de ·suprir-o orçamento da Previdêrida Social
_:_-que nãõ esSas em detrimento dos aposentados, dos segurados- possam surgir para se salvar o_ combalido s!stema nacionãl de previdênci_a e assistencia social.
E variloS esperar, tambénl, que a solução para a previâéOCía- social funcionar não se situe sob a ótica de_ que
para- equilibrar o seu orçameqtCi, Seja-preciso qUe CStc ou
aquele Ministro-tenha livre trânsito pelos corredores da
Seáetai-ia de -Planejamentà·, como se um aúxiliar do Pr~
sidente da República - como o é Um Ministro de Estado - necessitasse, também, da confiabilidade e da complacênica da SEPLAN.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

nadar Gabriel Hermes já teria sido -atendida, de maneira
que o Plenário pudesse decidir sobre a autorização.
Declarei ao nobre Senador Hélio Gueiros qúe tão logo
este processo fosse examinado pela Comissão, estaria
pron-to -em concordar com a sua inclusão- na Ordem do
Diã. Porque, asSirri. como há o do Pará, há de dezenas de
outros muniCípios e de alguns Estados da Federação, pedidos para autOrizaçãO de empréstimo interno e externo.
Esta fOi a nossa posição, absolutamente correta e irrepreensível, quer do ponto de vista da tramitação do processo, quer do ponto de vista regimentaL
Ocor-re que· na minha ausência de doiS dias, porque
viajei na ciua-rta-feira, ·para tratar de interesse particular,
para uma rePresentação nos Estados Unidos da América, em Nova Iorque, em chegando fui surpreendido com
o requerimento, assinado pelo Senador GastãO Muner,
no exercício da Liderança do PMDB, pedindo urgência,
urgência que depende _da aprovação da Maioria e que só
o PDS pode dar neste ptenãrio.
_Co-muniquei ontem, segunda-feira, imediatamente ao
nobre Senador Humberto Lucena que nós não poderíamos considerar essa. matéria examinada apenas pelo ângulo apresentado pelo nobre Senador Hélio Gueiros.
Com argumentos que são argumentos para impedir o
exercício do mandato do nobre Senador Gabriel Hermes. Como representante, também, do Pará, S. Ex• tem
o direito de examinar os processos e de pedir vista. Tanto
mais, que a autorização dada peta Assembléia Legislativa, pura e simples, ê de 1979, à época em que o Governador do Purá era o Sr. Alacid Nunes. E o plano de aplicação que se anexou a esse processo é um plano simples e
stngeto, com- uma mefá refeTência lieterinhíados tópicos para a aplicação destes recursost_da ordem Qe 60 milhões de dólares.
Portanto; Si-. Presidente, eu nã-o poderia, como disse
ao Senador Humberto Lucena, receber, com surpresa
esse requerimento, na minha ausência, e concordar, não
só corri a--vOtaÇão como com- a- inVe-rsão da
do
Dià. -~rã:S";es~ava pron"to, cOmo ContiriUo; e Odisse o~tCffi
oú:illOõre tíde-r--dO PM:Di(·a·exam:rnar-em-COiljUrltO não
só este pedido como outros pedidos de interesse da Prefeitu-ra de São Pauto, do inter-esse do Estado do Rio
- Grande do Sul, do interesse do Estado do Paraná, do int~ress_e __do)::stado qe Minas Gerais, outros que estão nas
comissões ou alguns já ultimada sua apreciação da Co·
missão, para que nós, aqui no plenário, decidamos sobre
todos eles. Mas não desta maneira particular, sob o fun·
damento de que não se apresenta na Comissão um pare·
cer porque um Senador pode pedir vista desse parecer.
~com este fato, Sr. Presidente, que nós não podemos
concordar, e é por este motivo que nós não podemos dis·
pensar esse tratamento isolado. Não vou invocar razões,
e poderia citar aqui, documentadamente, Sr. Presidente,
que nem só, primeiro, o Estado não me parece em si·
tuação tão aflitiva, o Estado, em face das despesas, incJu.
sive, que está realizando, no momento, como uma dele·
gação de 7 membros à União Soviética, com passagens
pagas pelo Estado, com diárias em Paris e outras partes,
como também outros fatos que comprovam dificuldades
que nós temos em fazer o acompanhamento sem um pia·
no de aplicação criterioso desses recursos que se preten·
dem destinar ao Estado.
Esta é a posição da Liderança, eu fui aqUi citado pelo
nobre Senador Hélio Gueiros como tendo pretendido
demover o Senador Gabriel Hermes, e na realidade nada
tendo feito nesse sentido.
Declarei, e reitero, que esse processo apreciado pela
Comissão entrará imediatamente em apreciação do Se-nado. Declarei, ontem, ao nobre Líder Senador Humberto Lucena, e reitero, que a Liderança do PDS está
pronta a exam_~!l~r não só este caso, como todos os demãis~ pã~a que, de comum acordo entre os Partidos nesta
Casa, se organize a pauta da Ordem do Dia para apre·
ciaçào e decisão da matéria,
-Era o que me competia- informar, Sr. Presidente, ã Casa, como Líder do PDS.
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DISCURSO PRONliNCÚDO 7iEio- SR.
ALOYSlO CflAvE:sfüsESSÃ6iiE 22~5-84 i
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS -

PA. Como

Líder, para encaminhar a votação.} -Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Não havia, pensava eu, razão para intervir diretamente no encaminhamerlto desse regue-rimento, porque _a
maté_r[ã já foi aqui esclarecida, de maríéira éabal, à semana passada, pelo nobre Senador Octávio--Cardoso.
A versão do Senador Hélio Gueíros é a versão de
quem está empenhado, em servindo ao seu Governador,
em obter. como é natural, a aprovação rápida desse processo de autorização de_ empréstimo de 60 milhões de
dólares ao Governo do Estado.
Ocorre que esse processo, quando chegou ·ao Senado,
Sr. Presidente, ia ser distribuído ao nobre Senador
Gabriel Hermes. O Presidente da Comissão, o Senador
Itamar Franco, pediu ao Senador Gabriel Hermes que
-abrisse mão dessa designação porque o Senador Hélio
Gueiros desejaria reiatar esse processo. E assim foi feito,
para que o Senador Hélio Gueii-os, âO PMDB, relatasse
o proceSso de empréstimo de 60 milhões de dólares ao
Governador Jáder Barbalho, do PMDB.
S. Ex~ recebeu. esse proéess~ no dia 14 d~ abriL A CC?missão já se reuniu várias vezes élurante esse período, e
atê hoje o nobre Senador não_ apresento LI; o seu parecer,
sob a alegação de que o Senador Gabriel Hermes pretende pedir vista deste processo.
E a primeira vez que vejo nesta Çasa, _Sr. Presidente,
querer- se iri1pedii- CjUe um Senado~. no plenário ou no
âmbito da comissão, peça vista dé- um processo para
eX<Iminú-lo.
Se o_ nobre Senador Hélio Gueiros já tiVesse apresenta.
do o .seu ·p-arecer, qualquer diligência solicitada peta Se-
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR:
ODAC!R SOARES NA SESSÃO DE 22-5-84 E
QUE, ENTREGUE À REf'ISXO DO OR.lDOJI,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ODACIR SOARES (PDS-RO. Pronuncia o
seguinte discurso) -Sr. Presidente~ Srs. Sel:iadores:· ·
Soprain ventos de mudança na Organização dos Estados Americanos, a mais antiga dus entidades políticaS internacionais.
- ---=- ~- " - -

Em decisão de dimensões hislciricas, os Estados
membros daquele organismo, reunidos em Assemblêia
Geral, indicaram, por unanimidade, o nome do Embaixador João Clemente BaCnas SOai-Cs -pitrci 0 cargo de
Secretârio-Geral da Organização.
Contãndo com o apoip de toda a comunidade continental a eleição do diploma-ta oraslieiTo, alêm de signlficar o acerto da política externa do Itamaraty, e_ a confiança -que essa· política ínSpirã~ aoS Cfemais países do sistema interaniericano, revela, igualmente, o alto pfeço
das nações do Hemisfério pelos raros dotes pessoais e :pelas altas qualidades morais e ínfelecfuaiS qUe emoldurãm
a personalidade do Embaixador Baena Soares, estadista
que, com a segurança de vontade e acentuado descortino
político, assinalados serviços tem prestado à causa da
Paz e do entendimento entre os povo'i.
Constitui, ademais, prova eloqüente da firme disposição de que os governos americanos se acham imbuídos
no sentido de dar cunho operativo aos propósitos da
Carta da OEA, maior dinamismo ao~ seus programas de
cooperação, e, no quadro amplo da integração do continente, encontrar bases sólidas para um novo diálogo fraterno, franco e objetivo.
Sob essa ótica, se é verdadC que a eleição do Embaixador Baena Soares constitui resultado,c, da louvável política de aproximação do Brasil com as nações irmãs do
continente - sempre defendida pelo atual SecretáriOGerai do Ministério- das Relações Exi"C!iofeS --reflete,
também, a certeza de que sua presenção naquele alto
posto, mesmo diante de uma realidade internactonal "em
constante mutação, permitirã que se estreitem os Iaços
de amizade entre os diversos países membros da Organização; que os princípios gerais da Carta da OEA .-_
princípios que não vivem.. exdusfvã-mente no mundo do
direito, mas decorrem da consciência de um patrimônio
comum- serão reforçadOs; ·que a cooperação para o desenvolvimento econômiCo e social será revigorada, em
clima de autêntica -SOlidariedade e em consonância com
os anseios e legítimas aspirações dos povos americanos.
Mais do que isso, sabem as naç~es dÔ. Contirl_cnte qu~e,
frente aos desafios que se acumu!Um no -universO político, a presença do Embaixador Baena Soares na Secretaria Gerai da OEA repl-esenta a gãrantia de que o organismo regional reafirmará, sem tergiversações, seus compromissos com os fUndamentos do seu estatuto maior,
vale dizer, com os preceitos da não-intervenção nos assuntos internos dos países, da autodeterminação dos povos, e da igualdade soberana dos Estados. Tornará mais
efetiVo seu apoio Com viStas à soluçãO pacífica das controvérsias entre nações -dei Hemisfério. Redobrará seus
esforços para manutenção da paz e da segurança interna;.
Cionais. RefOrÇará seus progratiuls-de coopCTação para o
desenvolvimento. Não negligenciará seus compromisflos
no camp·o da promoção ·dos direitos hUmanos e das liberdades individuais.
Não desconhecemos, Sr. Presidente, o fato de que, no
longo caminho percorrido, a OEA tem recolhido notórios títulos de que se pOde orgulh~:>r.
Inscritos na sua Carta-eslão ordenamentos que,-esfruturando a colaboração continental e a convivência pacífica entre nossos povos, memoráveis diretrizes incorporaram ao pensamento jurídíco m-tiildial.
Tendo, efetivamente, na s'ofidãfii::dade _e na cooperação entre Estados soberanos a razão filosófica de sua
existência, a OEA marcou o Direito fnternacional com
normas que, igualando a medida de grandeza da Améri-
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C<i. definem contribuições primordiais do ----Continente
para o <!primoramento das relações :niie países.
Vultad:.~_para o Homem~ que deve ser o principio, o
meio e o fim de toda organização política- a OEA tem
pro:Jo..·urado manter-se fiel aos ideais que presidiram à for~
mar;ào de_!)ua estruturapolftiC-3, acreditando no primado
dn. liberdade e da dignidade humana, que estão implfcítas no destino de grandeza das nações americanas.
Assim, t:mto em nível técnico, quanto em nível político. tem-se des1iiCumbido a contento da tarefa de encontrar o denominador comum das aspirações de nossos povos, sem prejufzo da soberania e da iJentidade de_cada
um dos Estados que a integram.
Tem buscá do realizar. ém síntese, a vontade política
de c_ontritiuircm os povos ámericanos para o equaciona.:.
rnento dos grandes problemas internacionais, perseverando no desbravamento de novos caminhos para o entendinlt!nto e o diálo_go.
Este", aliás; é o grande papel reservado à OEA no cenário da vida continental: o de foro da liberdade e cooperação, onde se conjuguem os pontos de vista e os interesses dos países da área, e se enfittize o exemplo da convivênc}a pacífio:.:a, para a criação harmónica do fug!rQ.
Mas isso não basta, como não basta a continuidad_e de
sua existência e- de sua forma mais ou menos tradidonaJ
de a_tuar no __ nw~ndg dos po~o~ americanos.
Como agÚ1cia política de indiscutível relev~nci?, ªsse!liada _so~i--~ um rico património jurídico e_ cultural, e
construída à_ ~I.!~ ta de gr~n~e esforç'? e nà? pouco_ sacri_Çí-_
cio, a OEA:-do pontü -de vista instiluclonal, predsã, co-ntudo, ajustar seus mecanismos e renovar as estruturas
que-estivere1l1 desatualizadas, a fim de melhor atender às
exigências dos tempos modernos.
Em que pese a tantos aspectos positivos, n_inguém desCOJl-!teCe- que a- b_fiat'!ização regiona[ atravessa_ um ,dos
seus mo~entOs mã.is áíticos, s_eja PCra im-penitente sitUação de conflito e controvêrsia_entre nUmeros_os países
da área, seja pela necessid~de de que venh~m_a ser revigorudos seus instrumentos de cooperação e ampliada sua
aç_llo em favor ~o desenvolvimento e da justiça.
-S.:ibierri_Os, Sr.-·President~, que -n1~itoS-pafses do -Continente estão a atravessar profundas modificrrções em sua
(lrdem econômica e social, sendo grande o descompasso
entre a urgência para solução dos problemas de desenvolvimento e a lentidão dos resultados, mesmo modestos, dos programas de cooperação, sob a égide da OEA.
Não i,gnoramos que, embora o aperfeiçoamento político
da sociedade americana exclua o uso arbitrário da força
na relação _entre os Estados, a persistência de_situações
de conflitos, mesmo não declarados, zonas de atrito era- zões de graves dissidências, perturba o aprofundamento
do processo de ap~oximação ent~e os povos da região,
prejudicarido -o -dt~S~i:lJpanhLl da instituição, consagrada
ao serviço qo progresso e da paz.
Nesta ordem de idéias, ninguém põe em dú"vida o fato
de que, em~ora ab_qta ao diálogo ~ à procura de soluções cfetivas para os grandes problemas da atualidade,
talvez a própria aceleração do processo histórico e a mutabilidade dos va!or~:s no cenário internacional, tenham
deixado a OEA impossibilitada de re:.1!izar, em toda a
sua plenitude, seus obje_tivos supremos.
Na conjunturaparticularmente séria em que vjve:mos,
em que as relações internacionais parecem ensejar mais
desalento que--esperança; é preciso. entretanto, que o sistema interamcricano reencontre suas raizes, voltando a
exercer sua efetiva vocação para o -encontro de soluções
pacificas e CO!)Sensuais diante dos -casos conCretos que
eslão a estiolar os.. fundamentos da paz regional.
No contexto deste Continente ~quieto e ~1satisfeho, a
eleição do~Embaixador Baena Soares representa a certeza de que medidas práticas para a correção dos farores
de desequilíbrio da Organização ~erão postas__ em prática.
Acrejitamos quç_._sob sua inspirada di~e_ç_à_o,_? yidã e o
funcionamento_ da entidade, sua mecânica eas forças que
a impulsionam serão objeto de dinamização e aper-

felç_oame_ntç, e que o ordenamento de seus programas~guns mal definidos, irr~alistas, obsoletos e inú_teis será revisto, para que alcancem maior dose de racionalidade.
Os problemas do presente e as perspectivas do futuro,
nessas condiÇões, tornam a eleição do Embaixador Baena Soares peÇa fundamental para ajustar a Organização
ãs exigênciaS profundaS e- abrani_entes da vida contemporânea.
É chegado_o momento de a OEA, edificando sobie o
terreno de sua experiência e de seus valores. expandir as
ári!as de entendimento entre os povos do Continente, irl~
tensifiCar -aS consultaS o diálOgo- poHtico entre seus governos, eStabelecer laços culturais mais sólidos entre os
diversos países americanos, desenvolver novos padrões
de cooperação entre as nações integrantes do sistema regional.
Dando novo e mais rico sentido à caminhada histórica
da. Oqianíiaçâo, O EinbaiXadOr Baena SoareS tem condíções- de fazer da OEA o organismo por excelência da
cooperação, da solidariedade e do entendimento.
-Num afõ"risma,.Sr. PreSíderite, qi.ii: ficou clássico, um
ex-Secretário-Geral da iilstituição dfssé que a OEA seria
o que os Estados-Membros quisessem que ela fosse. Nesfii_-Hriha de pensamento, eStaffios s-egurOs-de que_Õ_ Em~
baix_adO_r &ena Soares saberá responder aos desafios da
hora presente, e, traduzindo em ação a vontade política
do Continente, não obstante a çrescente complexidade
das relações internacionais, saberá ficar à altura das aspirações e dos objetivos políticos ,dos povos americanos.
_Sem se afastar da essência do humanismo, que está no
cerne de sua ação diplomática. e_ falando a linguagem da
Verdade e da sinceridade, o Embaixador Baena Soares
saberá ímPedir que pontos co-nflitantes venham a comp-nJincter as baSes do sistema, dando adequada solução
aos problemas de natureza multilateral, promovendo esquemas de co_opcração e defendendo o direito_ e os ideais
dos povos arllericarios.
GuarQando o sentido dos valores morais e intelectuais
que honram o Brasil. o Embaixador Baena Soares. no
cumprimento da ~esafiante missão, será digno d_a tradição dip_lomática do País, em seus mómentos mais signfuc.itivos, como na lrifância da nacíonalidade, no manifesto às nações arÍligas, inspirado por José-Bonifácio e
Gonçalves Lêdo; no Brasil Império, combatendo as tirani.as-.e eY,:altando o Direito; na-"ãtuação do Barão do Rio
Branco e de Rui Barbosa, revelando ao mundo o Brasil
pacifista, pro pugnador invariável da arbitragem e da solução jurídica dos conflitos internacionais.

e

() Sr. JOãO Lobo -

V. Ex~ permite um aparte?

O SR. ODACIR SOARES nobre Senador João Lobo.

Com muita honra,

O Sr. João LobO- Senador Odacir Soares, interrompo o brilhante pronunciamento de V. Ex• apenas para
parabenizá-lo, quando ressalta e destaca a personalidade
do Embaixador Baena Soares ao ser guindado à Secretaria Geral da OEA. Todo o Brasil - por que não dizer?
-.o mundo americano principatrriente conhece as peregrinas qualidades do Embaixador Baena Soares. Tenho
certeza de que a sua atuação à frente da OEA dará um
enorme destaque ao nosso País, uma vez que recebemos
com grande honqt e -consideração para nosso País a
eleição por indicação, por unanimidade, de Baena Soares para conduzir os destinos da OEA dos próximos
anos. Parubéns a V. Ex• pelo equilibrado e brilhante dis~
curso que produz neste momento.
O $R._-ODACiR SOARES- Muito obrigado, nobre
Senador João Lobo, Na realidade, Y. Ex' disse-o muito
bem que a própria vida profissional do Embaixador Bae!l_a Soares é uma segurança, ~ uma garantia de que a sua
presença? frente da Secre-taria Geral da OEA constitui
uma certeza de que aquela instituição, que inclusive vem
passando "por momentos criticas na sua vida e na sua his~
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tória, adotarâ uma nova linha de ação, procura-n-do conciliar os interesses das nações que compõem o nosso
Continente. Fico muito h-Oiláiâõ. coln o aparte de V. EX•,
que inc-orporo ao----meu discurso.

O Sr. Hélio Cueiros- Permite V.
O SR. ODACIR SOARES nobre Senador Hélio Guf:iros.

EX• -Wn

TRECHO DA ATA DA 59' SESSÃO. REAL!• ZADA EM 10-5-84, QUE SE REPUBLICA POR
HAVER SAlDO COM INCORREÇDES NO DCN
(SEÇÃO ll) DE 11:5·84:

aparte'?

Com muita honra,
- ----

0 Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Odacir Soares,
o meu aparte ao brilhante discurso de V. Ex• se impõe

REQUERIMENTO N' 66, DE 1984

por dois motivos. Prfmeirõ-, em homenagem à seriedã.de
e importância com que V. Exf se comporta nesta Casa
em seus pronunciamentoS na tribuna do Senado. V. Ex•
traz à baila mais um assunto da mais alta importância

Nos termos do art. 371, letra b, requeremos urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n~"l5, de 1981 (n"' 1.909B, de 1979, na_origem), que ..acrescenta parágrafo ao artigo 129 do Código Penal, instituído pelo Decreto-lei n"'
2.848, de 7 de ~mbro de 1940".
Sala das Sessões, 9 de maio de 19-84. - Murtlo Badaró
- Marcondes Gadelha - Hélio Gueiros - Enéllf Faria
- Passos Pôrto - Amar~l Furlao - Guilherme Palmeira
-:- Pedro Simon - Alfredo Campos - Martin~ Filho Helvídio Nunes.

numa hora dramática para o mundo, e especialmente
para as Américas. Em segundo lugar, nobre Senador
Odacir Soares, porque eu desejo apenas lembrar à Casa
que o ilustre novo Secretário Geral da Organização dos
Estados Americanos ~ um paraense de nascimento, de
uma ilustre famflia do meu Estado, que se dedicou à diplomacia, e é hoje u_m dos nomes mais rcspeitâveís no relacionamento internacional do Brasil. E quero destacar o
momento difícil que o mundo atravessa, especialmente
no relacionamento dos Estados America"nos, o QUe-Porá
à prova toda a capacidade, lucidez e discernimento do
Embaixador Baena Soares. V. Ex' sabe que, desde o episódio das Malvinas, o relacionamento entre as nações da
América foi se deteriorando e chegou a um Ponto perigoso. Agora mesmo, além desse episódio das Malvinas, que
já é unl -pouco reinoto,_Agora, o ~ptsódi'Õ-da.i:l.isCu.sSão da
dívida externa dos países da América Latina é outro
ponto nevrálgico no relacionamento entre as nações
americanas, porque, sabe V. Ex• muito bem que os Estados Unidos, embora um país da América do Norte, é
quem comanda toda esta politiCa de juros e da dívida externa da América Latina: -Desta m·aneii-a~ Cnibora
congratula_ndo·me pela eleição quase de forma inêdita
do Embaixador Baena Soares, eu quero,-como V. Ex•,
encarecer a seriedade e importância do momentO. Mas,
estou certo, como V. Ex', de que o Embaixador Baena
Soares colocará todo- Oseu patriotismo, toda a sua capacidade, toda a sua Iucídez, para que haja uma melhoria
nesse relacionamento entre as nações do -Coiitineiiteamer:icano.
O SR. ODACIR SOARES - M"ldio obrigado, Sena~
dor Hélio Gueiros.- O Embaixador Bae"na Soares, efetivamente, é um dos paraenses mais brilhantes da sua geração; o seu trabalho, não apenas na carreira diplomática, mas, especialmente no p·resente, como SecretárioGeral do Ministério- d.ãs RelaÇões ExterioreS,-Como eu já
disse, é uma certeza de que a OEA transformar-se-á no
forum de debates dos grandes problemas do nosso hemisfério, possibilitando, inclusive, que problemas como o_da
dívida externa dos países sul-americanos possam ser objeto de conversações multilaterais, permitindo que Se encontre _caminhos comuns para esse grave problema que
está a afligir, rião apenas o nosso País, como outras
nações do hemisfério americano.
Como V. Ex', o Embaixador Baena Soares é um ilustre, brílhante e inteligente paraense, de modo que o Pará,
hoje, ao final desta sessão, exatamente pelo fato de estarmos discutindo a assunção do Embaixador Baena Soares
como Secretário-Geral da OEA e pela inteivenção oportuna e honrosa de V. Ex•, não sairá tão mal, conforme V.
Ex' vinha dizendo no curso desta sessão, pelo fato de
aquele famoso empréstimo nã-o ter sido até agOra liberado, ou apreciado pelo Senado.
Portanto, agradeço a V. Ext o aparte e V. Ex• sabe do
grande apreço que lhe tenho.
Prosseguindo, Sr. Presidente, concluO o meu discurso. TemOs a certeza de que o período a iriici.ãr~Se eriljurifiõ
vindouro, com a posse do novo Secretário-Geral, haverá
de ficar na histófia dã OEA coino o tempõ. e'm 4"ue·se
construiu a grand-eza da ófganização.
Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. (MuÜ.o -bem!)

REQUERIMENTO No 67, DE 1984
ReQueremos urgência, nOS termoS do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n"'
15, de 1984, que .. denomina um dos corredores do ''Anexo Dois" do Senado Federal, onde se situam gabinetes
-dos senadore~ .. Ala Senador Teotônio Vilela ...
Sala das Sessões, 10 de maio de 1984. -Humberto Ln~C"eD~,- Líder do PM D B, - Aloysio Chaves, Líder do
PDS.

·ArA DA 59• SESSÃO, REALIZADA EM 10-S-84
(Publicada no DCN (Seção II) de 11--5-84)
RETIFICAÇÃO
Na página 1163, i' coluna, no item 2 da Ordem do
Dia,
Onde se lê:

Maio de 1984

Havendo número regimental o Senhor Presidente, Senador AJ.befto Silva, declara abertos os trabalhos da Coní:(ssão, p·ass~mdo, em ~eguida, a palavra ao Dr. Valfrido
Salrnito Filho, Superintendente da SUDENE.
Inicia seu depoinlento elogiando o Senhor Senador
- Alberto Silva que, quando Gover~ador do· Esta.d9 do
Piauí, deixOu obras duradouras C: de ~feito penpanente.
Fâz unlã síntese dos trabilihos realizados pela SUDENE ao longo dos planos regionais de desenvolvimento,
-_cltamados Planos Diretores.
Primeiro Plano Diretor, período de 1960 a 1962.
Criação da SUDENE, a ação desse órgão seria o Pia~
no Diretor plurianual, onde se discriminariam, pelos diferentes setores, os empreendimentos, trabalho e medidas diversas destinados ao desenvolvimento da região.
Segundo Plano Diretor, perfodo de 1963 a 1965.
O segundo Plano Diretor foi, substancialmente, um
desdobramento do primeiro Plano, cujas diretrizes foram basicamente mantidas na formulação da política de
desenvolvimento regional.
Considerou, isolada e especificamente, o problema do
desenvolvimento da pesca no Nordeste, referido no Primeiro Plano como parte da política de abastecimento.
Terceiro Plano Diretor, período de 1966 a 1968.
Tem por objetivo propor uma atualização do plano e
redefinir seus mecanismos de operação.
Contirius. seu depoimento, falando sobre o Quarto
Plano que segue, basicament~?, as 1inhas do Tercr;:iro.
O Senhor Presidente agradece, em nome da Comissão,
pela exposição clara e objetiva onde faz o retrospectivo
da atuação da SU DENE.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatóría Quarid()
usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Se-nhOres
Deputado~ José Luiz Maia, Senador Milton Cabral, Deputado Ossi!ln Araripe, Deputado Carneko Arnaud,
Deputado Mansueto de Lavor. Deputado Antonio Dias,
Deputado Jorge Vianna e Senador Jutahy Magalhães.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assis~
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e a pro~
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi~
cação.
ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR [)E INQU/JRITO. CRIA·
DA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N• 13, !JE)983,
DESTINADA A INVESTIGAR A PERSISTIJNCIA DA POBREZA ABSOLUTA NO NORDES·
TE, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO
DO SENHOR VALFRIDO SALM/TO FILHO,
SUPERINTENDENTE DA SUDENE. QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO:
PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA
RELATOR: SENADOR JUTAHY MAGALHÀES
(!NTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÁFICO DA REUNIÃO)

Projeto de Lei da Câmara n"' 56, de 1977 (n9
227/75, na Casa de origem),~..

ProJeto de Lei da Câmara n"' 53, de 1977 (n!
~27/75: na Casa de origem), ..

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtl!ITO,
CRIADA ATRAVtS DA RESOLUÇÃO
NY 13, D.E 1983,
"DESTINADA A INVESTIGAR A PERSISTf:NCIA
. DA POBREZAABSOLUTA NO NORDESTE".
6• Reunião, tealizada em 8 de novembro de 1983.
_Aos oito dias do mês de novembro do ano mil novecentos e oitenta e três, às dez horas e vinte e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães (Relator), Claudionor Roriz, Eunice-Michiles e A_l_berto Silva,
(Presid~nte)~ reúne-se a ComissãO Parlamentar de Inquérito, criada através da Resolução nQ 13, de 1983, destinada- a investigar a Persistência da_ Pobreza -Absoluta
no Nordeste.
Ôeixarri de comparecer:, por motivo justificado, os Se-nhore's -Senadores Virgílio Távorã, José-Lins, Marco Mac.iel, Lourival Baptista, João Lobo, Alfredo Campos,
Hélio Guci~os.

o-

SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- -sr. Superintendente da SUDENE, nosso amig_o, Dr. Valfrido Salmito. esta Comissão sente-se muito honrada com a presença de V. Ex•, hoje, aqui, sabendo todos nós que o seu
trabalho naquela área é um trabalho dificil, duro, permanente, diário, com cinco anos de calamidade que assola aquela região, e naturalmente o seu tempo é inteiramente dedicado a atender às solicitações de uma região
tão sofrida como a do Nordeste. Mesmo assim, V. S'
atendeu à nossa convocação, que muito nos enche de satisfação, de estar hoje aqui.
Pedimos desculpas por não termos um número maior
de assistentes dos nossos convidados, porque esta Casa
tem inúmeras comissões e os nossos Senadores e Deputados estão sempre fazendo parte de duas, três, quase que
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ao mesmo tempo. Entretanto, agradeço a presença aqui
dos nossos membros desta Comissão, tais como a SeriaM
dora Eunice Michilles, nosso Relator e os Deputados
que aqui compareceram nesta manhã.
E para que não-nos alonguemos mais, gastar íamo:> de
ouvir a exposição que V. Ex• naturalmente preparoú
para esta reunião de hoje. A partir deste instante-v. Ex•
pode dispor do tempo que desejar para fa:zer sua expo- sição e, em seguida, nós organizaremos um debate com
perguntas que, naturalmente, farão parte desta reunião
de hoje.
Concedo a palavra ao Superintend6nte da SúDENE,
Dr. Valfrido Salmito.
O SR. VALFR!DO SAL MITO FILHO- Exm• Sr.
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquêrito, Senador Alberto Silva; Exm9 Sr. Relator da Comissão~ Senador Jutahy Magalhães; Exm• Sr• Senadora Eunice Michi!les; Exm9s Srs. Deputados Federais; minhas Senhoras _e meus Senhores:
Realmente, Sr. Presidente, aqui me encontro pela convocação feita, mas devo dizer, de iníciO, que é inuito difícil trazer uma contribuição nova às investigações que
vem fazendo a Comissão presidida por V. Ex• E a razão
prinCipal é que aqui se encontram Jlomens- públicos de
uma vivência tão grande, tão profunda na região, que
fica díffci\ a qualquer executivo, mesmo de um órgão regional, trazer maiores novidades._
Recordo-me da passagem de V. Ex• no Governo do
Estado do Piauí, que se caracterizou por uma administração extremamente profícua, graças à competência e
amor à coisa pública.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -

Obrigado.

O SR. VALFRIDO SALMITO FILHO- Mas não
só isto, f Críatividãde Cjue feZ ffiultiplicar os parcos recursos que V. Ex• utilizou na administração, deixando marcas indeléveis na infra-estrutura do Estado e em outros
setores da própria economia. Então, V. Ex•, talvei até
melhor do que o próprio Superintendente, sabe, muito
bem, com que parcos meios conta um adminiStrador na
região nOrdestina, uma vez que, governando um Estado
pobre como o Piauí, sabe das dificuldades para exercer
um mandato em beneficio do povo, deixando obras duradouras e de efeito perm~nente. Reitero que estou cumprindo um dispositivo legal, -perante os Senhores, homens públicos, senadores, ex-Governadores, aqueles que
militaram na política, a vida inteira, lité chegar a este
posto, que conhecem profundamente as dificuldades
com que se administra- a coisa pú-bliCa no Nordeste.
Para o desempenho de minha tarefa, Sr. Presidente,
tomamos a decisão de trazer algumas informações relacionadas com o trabalho que foi feito pefa Superintendência ao longo desses anos e procurandO sintetiUtr~ porque não só V. Ex• jã õ Conhecem, como também o próprio Senado Federal jã liderou trabalhos anteriores,
como o da COCENE, que refletem numa análise completa e profunda aquilo que se realizou lá na região. Somente por uma questão de metodologia de trabalho, talvez com efeito __de tornar mais compreensível nossa tarefa
agora, que continua com muitas limitações, talvez seja
inevitável fazermos esse retorno muito breve ao que
realizou lã na região.
~sabido que a SUDENE é um órgão de plant!jãmento
regional que tem, desde 1960, atividades ininterruptas
naquela área. Então, com terteza, V. Ex•s querem saber
também quais foram os resultados desse trabalho de plavâlido, até
nejamento, atê que ponto eSse tra6alho"
que ponto o trabalho não trouxe resultados que a comunidade da região e do Brasil espera. E, certamente, também, cumpre investigar que medidas devem ser tomadas
para que esse trabalho tenha resultados mais eficazes
para o futuro, em virtude da persistência dessas carác~
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teiíSticas-de pobreza absoluta que mantêm o Nordeste,
sobretudO- o nieio rural, num nível extn!mamenie insatisfutório de desenvolvjmento.
Em 1959, à época mesmo em que se discutia no Congresso Nacional o projeto de Lei do Executivo criando a
SU DEN E, _um centro de estudos norte-americano designou um de seus_ integrantes para realizar levatamentos
em alguns países da América do Sul, do que resultaria
um livro que, em português, denominou~se "Política
Econômica na AmériCa Latina".
Seu autor, o conhecido economíSta Albert O. Hirs:chman, diz na introdução à obra que, ao aceitar o encargo,
iinfia em mente, também, "aprender alguma coisa sobre
as aptidões das autoridades latino-americanas na solução de problemas. sobre as condições propicias ao aparecimento e crescimento dessas aptidões, e sobre os
meios e modos característicos pelos quais elas se afirmam".
.Ora, entre as "aptidões" a serem examinadas, estava o
que -tem "teito~ o Brasil para fortalecer a situação económica de seus estados nordestinos assolados 'Pela seca.
QUando da ilóssa vinda para depor, ante esta Comissão de Inquérito Destinada a Investigar a Presidência da
Pobreza do Nordeste, lembramo-nos de uma frase de
Hirschman, em seu estudo sobre o Nordeste brasileiro, a
Colômbia e o Chile, cjue,juntos, foram o universo do seu
livro:
'"'Em iníclo_e_ em- seu deCurso, os proceSsos de desenvolvimento económico e modernização aos-encarregados
de tomar decisões uma ampla variedade de problemas
políticos; o êxito da promoção do desenvolvimento depende nitidamente, em grande parte, de como tais
problemas são enfrentados e conduzidos."
Não passou despercebido ao estudioso norte3f1!ericano que-a preocupação governamental no Brasil,
e também no exterior, aumentara com relação ao Nor-_
deste brasileiro,
função de problemas recentes, cuja
face mais dramática era, então, representada pelas reivindicaÇões campollesas na zona cana vieira. MaS reco:
nhecia, entretanto, que aquela região já se yinha Hconstituindo" um problema nacional por todo o transcurso
dos últimos oitenta anos, desde a longa e cruel seca de
1877-1879.
Acreditamos não estarmos violentando a memória nacional ao recorrer a um brazillanfst para recordar esses
problemas nordestinos e, p-ortanto, tão brasileiros. t
que, c_o_~ efeito, nós todos_ temos uma tendência bastante
acentuada para esquecer o nosso passado ainda recente,
de forma que nos parece animador que um economista
dos Estados Unidos da América do Norte tenhã vindo
ao nosso País para escrever sobre eles.
Falando daquela seca, que durante três anos se abateu
sobre o Nordeste, ao final da antepenúltima década do
sêculo passado, anota Albert Hirschman que, então, o
Governo Central estabeleceu a Primeira Comissão NaciÕnal de Inquérito sobre os problemas dela decorrentes,
além de um levantamento de engenharia do que iria resultar a cmrstrução do grande açude de Quixadá, a partir
de 1884.
As obras daquele açude, porêm, logo seriam paralísa~as, por falta de vÚbas, ~té que_ outra grande seca- _a
de 1_888-89- criasse novo clamor nacional sobre o NordeSte, promovendo--Se a organização de nova Comissão
par::t reinictar aquela Importante obra.
Todos os que conhecem o livro do autor citado sabem
como Õs especialistas podem forcar argumentos que se
venham encaixar em suas teses universitárias. Na realidade, algumas inidatívas governamentais importantes
em benefício do Nordeste brasileiro foram tomadas, sem
que houvesse, na mesma ocasião, uma seca calamitosa.
Assim foi em 1909, ano de fundação da IFOCS, Inspetoria Federâ.l de Obras Contra as Secas, ou em 1915, quando a nova agência atingia uma elevada média de gastos
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. públicos. ~este, comq em outros casos, a explicação adi. cional do autor é de que havia algum nordestino ocupando altos_ cargo~ na Administração Federal, seja como
Vice-Presidente da República (caso do pernambucano
Rosa e Silva), seja como Ministro de Viação e Obras (caso de Francisco_ Sá):
Melhor tratamento obteve o Nordeste~ segundo o esquema aqui sintetizado, nos momentos em que coincidiu
a ocorrência-de--seca· cOiii presença de políticos nordC:stinos_em riltos cargos da Administração, s~ja na própriã
Presidência da República (Epitácio Pessoa), ou no Ministério de Viação e Obras (Q também paraibano José
Américo de Almeida).
Sem pretender discutir, nem sequer completar o esquema hirschmaniano de explicação para o interesse do Governo brasileiro com os problemas do subdesenvolvimento do Nordeste, o que se pode extrair de incontestável, na sua apresentação, é que os esforços em beneficio
dl!- região depauperada não vinham obtendo continuidade.-pelo menos no período de tempo por ele estudadoe que atinge até a grande seca de 1958, com a criação da
SUDENE, sem esquecer o estabelecimento da Comissão
do Vale do São Francisco e da Companhia Hidroelétrica
de São Francisco, ambas em 1948, e o estabelecimento
do Banco do Nordeste do Brasil, em 1952.
Caberia, portanto, a nós, em continuação ao que disse
Hir_schman, ao alisar a_ situação do Nordeste a partir de
então, na tentativa de concluir sobre esse fato de capital
importância: se _tem havido continuidade da preocupação com os problemas da região, agora, não mais em
função da pessoa que ocupa postos-chave no Governo,
mas como conseqüência da institucionalização do plane~
jamento - como f.orma de atentar as disparidades económicas qUe separam a região do restante do País em
termos de beriefícios sociais do próprio desenvolvimento
nacional.
Tendo assumido a Superintendência da SUDENE há
cinco anos, poderíamos nos eximir de analisar a situação
do órgão, como coordenador dos investimentos federais
na região, em todo o período que vai de 1960 a 1979.
Não o faremos, porém, pois, no nosso entendimento, um
órgão de planejamento é muito mais do que o seu dirigente máximo, que, pela natureza mesma do cargo, é
mutável.
Mas devemos fazer, pelo menos, uma síntese para V.
Ex•s desse trabalho realizado ao longo dos planos regionais de desenvolvimento, chamados Planos Diretores,
cujo primeiro abrange o período de 1960 a 1962. -

a

I Plano Diretor (1960-62)
De acordo com o -art. 18 da Lei 3.692, que criou a SUDENE, o instrumento de ação desse órgão seria o Plano
Diretor plurianual, onde se discriminariam, pelos diferentes setores, os empreendimentos, trabalhos e medidas
diversas destinadas ao desenvolvimento da região. Os
Planos deveriam ser anualmente __ reformulados para
abrangerem um período mínimo de três anos. O primeiro deles ficou consubstanciado na Lei n9 3.995, de 14 de
dezembro de 1961, e, de imediato, reconhecia que a SUO ENE deveria tornar..:se, progressivamente, o "grande
órgão de estudos, informação, planejamento, coordenação e controle do GOverno Federal no Nordeste", fixando o princípio da unidade e integração quanto ao
planejamento. A eXecução caberia a órgãos especializados ou a empresas por ela própria criadas, com fins específicos. Por outro lado, fixava que os estímulos à iniciativa privada deveriam constituir parte essencial da
política d"e -âesenvolvimento da região.
Devemos dizer também que, na verdade, trabalhamos
com essa bl:lse de planos de desenvolvimento regional, de
1960 até 1968, no m-áximo 1969. Portanto, foram oit~
anos apenas em que os trabalhos realizados ali eram resultados de um plano aprovado pelo Congresso Nacional, acompanhado por este, tanto pela Câmara dos De-
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putados quanto pelo Senado Federal e também fiscaliZado pelo Congresso. A partir desse período, com menos
de dez anos de vigência dessa política, instituiu~Se ilo
Brasil um sistema diferente, do Plano Nacional de Desenvolvimento, e as regiões periféricas, tanto o Nordeste,
como a Amazônia, perderam a importância e_ a i'elevân~
cia, a prioridã.de dentro do contexto nacional, uma vez
que os Planos Nacionais de DesenvolvimentO; Que não
se transformaram em lei pelo Congresso Nacional, tam.bém mudaram o enfoque do desenvolvimento. Quer dizer, a prioridaOe
Planos Nacionais foi a
prioridade setorial, relegando a prioridade regional a um
segundo plano. E por culpa disso também, mesmo projeR
tos regionais das áreas mais ricas do Brasil, projetas setoriais, eram -notadamente no fundo apenas grandes projetas reglonais de desenvolvimento das áreas mais ricas,
em detrimento daqueles planos regionais das áreas mais
pobres.
O Plano teve sua estrutura assentada,
_boa p~rte,
no diagnóstiCO -da eCoiiomia nordestina, formulado pelo
GIDN. Foí"ii.' Pfirríeihi. tentativa de forniulação -detalhaR
da de uma política de desenvolvimento para a região, baseada nos três pontos seguintes: a) o Nordeste-é Uma das
regiões do mundo onde mais precárias são as condições
de vida de sua população~ b) a região apresenta reais
possibilidades de desenvolvimento, quer por seüs_recurR
sos naturais, quer pela aptidão de sua gente para assimiR
lar técnícaS rilO-dernaS; c) a -liderança do Poder Público,
no -processo de formação do capital, é condição necessária para diminuir as disparidades entre o Nordeste _e o
Centro-Sul.
- -

Cõn-rerma-nesses
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Em síntese, a políticli do I P-lano Diretor foi orientada
para: criação da infraRestrutura econômica, aproi;reitamento racioilal dos recursos de água, reestruturação da
economia agrícola, colonização, racionalização do abastecime~to, industrialização, aproveitamento dos recursos minerais, saúde pública, educação de base e levantamento cartográfico.
A política eStabelecida no Plano, no que diz respeito
aos investimentos em transportes e energia,-obedeceu às
seguintes diretrizes: orleó.taT os investit!l-eritos pú_bilé:os,
visando a dotar o N-ordeste de uma redf: prioritária d.e
rodovias e ferrovias, cuja função principal seria unificar
a região em um só mercado; promover a melhoria das interligações marítiinas e· terrestres do Nordeste com p
Centro-Sul; concentr-ar os in-VestimentoS de carâi~r pioneiro, no setor de__transporte, ao sistema rodoviário, esR
tabelec_endo uma Rede Rodoviârla Prioritária Básica-do
N ardeste; orientã.r os investimentos no setor portuário
para que a região passasse a contar com portos capazes
de operar com real eficiência; elevar a oferta de energia
elétrica no Nordeste, pelo maior aproveitamento do potencial hidráulico do submédio São Francisco; promover
a unificação das tarifas, em grosso, da energia de Paulo
Afonso, a fim de evitar que a oferta de energia viesse a
atuar no sentido de promover excessiva concentraçãO da
atividade económica, criando ~esequilíbrios in"traregionais.
Na época, naturalmente, não havia ainda u-m Minls~
té:rio de Minas e Energia, nem a ELETROBRÁS~ Só ã._
SUDENE teve que liderar os investimentos necessários,
não só para exp-ansão das uRidãdes geradOras de Paulo
AfOnso, mas- também, posteriormen-te, para implantar a
Hidrelétrica da Companhia ae Boa Esperança:, hoje tigada ao sistema CHESF.
- - - :
A formulação de uma política de aproveitamento racional dos recursos hidrológicos foi recoilhecida como
prioritária, estabelecendo-se as seguintes: iniciar a iativação de um sistema de coleta de dados básicos, envolR
vendo as fases do ciclo hidrológico, dando-se ênfase-es-pecial aos trabalhos de fluviometria, água subterrânea,
evaporação e pluviometria; avaliar os recursos-hidiolôgi.
cos das bacias do Jaguaribe, Piranhas e Açu e dos aqütfe-

ros nas -bacias do Araripe, Apodi, Ibiapaba, lguatu e
Baixo Jaguaribe, bem como as possibilidades de sua utilização.
Ora, é sabido que o impacto intermitente das secas e a
incapacidade estrutural para responder às solicitações do
mercado revelam, em sintese, a problemática agropecuária regional. Em face da baixa capitalização e da escassez de terras acessíveis à agricultura, o Plano orientou
a ação da SUDENE numa tríplice direção: aumento da
oferta de terras disponíveis-para ã agricuftura, tanto nas
zonas úmidas- área_litorânea e vales maranhensescomo na zona semiRárida. Neste último caso, pelo apro~
veitamento intensivo das possibilidades de irrigação nas
bacias dos açudes e no baixo e submédio São FranciscO;
reorga_nização da ~~pnomia da zona sem i-árida, fazendo·
a mais resistente às secas pela introdução de forrageiras
em larga escala e pelo aumento da produtividade no cultivo de bens comercializáVeis, como o algodão arbóreo.
mamona e oiticica; reorientação e intensificação da pesquisa agronómica e da e~-p~F)mentação de OfWOS méto·
dos,-~isando ao aumento da produtividade.
Com o objetivo de al:ls~rver parte dos exced-entes populacionais do ~ardeste em-zonas produtoras de alimentos fora da .zona semi-Miaa: ampliando a fronteira agrtcola da região, as diretrizes_da política d_e cplonização
deram prioridade aos investimentos voltados p~ra: pesquisas de pré-colonização que identificassem a potencialidade de_rec_ursos n_aturais d_e espaços ainda não ocupados; projeto-piloto de povoamento do Maranhão.
Por outro lado, a insufiçiência áa oferta regional de
al_imentos e sua distribuição ineficiellte, em todos os escalões do flu~o. provocando um baixo índice dietético,
requereram a atuação da SUDENE em três níveis, consoante as seguintes diretrizes: atuação sobre a produção
{proporcionar o aumento da oferta de gêneros alimentícios pela utilização de novas áreas agrícolas, pela melhor
adequação do crédito e pelo d~senvolvimento de pesqui--sas agrológicas); atuação sobre a distribuição (regulariR
zar o fluxo de gêneros alimentfc_:ios, pelo controle estatís-tico 'da oferta e da procura, para equilíbrio do mercado,
e pela il)tervenção do Governo a qualquer sintoma de
manobras altistas);· atuação sobre o consumo (orientar
investiinentos para aqueles ramos da produÇão cuja eXpansão permita atender ao_ desenvolvimento das tendências de diversificação· do consumo regional, notaJ:Iamente
a j)esca, a rizicultura e a pecuária).
Admitiu-se que a industrialização do Nordeste, reconhecida como condição indispensável ao desenvolvimento regional, dispõe de bases econômicas para afirmar-se,
tanto do ponto de vista de mercado local, para produtos
de consumo geral, como da disponibilidade de matérias-primas e da oferta elástica de energia elétrica nos principais centros urbanos. Acrescendo, ainda, a vantagem representada por uma mão-de-obra abundante. A política
de industrialização, formulada pelo Plano desenvolveus~. assim, em torno dos segu_intes objetivos: coordenação
dos incentivos proporcionados pelo setor público à iniCiativa privada; modificação da estrutura industrial, mediante a criação de indústrias bâsica·s altamente germinatiVas; reorganizaçãO e reeqUipamento das indústrias tradicionais, com real viabilidade econômica, na região;
aproveitamento, em grande escala, de matérias-primas
locais de aferta estruturalmente excedentárias, visando a
estabilizar a atividade do setor primário; reestruturação
das .atividades artesanais, visando a elevar a renda de importante grupo de população que nelas encontra meios
de vida; form:ição de rrião-de--obra especializada ou
semf-especializada, tanto para as novas iQ.dústrias,_como
para aumenio de eficiência- das indústrias arte~anais.
O Piaria conferiu alta prioridade ao levantamento e
aproveitamento econômico dos recursos minerais d-o
Nordeste"e Preconizou a realização de um programa de
pesquisas, com o objetivo de indicar as reais possibilida-

Maio de 1984

des da região como produtora de minérios: estudos básicos (levantamento geológico básico do nordeste, levanta- '
menta das ocorrências minerais conhecidas, proSpecção
sistemática); estudos e pesquisa (tratamento prioritário
atribuído às seguintesja_zidas minerais conhecidas: fosfato, sais potâssicos, sal-gema, enxofre, ferrosos, ferro,
m'anganês, cromo, gipsita, scheelita, pegmatitos e placers
- minerais pesados - mater:iaí:(industriais e refraR
tários) e estudos complementares das minas em funcionamento, tendo em vista aumentar a recuperação no beneficiamento,_ bem como racionalizar e aperfeiçoar os
métodos de mineração, além de estudos de novos projetes.
A- análise das condições sanitárias do Nordeste demonstrou a necessidade de uma ação iiTieQiata para suprir de água potável as populações nordestinas, dada sua
_baixa disponibilidade. Esse probema agrava-se com o
aumen~o _da urbanização e, conseqüentemente, da densidâde denlográfica. Entre aqueles que ainda apresentam
extraordinária gravidade, destacam-se na região os da
mortalidade infantil e das helmintoses. Relacionando a
-má -qualfd"ade da água consumida como a origem dos
males apontados, a SUDENE estabeleceu como política,
riõ- campo" da sáude pública, concentrar esforços, com
Vistas a melhorar o abastecimento do líquido, formulando as seguintes diretrizes: melhorar as redes de abasteci--mento de água exístentes toinar rUais eficientes os.sef.
viços de manutenção; concluir as obras já iiticiadas;- Promo_ve_r o atendimento às Cidades mais populosas e de
maior incremerúo demográfico; atender aos pequenos
núcleos ur_banos pela intensificação âa Perfuração de
poços; organizar agências regionais e sociedades de economia mista, de maneira a tornar económica a administração e a manutenção dos serviços de saneamento.

e

Nesse particular, demos início conseguindo financiamentos internacionais, como com o Banco Interamericano d_e D~senvolvimento, obtendo os recursos financeirÓs
e repassando ao Banco do Nordeste que, naturalmente,
canalizava esses empréstimos para os governos estadu_ais.
A SUDENE propôs-se realizar estudos sistemáticos
das ~ndições de vida da ropulação rural nordestina, de
seus há_bitos de trabalho e de suas reações em face das
mudanças tecnológicas necessárias. Visava a executar
programas de educação de base para capacitar o homem
ao uso de técnicas que lhe permitissem rilelhorar, por
conta própria, suas condições de vida. O Plano previu,
também, a execução de um projeto-piloto de educação
de base, em cooperação com órgãos especializados, denR
tro das seguintes linhas de ação: alfabetização de adultos; noções sanitárias e de cuidados médicos; noções técR
nicas agropecuáfias; criação de átividades artesanais, -orR
ganização de_co.operativas de crédito, produção e consuR
mo: promoção de atividades culturais em base comunitária.
A exec_ução de um plano de desenvolvimento pressupõe conhecimento sistemáti_co do território reg"ional, daí
resultando a importância fund.amental de uma representação cartográfica precisa.-Dessa forma, para assegurar
o exito d~_ política de_ desenvolvimento regional e garantir à SUDENE e aos outros órgãos responsáveis por" investimentos públicos no Nordeste, e também à inícíativa
privada uma adequada base de informaçõeS cartográficas, o Plano previu a criação de um Setor de Cartografia
na SUDENE~ O Setor de Cartografia atenderia às necessidades iniciais decOrrentes ·da aplicação do Plano e se
encarregaria dos levantamentos cartográficos indispensâvei,s para o futuro.
B_om, essa foi a linha básiCã que se procurou seguir de
1961 a 1963, com a atualízação anual dessa programação.
Segundo o Plano Diretor, que se estende de 1966 a
1965, seguiu-se mais ou menos uma mesma linha, uma
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vez que as necessidades de infra-estrutura básica da re-
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geiras arbustivas. A política de irrigação, instrumento de
reorganização da economia da zona semiMârida, preconizou estudos de exploração das potencialidades do vale
do Jaguaribe (CE) e estudos de viabilidade de ap-roveita~
menta das águas represadas nos açudes do AltoM
Piranhas (PB). O aproveitamento das águas subterrâneas
do Nordes~e e a adoção de técnicas de conservação de
solos QUe -permitam retenção de água, nas zonãs semi-aiidas, também foram objeto da atenção do Plano.
A política de industrialização não foi objeto de granII Plano Diretor ( 1963-65)
. des modificaÇões pelo II Plano. Nele foram privistos o
O 11 Plano Diretor, aprovado pela Lei n" 4.239, de 27
aproveitamento industrial do sal e ãguas~mães de salinas
de junho d~ 1963, foi, substancialmente, um desdobrado Rio Grande do Norte, estudos sobre oportunidades
mento do I Plano, cujas diretrizes foram basicamente
industria:is do Nordeste _e, no campo da reorganização e
mantidas na formulação da política de desenvolvimentÓ
reequipamento das índdstrias tradicionais, foram- conregional.
tenlplados, também, os ramos industriais de curtumes e
Entre as inovações de tipo institucional introduzidas,
óleos vegetais.
caberia destacar a criação de dois fundos financeiros,
O II Plano Díretor considerou, isolada e especificadestinados: um, à ação de emergência (Fundo de Emermente. a -problema_ do- desenvolvimento da pesca no
gência e Abastecimento do Nordeste- FEANE), o ouNordeste, referido no I Plano_como parte da política de
tro, a _cobrir riscos especiais e a reforçar a iniciativa prí::-abastecimento. Com base em estudos realizados, a SUvada em certos setores (Fundo de Investimento para' o
DENE pretendia desenvolver, objetivando ampliar a
Desenvolvimento Econôm"icO e Social do Nordeste produção pesqueira nordestina, ampla ação voltada para
FIDENE). Também foram criadas duas empresas de
a expansão das unidades públicas frigorificas e -produtoeconomia mista: CERNE (Cia. de Eletrificação Rural dO
ras de gelo, adequação dos portos ao serviço da pesca e
Nordeste) e PENESA (Pesca do_ Nordeste S/A).
intensificação-de pesquisas e preparação de pessoal espeO II Plano Diretoi continuou dando ênfase à criação
cializado, bem como a criação de incentivos â Pesca do
de capital social básico e, sem prejufzo dos resultados a
Nordeste S/A (PENESA), empresa de economia mista,
alcançar, destinou a esse setor um percentual menor dos
subsidiária da SUDENE.
investimentos previstos, fruto da maior eficiência e reguAmPliando sua atuação no sentido de dotar o Nordeslarização das obras alcançadas com a execução do I Plate de condições sanitárias qUe- nã-O ·entorpecesse"ril o deno. A Rede Rodoviãria Prioritária Básica do Nordeste
senvolvimento regional, a SUDENE, pelo II Plano,
passou a ser incorporada ao Plano QuinqUenal de Obras
acrescentou ao programa de abastecimento de ãgua a diRodoviãrias Federais e foi apres.entado o Plano Prioriretr_iz segundo a qual aqueles serviços- fossem acompatário de Aeroportos, com base cm recursos do Ministério
nhados da instalação de esgotos sanitários. Considerouda Aeronáutica e particTpãÇãO da SUDENE. No setor
se que a nec_essidade de implantação desse serviço auportuário, o Plano preconizou a construção do Porto Samentou, pelo fato de que nos grandes_ centros urbanos
lineiro de Areia Branca (RN). No setor de energia elétricomeçaram a surgir indústrias, com os seus conseqüentes
ca, além da preocupação anterior de elevar a oferta, o
problemas de detritos, poluidores dos cursos de água.
Plano previu o desenvolvimento de um programa espe- -Conseqiiência- da preocupação da SUDEN.E em procial de eletrificação de pequenas con1unidaaes, para o
mover a melhoria imediata das condições de vida da poque foi criada a Companhia de EletrifiCaÇão Rural do
pulação nordestina, o II Plano acrescentou, às medidas
Nordeste (CERNE), soCiedade de economia mista, subanteriormente propostas, a realização dé invesfí~entos
sidiária da SUDENE.
na constrUção de habitações popuhres. ProcuroU a SUO II Plano Diretor r:CVeloti -uma preocupação mais
DENE criar os mecanismoS necessários a uma ação futuM
ampla no que se refere ao conhecimento e aproveítarÍlenra em larga escala, com vistas à eliminação do déficit hato dos recursos naturais do Nordeste, sistematizando a
-bitacional, a partir de soluções conjugadas e programas
programação dos trabalhos de levantamento cartográfide _desenvolvimento econômico que tivessem por base a
co, das pesquisas hidrológicas e de -recursos mirleniis.
efetiva e crescente capacidade de pagamento dos benefiM
A polítíCa de educação estabelecida no I Plano Diretor
ciados. A atuaçào da SUDENE orientou~se, então, para
visava especificamente a programas de educação de bis-e
- as seguintes realizações: projetas de casas operárias, asM
orientados para. cr setor rural. O H Plano reconheceu a
saciados a projetas de indústrias que se instalassem ou se
necessidade de formação -de pessoal, com vistas à elimiM
expandissem na região, através da-concessão de financianação de pontos de estrangulamento, resultantes da inamento a empresas industriais; projetas para funcionários
dequada oferta de pessoal qualificado ou da incapacidapúblicos, estaduais e municipais, através da concesSão de
de do sistema para responder às necessidades do procesM
créditos aos respectivos governos e autarquiãs dC: -previso de desenvolvimento, A programação educacional do
dência social; projetas ligados a esquemas de desenvolviII Plano Diretor contemplava os seguintes objetivos-:- aumento e melhoramento comunitário.
mento das matriculas do ensino primário; ampliação e
Passamos então para o III Plano Diretor, que é de
reequipamento da rede de esc-olas industriais e agrícolas
1966 a 1968, que introduz novos ajuStamentos no que
de nível médio; melhoria do ensino técnico de- nível sUpefora preconizado até então,
rior; formação de pessoal para os Estados, Municípios e
III Plano Diretor (1966-68)
para a própria SUDENE.
Ao elaborar a terceira etapa do Plano Diretor do De-As diretrizes politicas estabelecidas pelo primeiro piaM
senvolvimento do Nordeste, a SUDENE teve oportunino, no tocante à reestruturação da economia agropedade- de, com base ria experiênCia vivida e conl maior cocuária nordestina, foram a-ffipliadas e aperfeiç"oilâas pelo
nhedmento da realidade nordestina, propor uma atuali~
II Plano. O objetivo da ampliação da oferta· de terras
zação do Plano e redefinir seus mecanismos de operilção.
contemplou também o aproveitamento das terras pdbli-cas próximas aos grandes centros urbanos e dos tabuleiA análise da atuação da SUDENE no período 1960-65
ros costeiros, objeto de pesquisas e experimentação agro-evidenciou que, em suas linhas gerais, a política e os programas constantes dos dois planos anteriores constinômicas. Foram previstos, ainda, o estabelecimento de
programas de extensão::-e- organização rural e de prograM
tuíam uma forma adequada de enfrentar os problemas
básicos da região. A execução dos programas e projetas
mas que conciliassem a·constituição e ampliação de reservas florestais à produção de frutas tropicais e forraindicou, poi'ém, dificUldades OPeracionais que o III Pia-

gião ainda exigiam a continuidade desse esforço em
infra-estrutura.
Naturalmente, o Plano foi enriquecido COm algumas
outras ações, tanto a nível dos estados, como a nível dos
órgãos federais, como os Senhores podem perceber das
informações registr:idas tio texto a seguír que peço permissão para não ler, porque realmente acho que não_se
faz necessário.
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no, aprovado p~_!a Lei n\1 4.869, de ]I' de dezembro de
!965, se pr0punfw a remov-er e em torno das quais fez
import<lntes constatações:
lnici<llmen-tc, f0i comrrovado que os órgãos públicos
de desenvolvimento rcgionul apresentavam deficiência
de <lp<trelhamcnto pura as tarefas executivas, o que requeria maior agrçssividade da SUDENE quanto à organizuyio udminisiroti~·a das entidúdes executoras e à preparaçã() de r~·ssoa! espec-ializado.
Por outro lado. registrava-se a resistência de órgãos
püblkns e institui~·ões privadas a uma ação coordenada,
segundo os mêtod~J:-i do plancjamento, em vista de o Plano propor a çolahllrtu.;ão efetiva da SUDENE na preparação dos progrtimas anuais de trabalho das entidades e
órg1ios federais, a definiç::io de critérios para alocação de
recursos e o estímulo âs atividades de planejamento a
nivel estadual.
Outra qttcstão destacada pelo [J[ Plano foi a limitação
dos intrumcntos postos â disposição da SUDENE para
superar a rigidez estrutural da agricultura nordestina.
Preconizou, então. uma série de medidas di retas- ativiM
dadcs di.! cxh.'nsào rural e aplicação de dispositivos dõ
Estatuto da Terra- e -indiretas, dependentes, em parte,
da i.)ricnt<H.;:.1o dada ao processo de industrialização e da
adoç::io de uma política de preços mínimos.
De grande rdcvo foi <l constatação, pelo III Plano, de
gl!_e_ o sctor __ p_úblico_, r~~ponsável no Nordeste _por um
montante pnndcrúvcl de investimentos, não se vinha revelando capat de elevar o seu nível de dispêndios !la região, cm raâ\0 das diretrizes da política econômica feden~l, da qual resulta~a uma insuficiência de recursos para
a execução dus programas propostos pela SU DENE.
Esses dados levaram a SUDENE a abrir, no III Plano,
novas frentes de atuaçào, indentificando e mobilização
novas forças. pretendendo aproveitar potencialidades
ainda não devidamente consideradas. O problema de esM
cassez de recursos seria, em parte, solucionado, mediante
a utilização de novas fontes, sobretudo de natureza ex~
terna, e o aumento da contribuição do setor privado.
Na verdade, no I e no II Plano um e-sforço maior havia
sido exigido do próprio setor do Governo e agora identi~
ficamos não só a posibilidade, mus também a necessidaM
de de um reforço imediato desses recursos externos, a mM
plia-ndõ-as fontes de financiamerlto, não só dO Banco Interamericano. mas também do Banco Mundial, Ci-édit
Lyonuais, Krcdilanstalt e outras agências financeiras internacionais. Além. também, de tentarmos induzir o setor privado dt) Sul do Brasil a investir mais na regíão.
Novos meiüs para aumentar a produtividade de fatores produtivo~ foram indicados, promovendoMse:, particularmente, o melhor aproveitamento do fator trabalho,
mediante a adoção de funções de produção que assegurassem o uso da mão-de-obra e a criação de tecnologias
adequadas às condições da região. No que diz respeito -à
adoção de novas forri'tas de_oper_açào e métodos de abordagem do desenvolvimento regíonal, o IH Plano previu
maior descentralização administratíva;- mobilização das
comunidade.'> para uma participação mais ativa nos programas de desenvolvimertto e, por último, a utilização
das técnicas de planejamento espacial. A aplicação de
tais áhordagcns, mediante a __ iQentífiCaçãô dos pólos de
crescimento du regiã-o, em cada um dos Estados nordestinos. bem como das vantagens locacionais, permitiria a
definição de áreas e programas priorítáriOs para 3.Iocação de recursos.
Em termos globais, a política do III Plano Direto"r
considerou necessário diminuir os investimentos ein
infra-estrutura, cuja importância estratégica, no eritaiito,
coritinuava a :-.er reconhecida, e aumentar os investimenfos em recmsos humanos, agricultura e abastecimento,
mantendo as linhas gerais da política e programas dos
Planos anteriores, de eficiência constatada.
A programação de infra-estrutura do rii Plano apreseiitou algumas inovações. Previu a criação de-uma rede
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regional de comunicações, ao lado do sistema de transportes. Quanto à energia efétrica, foram consignados investimentos para a construção da Usina Hidroelêtrica de
Boa Espenmça, iniciada já no fim do 11 Plano Diretor,
além de pré-irivcstimentos e obras de geração para construção de usinas de ponta e eletrificação rural. Também
a reforma das redes de distribuição foi contemplada.
Para atender à operação e à manutenção dos sistemas de
abastecimento de água e esgotos sanitários foi criada a
Companhia de Água e Esgotos NordeSte (CAENE).
A sistematização dos programaS da SUDENE, no
campo dos recursos naturais, iniciada já n~o fi Plano, foi
completada pelo III Plano que, além dos subsetorcs anteriormente considerados, inclui a realização de programas de botânica económica, agrOlogia e aproveitamento
das grandes bacias fluviais.
Com o III Plano Diretor, a SUDENE realizou um
considerável avanço qua-nto ao equacionamento dos
problemas que envolviam a elevação dos padrões de vida
da população nordestina. Da ação iSolada no campo da
saúde e da educação partiu-se para uma programação
cujo objetivo--seria acéntUar-a-ValorizaÇão do fator traba-lho no processo de desenvolvimento e orientá-lo em
--maior profUndidade -para benefício do homem.

0 III Plano Diretor sugeriu um sentido bastante ampliado do conceito de recursos humanos. Estes passaram, então, a identificar-se com os setores de mão-deobra e de emprego, considerando-os fatores que influem
sobre a capacidade física, a qualificação, o grau de utilização e o aproveitamento do_ fator humano e as condições de bcm-estar da população. Nesse sentido, a ação
comunitária, objeto de especial atenção do Jll Plano Direter, foi colocada como um dos instrumentos de valorização e de melhor utilização do potencial nordestino de
recursos humanos.
Conseqaentemente; a-- programação- do set-or- foi, por
um lado, envolvida com mão-de-obra e emprego, e correspondeu, por outro, a uma programação social, considerando tanto a influência dos fatores sociais (saúdel habitaç-do e educação) sobre a força de trabalho, quanto
dos fatores sedais vistos como serviçós finais oferecidos
aos seres humanos para elevar o seu nível de bem·estar.
Admitida essa amplitude para a ação do plai1~]amen
to, o JII Plano revelou-se bastante abrangente, incluindo
estudos de população, consideração dos problemas educacionais em todos os níveis, estudos e levantamentos ligados ao _conhecimento e à avaliação de necessidades e
oportunidades de treinamento, promoção de cursos ~se
minários, promoção dos serviços gerais de saúde, campanhas profiláticaS, Saneamento affibienta! furai, habitação, ação comunitária, incentivos técnico-financeiros
ao artesanato e implantação de sistemas de centros
áudio-visuais.
As diretrizes da política de industrialização do Nordeste ampliam-se no III Plano, que considera a necessidade do estabelecimento de programas visando à realização de pesquisas industriais e prestação de assistência
técnica à pequena e média indústria. Paralelamente, a diretriz de implantação de indústrias germinativ~s tomou
corpo com a apresentação do projeto _da Usina Siderúrgica da Bahia S/A (USIBA), financiado parcialmente
pela própria SUOENE.
Quanto aos demais setores de atuação da SUO EN E, o
III Plano Diretor apenaS atualizou- a programação,
tornando-a mais compatível com o aparte de recursos
disponíveis e com os níveiS de eficiência alcançildos pela
Autarquia.
O IV Plano seguiu basicamente as linhas do III, intfoduzindo ajustamentos, e aí encerramos o que podemos
considerar hoje o breve ciclo do planejamento regional
com as iniciativas a partir dos Estados e da região. Iniciamos um ciclo novo, diferente, que foi exatamente oci-_
elo dos Planos Nacionais de DesenVolvimento, em que

tanto o Nordeste quanto a Amazônia compunham apenas um capítulo do final do Plano e, na verdade, como já
mencionamos, a ênfase e~a voltada Rara o deyevvolvi·
menta setorial no pressuposto de que o Brasil tinha alcançado um nível de desenvolvimento que precisa~a consolidar as suas indústrias básicas, depender menos de importações de produtos estratégicos e com isso _consolidar
o desenvolvimento económico do País e, a- partir dessa
consolidação, o próprio País adquirir recursos: e poderes
para depois, joí. numa segunda etapa, ext~apolar esse deserlvo!vimento para as regiões periféricas do Nordeste e
da Am!lzônia.
Infelizmente, o que se constatc;>u ao final desse período

é que os Planos Nacionais marginalizaram o di::senvolvimento regional, e a economia brasileira encontra-se hoje
sem quatquer condição de~ com os resultados obtidos,
estender a ajuda àquelas regiões periféricas.
Para V. Ex~s terem uma idéia mais concreta das reper~
cussões dessa mudança de política talvez bastasse mencionar o que cabe à SUDENE como órgão de coordenação dos investimentos federais aplicar na área com a
sua margem de manobra.
Naturalmente, poderíamos aqui mencionar quais- foram alguns resultados obtidos com essa política de de~
senvolvimento regional, pelo menos no perfodo inicial,
em que a região se encontrava numa esta_gnação completa, em que as parcas poupanças eram desviadas da região
para investimentos suntuãrios e imobiliárioS Oo Sul do
Pais, em que não havia nenhuma confiança do setor prívado em investir na região. TOda a iÓdústria tradicional,
principalmente a têxtil, a de confecção, de oleaginosos,
de curtimento, que se havia exaurldo após a II Guerra
Mundial e encontrava-se completamente obsoleta e sem
qualquer poder de competição com as indústrias dos
mesmos ramos no Sul do País, estava sistematicamente
fechando as portas por falta de competitividade. Basta
lembrar o exemplo do Estado de Sergipe que, ao final da
II Guerra Mundial, contava com 12 indústrias têxteis,
inclusive a maior parte delas em cidades do interior do
Estado de Sergipe, e já em I 960 essas indústrias estavam
reduzidas a seis, com equipamentos obsoletos, fi!atórios
_e teares do século passado, com uma produtividade mui·
to baixa e sistemáticamente aumentando o número das
fábricas que iam fechando por falta de poder de competição:
Então, o primeiro trabalho, como se mencionou, foi
voltado para essas indústrias tradicioilais.
Tentou-se restaurar a confiança na região. De todo
modo, seja atrav_és do esforço do próprio setor público,
seja através da iniciativa privada, das contribuições internacionais, o fato é que a região saiu da estagnação
econõmlca completa e conseguiu crescer ao longo de 21
anos a taxas médias praticamente equivalentes às do
Brasil, em torno de 6,8, atê 1980, apesar das secas e inundações que ocorreram simultaneamente na área. Estados
como a Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas foram
duramente atingidos por duas inundações do Rio São
Francisco nos anos de 1979 e 1980, simultaneamente
com o ciclo de secas que ainda hoje persiste. Então, até
1980, ainda assim com secas e inundações, a economia
da regmo conseguiu crescer.
A ·partir de I98 !, retomamos ao período de Características obtidas ãté 1958, 1959, quando-ã -economia daregião não mais crescia. Em I981, a região teve um decréscimo de 0,5%, situação ainda um pouco melhor do que a
da economia brasileira, que neste mesmo ano, teve um
decréscimo de I ,9%.
Natura!mente,,a seqüência de secas, e a _crise ecanômica do País _r~percutindo na regiã,o torna._ram absolutamente impossível o retorno das taxas de crescimento do
produto interno bruto da região e com isso, naturalmente, também vieram os renexos muito negativos nos as-
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pectos sociais, que jã eram precários, não s6 da parte do
desemprego.
E ai chegamos à situação atua!, com uma situação inimaginável. Basta mencionar para V. Ex's que se somarmos as taxas de desemprego com as taxas de subempre~
gos, vamos alcançar um índice um pouco superior a 45~
da população economicamente ativa. t quase, na verda,.
de, um milagre o Nordeste hoje ainda sobreviver coo\
uma taxa tão alarmante e elevada de desemprego aberto
somado ao subemprego.
O des_emp~ego aberto, o desemprego total, tem uma
taxa relativamente baixa. estã em torno de 3%, mas os
42% que se agregam aos 3% refletem a precariedade da
sobrevivência- dils populações economicamente ativa
sobrevivendo às custas de biscate, camelotagem e outras
formas, eu diria, criativas e até imaginosas de sobrevivência.
Se passarmos para a análise de mortalidade infantil o
quadro é alarmante. Independentemente da seca e das
inundações, já havíamos alcançado o índice de 101 por
mil, ou seja-, um pouco mais de 10%, quando as estatísticas da própria Organização das Nações Unidas consideram não recomendável uma taxa de mortalidade infantil
superior a 3%.
Neste perfodo _de apogeu do quinto ano consecutivo
de seca, em algumas micro-regiões do Nordeste encontramos taxas de mortalidades que ascendem até 200 por
mil, ou seja, mais de 20%, e em alguns casos isolados, segundo recentemente disse um Governador do Nordeste,
essas taxas alcançam até 600 por mil. Naturalmente isso
não é uma média nem se refere ao Nordeste, refere-se a
uma microrregião-, num período crítico. E é sabido também que mesmo em períodos normais de inverno, os meses de outubro e de novembro apresentam as maiores dificuldades para as populações rurais.
Se formos analisar estatísticas realizadas com a população rural economicamente ativa e com a receita, com a
renda dessa população, realmente o quadro é extremamente desanimador, porque considerando remuneração
até dois salários mínimos encontram-se contingentes da
população rural economicamente ativa de cerca de 96%.
Isso, comparado com as outras áreas do País, onde esse
índice está em torno de 40%, revela a extrema fragilidade
da economia regional, do ponto de vista também social.
Sei que V. Ex.'s estão ansiosos para perquirir o que a
SUDENE fez e continua fazendo, a partir dessa mu.
-dança da prioridade regional, que, aliás, diga-se de passagém, foi exercida sem qualquer sacrifício para a politica setoria!, com essa passagem da prioridade regional
para a consolidação da economia brasileira nos setores
~ásicos das_ indústrias de bens de capital, sobretudo seto~
res de infra-estrutura, que na verdade apresentaram e
apresentam grandes projetos setorias, mas que, de fato,
são grandes projetos regionais das áreas mais desenvolvidas. Na verdade, tanto aqueles de energia, como de síderurgia ou de transportes, não são em si projetos setoiiais
da e.çonomia nacional. São muito mais projetas regionais das áreas mais ricas do que propriamente projetas
setoriais da economia nacional.

f:. claro que com os recursos que a SUDENE pode dispor, é impossíVel exigir qualquer alteração do quadro.
Para V Ex's terem uma idéia, no-ano passado, 1982, a
SUDENE administrou de forma mais direta, ou seja,
co_ordenando recursos da ordem de 188 bilhões de cruzeiros. Desses 188 bilhões de cruzeiros, cerca de 51 bilhões foram destinados à assistência às áreas das secas,
_restando 135 bilhões. Estes 135 bilhões incluem a administração de incentivos fiscais e financeiros da ordem de
75 bilhões de cruzeiros. São recursos destinados a projetas industriais, agroindustriais, de pesca e de hotelaria,
projetos também de excessiva regidez, ou seja, a SUDENE pratiçamente tem muito pouca margem de manobra,
porque esses 75 bilhÕes representam apenas 30% das
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reais necessidades, isso porque também estamos seguindo uma política absolutamente restritiva de aprovação
de projetas.
Paradoxalmente, neste momento, o Brasil encontra-se
numa fase de economia recessiva, ou seja, pouco entusiasmo do setor privado para investimentos, sobretudo
nas áreas mais dinâmicas, São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, e o Nordeste por outro lado, encontra-se
com essa mesma iniciativa- privada entusiasmada, com
projetas na SUDENE que esfão retidos nas prateleiraSexclusivamente por faltã de recursos, de incentivos.
Então, não podemos nem nos queixar da falta de cre:
dibilidade da região, da falta de viabilidade, pois centenas de empresários regionais, nacionais e internacionais
contiriuãm acreditando nas potenCialidades da região,
não somente industriais, mas agroindostriais, de pesca,
de hotelaria, etc, e que somos obrigados a reter e passar
mais de dois anos com esses proJeto$- retióOS, não por
carga burocrática, não por excessiva anâlise, mas sim~
plesmente por inexistêncíã-de recursos, porque c-ada pro~
jeto aprovado significa um compromisso firme, assumido, de liberação de recursos em prazo certo, em valores
definidos e cumpridos- religiosamente.
Então, desses 187 bilhões, tiramos 56 bilhões para a
seca, sob os quais não temos nenhuma margem de manobra, é questão de salvar populações ...
O SR. MILTON CABRAL- Isso em 1983?

A identificação dos recursos ·naturais, recursos minerais da região, permitiam que o Nordeste passasse a ex~
piorar o cobre na Bahia, fazendo o Brasil reduzir a sua
dependência do cobre importado do Chile; passasse a explomr o sal-gema em A lagoas, com as indústrias cloroquímicas que estão se transformando, agora, num pólo
cloroquímico; e passasse, também, a implementar o pólo
petroquímica da Bahia, muitO controvertido, segundo
muitos ecoriOmistas, mas, sem nenhuma dúvida, de grande co-ntribuiç1io em teimoS de econoiTtia brãSileira pára
reduzir a dependência de importados petroquímicos, em
vã!Or superior a I bilhão de dólares e com a contribuição
adicional de importações que, só no prirrieiro_ semestre
deste ::~no, foi da ordem de 80 milhões de dólares. Passa~
mõs; tâmbém, a diversificar os emPieendirrientOs- industriais em todas as áreas. Ampliamos o número de fábri~
cas de cimento de 4 para-14, fazendo não sOmente ampliação das existentes mas implementando as unidades
de cimento praticamente- em todos os Estados; se conSiderarmos o Piauí, que fem a sua uilidade -em implantaÇ·ã-o-neste riioriú!iito. O cimentO, como V. EX•s sabem
muito bem, é Siriiplesmente o calcário queimado e moíM
do, de baixo v<i!Or -e cilto peso e seria -portanto, extremamente antieconômico e irracional nós centralizarmoS a
produção nas 4 fábricas originais da Bahia, Pernambuco
e Panuba, quase inviabilizando o uso dess_e produto no
restante da região.

O SR. VALFRIDO SALMITO- Não, nobre Sena-dor, em 1982. Retiramos 75 bilhões para os h1cC:ntivos
fiscais, restando 48 bilhões para o desenvolvimento rural, 2 bilhões e 500 milhões para o desenvolvimento social e de infra-estrutura e 8 bilhões para a SUDENE,
propriamente dita, ou seja, para arcar com os seus encargos administrativos, manter a estrutura de planejamento
própria e_ dos Estados, financiar-pesquisaS setoriais e ainda pagar juros de dívidas externas assumidas junto a instituições internacionaiS Pari- financianlentos destinildõS- essencialmente à infra-estrutura, como são os casos dos
empréstimos do Banco lnteramericano etc.
Então, V. Ex~s podem ver que com essas migalhas de
recursos nada se_ pode exigir em termos de transformações. Isso para não f::~larmos no calcanhar de Aquiles,
que é o setor rural, que continua extremamente frâgil e
para o qual a própria SUDENE, ao longo dos últimos 8
anos, voltou especial atenção, procurando identificar
quais eram os pontos de estrangulamento desse setor rural. Porque, de um lado, _verificou~se o_ seguinte: o setor
industrial urbano teve uma resposta muito positiva.
Conseguimos fazer o produto industrial do Nordeste
crescer a taxas médias, ::~o longo de anos, em torno de
8%, até um pouco superiores às ciO Brasil.- Se bem qUe,
em termos relativos, istO não sig.nífica muito porque
todo o produto industrial do Nordeste, somando-se.da
Bahia ao Maranhão, incluindo-se o moderno pólo petroqutmico da Bahia, tudo isto somado é inferror ao produto industrial do Estado do Rio Grimde do Sul - nem é
preciso falar São Paulo. Todo o esforço teve uma resposta muito boa, mas ainda foi extremamente modesta.
Consideramos que o Nordeste deu uma resposta extremamente eficiente em termos de indústria, trouxe a confiança para os seus inVestidores, para as poup-ãnças regionais, criou, entre empregos diretos e indiretos, ao longo d~ses 20 anos, cerca de 2 milhões de novas oportunidades de trabalho. Diria, também, -que multiplicou os
frágeis núcleos de industrialização da região que se resumiam a Salvador e Recife. Hoje, nós temos núcleos industriais em ãreas sertanejas como Montes Claros. Feira
de Santana, Juazeiro e Petrolina e em capitais que eram
essencialmente cidades de funcionários púbfícos, como
Aracaju, João Pessoa e outras e, também, cidades de
porte médio como Parnaíba, Sobral, Crato , Juazeiro,
Mossoró e Campina Gfande passaram a-ter os seus núcleos incipientes de indústria que não existiam. --

Também, partimos para uma política racional de in~
dustrialização, no sentido de implementar distritos e
áreas industriais. V. Ex~s sabem muito bem o que ocorre
hoje com São Paulo, onde há uma grande concentração
industrial, sem planejamento, obrigando a grande massa
operária a viajar cerca de 8 horas por dia, em média,
para chegar ao trabalho e em casa e desenvolver umajo_rnada de trabalho de 8 horas. No Nordeste, através dessa
política de planejamento com áreas e distritOs industriais, que a SUDENE desenvolveu com a ajuda, inclusive, de países como Israel, porque não tínhamos a técnica, e com o apoio dos Governos estaduais, pelo menos
localizamos as-âl-eas em pontos adequado_s, contribUirldo
não só para aliViar o esforço humano das massas operárias, em termos de transporte e em termos de desgate
também, mas até mesmo em termos de poluição ambiental. Todo o Brasil sabe o que ocorre com a baixada santista, quando até a genética humanajâ foi afetada, exalamente pela falta de palnejamento, de racionalização na
implementação daquele parque industrial. Isto não ocorre no Nordeste, onde o policiamento com respeito à poluição já existia por parte da SUDENE, mesmo antes da
criação da SEMA.
Com relação-à intra-estrutura básica~ o NorOeste também teve avilnçOs consideráveis, não somente em energia, em transportes, mas, também, até, mesmo na formação de recursos humanos, na formação de equipes a
níveiS estaduais, para melhor administrarem os Estados,
e a nível municipal. O nossO ponto crítico continua sendo o setor rui-ai, nào só por conta- das secas e inundações,
mas, também, por uma série de outros fatores que, talvez
V. Ex-'s conheçam muito bem. Mas vale a pena repetir.
Por exemplo: nós temos ali um verdadeiro paradoxo em
termos fundiários. O Nordeste pos-sui, hoje, cerca de I
mllhào e 600 mil propriedades, consideradas minifún~
di6s,-·pratlcamente antieconômicos, convivendo ao lado
de latifúndios, em grande parte improdutivos. Então, V.
Ex•s vêem que a pesquisa desse aspecto nos obriga a um
reexame da estrutura fundiária, envolvendo duas ações
quase opostas, simUltaneamente: tanto o remembramento dos minifúndios antieconômicos, como também o
desmembramerito dos chamados latifúndios improd-utivos.
Também sabemos, hoje, que o modelo de extensão rural, desenvOlvido em todo País, sobretudo no Sul doBrasil, onde consegu_e elevados índices ae produtividade,
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não tem nenhuma serventia e nenhuma aplicação com
respeito ao semiMárido nordestino. Para o semi-árido
nordestino, nós trouxemos equipes, missões técnicas internacionais de Israel, França, Espanha e muito pouco
puderam essas missões, de fato, contribuir, a não ser naqueles solos sedimentares e aluvionais, porque, com relação ao cristalino propriamente dito, que constitui 52%
da região de- tOdo o Nordeste, não há nenhuma experiência internacional, nenhuma contribuição a ser fc:ita. A
própria experiência de Israel, com relação ao deserto de
Neguev, não pôde ser aproveitada, pois as missões que
trouxemos para nos ajudar acabaram confessando que
nâ()" Podia-m d<ir uma-Coniríbuição mais significativ-a, por
conta da diferença da natureza dos solos. Naturalmente,
o crisl::tlino tãmbé!iTI tem as chamadas manchaS de exceçào- são os vales dos rios-, onde hã formações sedimentares e_onde pode ser desenvolvida uma agricultura mais moderna e com produtividade maior.
Mas, devemos ter presente que o grande problema não
é esse.. E:ara esse problema jâ há, pelo menos, um equacionameJ]tO com a irrigação, a grande irrigação estalai,
conduzida seja pelo DNOCS, seja pela CODEVASF
que, mesmo avançando a passo lento, pelo menos têm
um domínio da técnica adequada e, aí, estão a depender
exclusivamente do aumento da quantidade_de recursos
financeiros para ampliarem -os perímetros irrigados e fazerem ass_entamento de coluna. O problema não reside
aí, e sim no semi-árido, onde nós temos mais de I milhão
e 500 mil pequenos produtores com gle_bas de terras que
variam de I décimo de hectare- um fundo de quintalaté 50 ou 100 hectares nesse solo cristalino. Os trabalhos
feitos revelam que mesmo essa área é ec-onomicamente
viâve(desde que nós possamos criar uma massa crítica
para ajudar esses pequeno.s produtores do semi-ârido,
através do tal modelo que pesquisamos ao longo de mui~
tos anos e acabamos reconhecendo como, de fato, válido, porque, testado ao longo de 5 anos de_ seca, assegura
a viabilidade dessas pequenas propriedades no semiárido. t. necessário, portanto, levar para esse pessoal não
somente_ uma reestruturação fundiâria, mas também o
recurso técnico da pequena irrigação - a irrigação por
gotejamento- que faça conviver uma parte de sequeiro
com culturas xerófitas, adaptadas ou já introduzidas hã
muito tempo, com a pequena área verde onde se possa,
também, desenvolver culturas alimentares, sobretudo
uma pequena produção de grãos para os familiares. Jâ se
sabe também que 67% da produção de grãos do N ordeste advém desses pequenos produtores. Quer dizer: quem
dá, no final, a contribuição para as culturas alimentares
básicas da região é o pequeno produtor.
E --ITIOdeiO do Projeto Sertanejo, que foi estudado,
pesquisado, etc, encontra-se no momento no seguinte dilema: foram instalados 107 núcleos de equipes técnicas
no semí~ãfido nordestino, cada núcleo com 12, ou 15 técnicos, do agrónomo ao engenheiro, economista e assistente social, que vai fazer o primeiro contaCto junto ao
pequeno produtor, e essas equipes técnicas estão produzindo, quer dizer, inventaiiando os trabalhos junto aos
pequenos produtores, orientando, formulando a solução
adequada, e enco-ntram depois um estrangulamento insuperável, que é o do crédito para o pequeno produtor,
com encargos financeiros por ele suportáveis. Então, nós
temos hoje uma situação de gravíssimo desequiHbrio entre uma estrutura técnica montada para atender o semiárido e a absoluta insuficiência de recursos, de créditos
para assistir esse pequeno produtor. Nós nos encontramos num impasse tão grande, que jâ houve até uma sugestão de se extinguir o Projeto Sertanejo, em função de
ele funcionar- apenas para assegurar empre&os dessas
equipes técnicas, e muito pouca serventia trazer para os
pequenos produtores.Então, meus Senhores, nós aí indentificamos, praticamente, a causa fundamental da persistência da pobreza
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ab!>oluta no Nordeste, ligada ao meio rural- e aí nós temos que fazer intervençõCs não somente no setor ec_oJlô-

mico- social na estrutura fundiárfa, mas também no levantamento cultural deste homem que é analfabt:to, que
não precisa apenas ser alfahetízado, mas tem de ser lc_vantado no seu p<.1drão cultural, começando àté mesmo
por conferir-lhe os direitos de cid:tdanfa, de partícipaçiro
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agilização, ou melhor eficiência na Correta solução desse problema nordestino. Seriam essas as informações que
eu gostaria de ouvir do Superintendente, porque considero, inclusive, que a unific<Jçào desses programas especiais em um só talvez possa até torná-los mais eficientes
desde, evidentemente, que sejam garantidos recursos
para uplicução na soluç~o dos problemas.

mínima dentro da própria vida comunitária. Aí nós iden-

tificanios, talvez,- o Pdncipal fato r da persistência da
pobreza absoluta no Nordeste.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR._ PRESIDENTE (Alberto Silva) - NóS queremos agradecer_ao Dr.. Valfrido Salmito essa exposição
claru, objctiva, onde ele faz o retrospectivo da atuaçã.o
da SUDENE até a identificação, como ele acaba de faR
zer, do que ele imngína e os seus técnicos como sendo a
causa principnl da persistência da pobreza nordestina.
tdas, eu creio que os- nossos companheiros que estão
aqui gostariam de úproveitar essa oportunidade paia faR
zer algumas perguntas ao nosso conferencista de hoje.
Eu pediria que rapidamente se idcntifTc<i.Ss-án os ijue desejnm fazer umól interpelaÇão para que nós pudêssemos
anotur, c pedindo naturalmente que fôssemos breve, porque o tempo- está se csgõtaildo. De qualqUer foima, é
uma oportunidade excelente de se fazer perguntas ao homem que hoje detérri a parcela de maior responsabilidade na manutenção de uma região com quase 2 mífhõeS e
meio de homens vívendo de frentes de emergência e uma quantidade enorme de carros-pipa levando água para a
sohrevivência áissa gente.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente, enquanto colhe a lísta de incríções eu gostaria de
informar aos demais Senaaores e Deputados aqui p"ie~
sentes que nós, aproveitando o bom exemplo dado pela
Comissão Especial das -POJOilCtas, manüVCinos entendimento com o pessoal do PRODASEN, para termos também a nosso banco de dados aqui na Comissão. E há
possihilidade de conseguirmos isso-:;: incluSive com a ajuda do pessoal da SUDENE, com as informações que
irão nos píestar atraVés de-pedidos que faremos
Mas, eu queria aproveitar para pedir uos srs. Oe-PiitU~
dns e ao Senador Milton Cabral para nos ajudarem fazendo as indagações, a partir de hoje, para colhermos esses dados todos, Cuda um procura ver ql.lais são os dados mais importantes para ficarem aqui no banco de dados. que serão comparados com as demais informações
que nós estaremos recebendo no decorrer dos nossos trabalhos. Vamos procurar colher o máximo possível.

O SR. PRESIDENTE (1\lbcrto Silva) --Eu gostaria
de colocar esta informaç5o do nosso Relator, Senador
Jutah} i\·fagalhàes, aos nobres Deput~tdos que nos honram com sua prc.scnça aqui nesta Comissãõ, hoje,
ClJm a pala\'fa o nobre Deputado José Luiz l\·1aiã.
O SR. JOSÍi LUIZ l\1.-\JA- Sr. Presidente, sr5~-$e
nadnres. Srs_ Deputados, Sr. Supcrinh::nJentc:
O qLtc se sente, realmente~ é que o grande problema do
NorJcstc.é:~ fulta.duecursos para desenvolver os :1ossos
progmm3s. Nós temos program3s, projctos, e não disp<.lmos ínfclizmente, dos mdos_ para acionar, ou para aplicar na solução do nosso prohlcma.
Fu querh1 apenas indagar ao Supcrintend~nte, qual,
cfetivamcntt:. a nc.ccs.:;iJa.dc. _que. tÚia o FINO R para
atender aos projetus que se encontram nas pratc_l~iras qa_
SUDI:.NE, que, t!Vh:lcntl!mente, não eiÜ-o s.c.ndo analisãdo~'? Purquc, como dbse o Superintendente, é um compromi:;;;so que teria a auturquia rJc liberar recursos para asua corrctu implantaçà<).
E IJlllr\) ponto ê o andamento do Projeto Sertanejo, -gu
do Projeto Nordcstào, que seria a consolidação desses
prog.rnmas cspcchlis, evidentemente que tentando a sua

O SR. VALFRIDO SALMITO- Sr. Presidente, Sr.
DeputadO José Luiz Maia, há duas indag~ções d~ V. Ex_'
a primeira relativa, a quais os recursos do FINO R. -neces-sários púa os- projetas que se enc011tranl hO}é n~aS-PrSú
leiras du SUDENE, uguardando recursos para a aprováçãO. pe_ fato, há um levantamento nosso, relacionado
tom esSes Projetos; são projetas induúriais, agroindustr_iais, _de pecuúria, de ho~cl. de pesca, 4_e _a_vicultura, de
suin9c~]Íura e de produção de grãos, também.
A estimativa, ·a preços atuais, é da ordem de 600 bilhões de crUúiros, então já Vê V. E-x~ que esses projetas
devem permanC1:er nas prateleiras ainda por muito tempo, em função dã ineXíStéiiCia dàs 'recursos, até pãra a
conclusão dos projetas atuais. Nós, no momento, estamos apoiando cerca de 785 empreendimentos,-da mesma
ordem, índllstri<J-is, agroindustriais, de pecuária, suin-ocultura, avicultura, hotel e pesca, e para esses projetas
em implantação já estamos coffi uni. défiCit muito grande. Então, não hâ outro caminho, primeiro, senão elas tecer os Cronogramas o elastecirilento dos cronogramas
traz muitas conseql!êncías negativas: retardamento da
conclusão, retardamento dã geração dos efeitos econômicos e socia.is positivos, tais cómo a geração de tributos
e a criação _de empregos; são efeitos que vão sendo retardados, penalizando a região. E muito mais ainda com re·
lação às cartas consultas e projetas que se encontram nas
prateleiras.
Em termOs de projeto de pecuária, por exemplo, nós
estamos com uma média de quase_ dois anos para podermos aprovar um novo projeto, não por qualquer carga
de exígêncía burocrática, mas sifnplesmente pelit fnexisteiicia dOs recUrs-os com essa finalidãde.
Quanto à outra col_ocaÇão de V. Ex• índagando sobre
o Projeto Nordeste e os efeitos sobre unificação dos pro~
gramas especiais, nós gostaríamos de esclarecer à Comissão, aos Srs. Senadores e aos Srs. DeputadOs, que, de fa·
to, está em pleno andamento a etapa inicial de formulação deste Projeto, envolvendo equipes técnicas dos_ Estãdos, de todos os Estados, e envolvendo também equipes têcnicas de vários setores do Governo Federal, basicamente com a finalidade de reavaliar tudo que foi feito
na região, quais os pontos de estrangulamento que retardaram o melhor desenvolvimento social e econômico da
região, depois 1<1mbém com o objetivo de atualizar uma
proposta a ser tralida para o Congresso e uma definição_
de pulítica cconômica e sociul atualizada. Portanto, e aí
partindo não somente da necessidade_de unificação desses programas especiais que estão vpltados para o meio
rural, como os pwgramas do Projeto S_ertanejo, POLO~
NORDESTE. zona cancvicira, recursos hídricos e até
mesmo assistênd;;~. da seca, mas também, como mencionamos aqui, um reexame dessa situação fundiária, notadamente_do semi-:'lrido nordestino, onde temos uma permanente fragmentação das glebas de terra, e que até no
primeiro momento não interessam nem ao latífundiârío,
nem ao minifundiário, quer dizer, no primeiro momento,
quando ocorre a primeira sucessão_hereditária, ou até a
segunda, na Verdade, não há nenh~Jm ínt~_r_esse do lati~
fundíário com esta sucessão, com essa fragá1entação pela
sucessão. O que acontece é que, apartir da segunda sucessffo, como se inviabiliza a pequCna piopriedã.de, então, inevitavelmente, uma parte dos herdeiros abandona,
vai em_bo(a, tenta vender, e como a outra parte não consegue comprar, então se reforça o latifúndio do N ardeste. Esse é um problema que tem de ser resolvido ao mes-

e

nio~tempo, simUit;lneamcnte, nas duas partes como mencionamo~:

funto ao pequ~no c miníprodutor, c junto ao
grande produtur.
Então, esse reexame da estrutura fundiária atual do
Nordeste também está sendo feito, embora nó_s tenha·
mos já identificado, antes mesm9 desse trabalho, todas
as ãreas de tensào~social do Nordeste. São cerca de 67
áreas. de to;!nsào_soçial, quer dizer, onde há uma disputa
por terra, da parte de não-proprietúrios, de produtores
rurais sem terra, e onde também nós já não só identificamos, mas levamos o assunto para o Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, para ver se o Ministério
ajuda na solução dess:~ problemas.
- Agora. também queremos ressaltar para os Srs. Senadores e Deputados que o Projeto Nordeste encontra-se
numa formulação de fases setoriais. No momento, nós
não temos um documento pronto, mesmo em caráter
preliminar, para trazer para os Srs. Senadores e Deputa·
dos, porque as equipes que o estão elaborando, estão trabalhando em segmento setoriais isolados: tem um grupo
de estrutura fundiária, outro está examinando o crédito
rural, outro estú examinando o setor de cooperativismo,
o outro está examinando a irrigaÇão, recursos hídricos,
implicações no semi-árido, etc. Então, esses estudos estão se desenvolvendo simultaneamente, não temos ne·
nhum pronto ainda, em ve:rsilo preliminar sequer, para
trazer para os_Srs. Senadores c Deputados. Pedimos então, um pouco de compreensão da parte de V. Ex• e antes do trabalho ser considerado mesmo-acabado obviamente estará sendo trazido a V. Ex•s.
No momento, a SUDENE está recebendo uma sêrie
de solicitações de Senadores e Deputados, às quais, infelizmente, não podemos atender porque não temos ainda
nenhum documento preliminar pronto. São equipes que
estão trabalhando na Bahia, na SEPLAN-BA; em Forta(eza, no Banco do Nordeste; lá no-Recife, na-SUDENE; mas não temos ainda um documento preliminar
pronto.
Estamos também diante de um dilema: é que o próprio
Banco Mundial quer iniciar o financiaineilto do setor rural e quer também já avançar especificamente com relação ao pequeno produt·Jr. A SUDENE tem uma visão
concreta, realista de qua·.1tos milhares ou milhões de pequenos produtores deveriam começar a ser assistidos, e
essa assfstênda estender-se pelo horizonte durante, pelo
menos, 15 anos, para que nós possamos obter uma tra:nsformação deste setor rural sem i-árido, sem o que o Nordeste permanece estrangulado, como se encontra hoje, e
com a pobreza cada vez mais chocante com relação ao
setor urbano.

O SR. PRESlDENTE (Alberto Silva) -Satisfeito?

O SR. JOSÊ LUIZ MARTINS- Sitisfeito com~as
informações.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a palavra o nobre Senadl.lr Milton Cit.bral.

O SR. !\.HLTON CABRAL- Sr. Presidente, Dr. ValfridQ SalmTrO;tei1ho ·algu-mas-indagações, mas antes de
entrar nessas indagações, conSeql!êntes da exPosição-~fei
ta pc-lo ílustre confe-rencista, eu queria perguntar a respeito de uma infornwçào que me chegou por telex, do Sr.
Ministio Mário Andreazza, comunicando que houve
uma rc-formuluç.ào do trabalho das frentes. Diz' o seguinte:
"Considerando a aproximação do período chuvoso, na região Nordeste, recomendamos à SUDENE proceder à liberação dos trabalhadores rurais,
_if!~critos nos programas de obra de emergência, durante dois dias por semana, a partir de novembro
vind~)uro, sem prejuízo da remuneração mensaL"
Js;;o j<'l entrou em funcionamento, Sr. Superintendente'?
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O SR. VALFRIDO SALM!TO -.Jâ, Sr. Senador.
A partir do dia 1"' de novembro, nós expedimos uma

orientação a todos os órgãos executores para que ostrabalhadores inscritos nessas obras públicas de natureza
hídrica trabalhem apenas 3 dias por semana, ficando o
restante da semana disponível exatamente para ocupação nos seus roçados, nas suas atividades agrícolas.
Três dias obrigatórios~ ficando' liberados os demais. V.
Ex• referiu-se a dois dias de libefação, porque, na verdade, Sr. Senador, o fim de semana já era liberado, sábado
e domingo jã eram liberados, então com a liberação de
mais dois dias, ficaram apenas três dias- obrigatórios e o
restante da semana liberado para as atividades agrícolas
normais.
O SR. MILTON CABRAL- Muito obrigado. O Sr.
poderia esclarecer quanto o Govàno está despendendo
com a assistência direta a essa população da região?
OSR. VALFRIDO SAL MITO:..:... PoiS não, SenadOr.·
Na verdade, nós temos ano a an·o, mêS a mêS, eu nãO
troux.e. aqui a relação completa, mas posso mencionar
para V, Ex• o seguinte: no ano pa_ssado, o Governo Fe-_
dera! despendeu, a preços de 82, cerca de 53 bilhões de
cruzeiros o ano todo. Este ano, em função da elevação
do salário, como ocorreu jã 4 vem, 2 vezes ano passado
e 2 vezes este ano, e em função tarTibém do agravamento
intensfssimo da situação, porque o ano de 83 não foi apenas o quinto ano de seca, foi o quinto e o pior deles, com
índice de frustração geral de cerca da 80% das lavouras,
com prejuízos da ordem de 8 milhões de .toneladas d_e
grãos, afora-õtifras lavouras, oufraS produções agrícOlas,
nós chegamos agora, no mês de outubro e novembro, ao
chamado apogeu da crise, então, somente no mês de outubro. foi necessário o Governo mObilizar cerca de-400
bilhões de cruzeirOs, não somente pafa o pagamento de
aproXimadamente 2 milhões de trabalhadores recebendo
cerca de 15 mil e 300 cruzeiros mensais- só aí, V. EX!
percebe que ultrapassa 30 bilhões de cruzeiros -mas
também para os custos de administração do Exército,
DNOCS, CODEVASF e governos estaduais, que representam 5% desse encargo, desse ônus. Temos também a
realização das obras de abastecimento de âgua, quer dizer, no momento são cerca de 3 mil e 40 caminhões-pipa,
jam_ant_as, rede ferroviária, levandO água de graça a essa
população, ao meio ruraL Temos ainda, nesse valor total, recursos para a conclusão de uma série de _obras: açudes, perfuração de poços, construção de adutoras, subadotaras, que estão sendo construídas também com recursos da seca, construção de cacimbões, cacimbas, etc. Incluindo a verba para mão-de-obra, a verba para construção de adutoras, a verba para açudag.em, cacimbas,
cacimbões, transportes de água, o custo desses transporte, fabricação de pipas, etc. deu uma quantia dessa_ordem somente no mês de outubro.
O SR. RELATOR (Jutaliy Magalhães)- Sr. Presidente. aproveitando a indagação do Senador Milton
Cabral, na qualidade de Relator, gostaria de pedir uma
complementação para esta resposta.
Esses recursos são provenientes de que font.e? Até outubro, quanto foi despendido neste ano?
O SR. VALFRIDO SAL MITO- Sr. Senaâor, esses
recursos são chamados recursos da União, que vinham
sendo utilizados da chamada reserva de contingência, lité- naturalmente a exaustão dessa reserva.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Tem alguma coisa a ver com o FINSOCIAL?
-

O SR. VALFR!DO SAL MITO- Não, Ex• O FINSOCIAL não contribui em nada com essas obras. Apenas devo esclarecer a V. Ex• que já agora, do mês de setembro para outubro, nós solicitamos e obtivemos uma
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parcela do FINSOCIAL ilo- valor de 1 bilhões e 500 milhões para comprar feijão, arroz e Outros gêneros alimentícios para revender aos trabalhadores. Foi a contribuição do FINSOCIAL, mas que funciona como fundo
rotativo. Neste momento, o produto desta venda estâ
sendo recolhido para recompra dos mesmos gêneros alimentícios.
Posso dizer a V. Ex• o seguinte: que no primeiro semestre deste aDo, fruto ~a s_ecade 1982, que veio terminar em março ou ã.bril deste ano, tivemos aproximadamente ~O_bilh_ões de_cruzeiros. Já no segundo semestre~ o
agravamen-to fõi tão grande; mês a rrlês, e, como eu disse,
começamos julh~ com !O bilhões, fomos_subfndo, cjuind-o chegamos a outubro Já estávarrios com 40 bilhõf:s.
Mas eu me comprometo perante V. Ex• a mandar, mês a
mês, o. anb de .19.83 _e o totl:!l até outubro.
O SR. MILTON CABRAL- Provavelmente esses
valo_res_ ultrapassam 200 bilhões este ano?
O SK-~VA"LFRID(:>"SALMITO acredito que sim.

Sr. Senador, eu

o sR. MILTON CA&RAL...:.:. o -ilustre conferen;ista
falou que os recursos alocados da SUDENE em 1982 foram da ordem de 188 bilhões, Qual é a previsão para
1983?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Poderíamos dar a
V. Ex• uma estirilativa de proj6Ção, â.té dez6rribro, da ordem d_~ 200 bilhões para a seca ..
O SR. MILTON CABRAL para a SUDENE.

Isto é fora. Eu digo

0 SR". VALFRIDO SALMITO- NãO, nós incluímos
aqui, Sr. Senador.
O SR. MILTON CABRAL- Essa assistêriciaaosflagelados não se confunde com o orçamento da SUDENE.
O SR. VALFRIDO SALMlTO- Não, mas nós induímos aqui Sr. SenadQr. Quando nós _mencionamos
187 bilhões em 1982, nós incluímos 53 bilhões destinados
à seca.
O SR. MILTON CABRAl - Considerando então
que será também incorporado em f983, qual s"eria a projeçãO?
O SR. VALFRIDO SALM ITO- Nós teffios, estimativamente, 200 _bilhões da seca - eu acredito que um
pouco menos, mas vamos estimar por alto- temos 150
bilhões do FINO R, o quedaria 350 bilhões, e temos ainda os chamados progrmas especiais, POLONORDESTE, Projeto Sertanejo, PROCANOR, recursos fiíOricos,
qúe-devem alcançar cerca de 85 a 90 bilhões de cruzeiros.
Em termos de recur_sos que a SUDENE pode dlspor para
fazer pesquisas, fomentar pequenas empresas, pagar juros de dividas, pagar seu próprio pessoal, isso não deve
dar mais do que 15 bilhões de cruzeiros.

O SR. MILTONTABRAL- Então, são 455 bilhões,
dos quais 200 entrariam para a assistência direta às secàs, sobrando 255 bilhões para o orçamento propriamente dito da SUDENE, e todas suas atividades, o que é
inferior à Correçâo monetâria. Es~a é a constatação a que
nós chegamos.
Então o orçamento de 1983 não corresponde às reais
necessidades, é. inferior, em termos reais, ao orçamento
~te 1982. Essa é uma constatação.

i403

aqui que confirmam exatamente, Sr. Senador, que tem
havído variações de ano para ano, não somente neste
período que V, Ex• analisou, mas em outros períodos
também ...
O SR. MILTON CABRAL correção monetária?

Não corresponde à

O SR. VALFRIDO SAL MITO- Não corresponde
sequer à correção. Houve ano aqui que nós caímos no
nosso orçamento, propriamente dito, e não pudemos ter
nenhuma margem de man~obra, destinar recursos para
pesquisas para recursos humanos, etc. Caímos de 4 bilhões para 1 bilhão.

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Com 2 bilhões em 1980, nós estamos abaixo do índice de preços
reaís.
O SR. MILTON CABRAL -Sr. Presidente, eu estou
aqui um pouCO pressionado, porque tenho mais três perguntas mas não quero mobilizar o tempo, porque há outros Parlamentares. Mas há uma indagaçào aqui que me
parece válida. 1:. que a politica atual da SUDENE não
contempla espe_cialmente as empresas em dificuldade,
pelo menos, que permitisse a elas assegurarem o emprego e não fecharem. No caso da Paraíba, sem medo de errar, provavelmente um pouco mais de 50% das empresa
instaladas sob os auspícios da SUDENE estão fechadas.
O sistema FINO R é muito rígido, ele impede flexibilidade. A SLIDENE não tem como atender a essas empresas, pelo menos para assegurar empregos e impedir que
elas fechem.
Eu perguntaria se hã alguma novidade nesse sentido,
se a SLIDENEjâ pensou nisso, se há alguma ação efetiva
prática para favorecer as empresas em dificuldade?

O SR. VALFRIDO SALM!TO- Sr. Senador, realmente confirmando o que V. Ex' disse, o FINO R não
contempla recursos para recuperação de empresas em di~
ficuldades .. O que nós estamos fazendo, neste momento,
é examinar, juntamente com o Banco do Nordeste do
Brasil, com o Banco do Brasil, com o BNDES e com as
Federações de Indústrias do Nordeste qual o esquema
que se adequaria para a recuperação dessas empresas,
que fecharam por múltiplas causas. Em grande parte,
talvez a maior causa delas, a mais importante~ sejam os
reflexos da crise econômica brasileira. São empresas que,
de repente, perderam o mercado e resolveram fechar
porque a persistência em mantê~las funcionando resultaria em prejufzos insuportáyeis para seus empreendedoreS,_ -ESsa é, -s-em neiihuma dúvida, a principal causa.
O SR. MILTON CABRAL- Mas existe alguma proposta para contornar esse problema?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Ainda não temo$
nenhuma cunclusão, Sr. Senador.
O SR. MILTON CABRAL- Eu acho que essa CoParlamentar de Inquérito daria uma grande contribuição se realmente propusesse umã. fórmula. Eu imagino, por·exerilplo; Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs.
Deputados, que uma parte do FINOR poderia ser reservada para uma conta especial no, Banco do Nordeste
COf!l esta finalidade. Porque não há obrigatoriedade de
aplicar todos os recursos do FINO R em investimentos
através de ações, ou estou enganado?

miSSãO

O SR.-PRESIDENTE (Alberto Silva)- V.S'querdizer mais alguma coisa?

O SR. VALFRIDO SAL MITO- Realmente V. Ex•
tem razão. A lei contempla também a alternativa de debêntures,

O SR. VALFRIDO SALMITO- Eu realmente só
queria colaborar com V. Ex', porque há outros dados

O SR. MILTON- CABRAL- Mas esse é um ponto
que eu deixaria à consideração da Comissão.
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Finalmente, Sr. Presidente, eu vou desprezar mais
(lU três perguntas que cu tinha alinhavado pilra fa-

duas

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Está satisfei·
to, nobre Senador Milton Cabra!'l

mação Jo Sr. Superintendente da SUDENE, qmmdo ele
esclarece que cst;\o instalados 107 núcleos do Projeto
Scrt:tncjo, com -ús- equipe-s técníCUs úab:ilhando, mas o
tr.tb:dho cstlt estrangu!aJ~l por fal,ta de crédito, absoluta
insuliciêm:ia· de recursos financeiros. Realmentl.! isso é=
um th:sastre. Eu' pcrguntaría: este é o úníco COffiplkaàor,
cm rcku;;ào :10 Projc_tú -Sr.:rt:mcjo?
-· ·
·
O-SR. VALI,.RIÓO SALt\O'TO- Sr.--Senil.do~ do
nosso· ponto de vista. é o principal, porque neutraliza
hldo o esforço qUe se faz no sO"ersui~ríCntO 'dcss.es pequeno~ produtores. Só pará V. Ex• tei uma idéia, pO,r CXemplo, para eSte ano de 1983, Oorçamento de crédito. Para o
·Projeto SertanejO_ê da ordem de I_ I bilhõ~s de cruzeiros.
S::tbc muito" b!!m V. Ex!- que o. Ban~o do Nordest~, pOr
exemplo, já cm s'etembro uftr<.lpassou o saldo de apliCação de I trilhào_.dc cruzeiros. O Banco -do Brasil vai
chegar ao fim do ano·~m um saldo de aplicação --~ltPe
riof ·a ~ trí!hõ.cs de ·cruzeiros. Ora;, todoS nós rechn~Cce
mos que ci sem'i-âddo nordestino e o pcquç,no prodUtor .
rcprcsent~U'f:l neste momento o princiPal problema social
e econômico do Brasil. Nós temos ali. sabe muito bem V.
Ex•. conhece bem a_ região, pelo menos li milhões de seres hum imos periclitando a sua s~brevivência e.Csse a
meu ver, dcwria ser um caso de .alarme nadonal, que
justificiuia, sem ne-nhuma dúvida, a multiplh:ação desses
li milhões por dez, por vinte, porque é <1 forma de resolver.
V. Ex• perguntou quanto nós aplicanlos -em outubro.
Aplicamos -1-0 bilhões de cruzeiros. Ora, veja V. Ex•, apfi·
camas 40 bilhões e estamos fazendo o mabbarismo de
conciliar a salvação dessas piJpulaçôes com a realização
de obras que permane~am para benelidó-Jas, mas que
não represenwm a solução.
O SR. MILTON CABRAL- Só para esdllrccer, esses 40 milhões não_ têm n:.~da a ver com o Projeto Sertanejo.

O SR. VALFRIOO SAL MITO- Ni:lo têm nada a
ver com o Projeto Sertanejo. EntàC'I, o t;rédito par:1 o ano
Jndo, para o exercício todo, que vai de abril de 1%3-~3.
<lbril Je 19~4. é de li bilh<)es de cruzeiros. Atê setembro
nôs tínhamos mais de O rriil prOpoStaS desses peqUenos
produtores, propostas prontas, elaborudas, nas carteiras
dos agentes financeiros, sem recursos -para qUe rôS'Scm
aprovadas e se começasse a transformação. Agora, veja
V. Ex•, 6 mi! é um número mínimo, desprezível dfarli.e de
um universo de mais de I milhào.
-- -- -Então, nós considcmmos, de f•lto, um estrangulamento nefasto, uma coisa extremamente PrejudiCial a tÕdos
os programas, inclusive trazendo o descrédito para o
próprio trabalho técnico. A esta altura. essas equipes técnicas encontramMse desmotivadas, desacreditadas porque fiLeram um trt~balhO_i_iiaõ l.iVel-affi_n.t!m a- oportunidade de vcrífiç;lr se o tmbiilhO é vúlido.
Agora, quando se confere essas J1!XCSsh:ladcs_ do scmittrido. em tcnnoJS de mais de um milhlto c 500 miJ peque- nos prndutorcs que nt'ls temos de ~oerguer - do contr{,ril,, L-flcgamo~ :to ronlu tJ(Ie nos !.'ncontramos..hoje - ,
enn•tuta-sc que esSe é· um Jv~ princTj1úS futorcs da persi.~têndu Ua pobn:za, mas não é só gera. dor de_pobreza, é
.10 mesmo tempo um fator de e.xpansJo e divulgação da
pohrcza. porque a pohrc7.a gemda no sem i-árido extravasa para as cidades de médio porte e para as capitais,
quer dizer. é tanlbém Um fatoi-de produçãO e de cxpanM
sào de..'>ta pobreza absoluta. E o Projeto Sertanefõ~-não
vamos considerá-lo aqui o salvador absoluto, mas é até
agora o instrumento mais eficaz c ideiltificadô JUntamente co.m a necessidade no recxame da estrutura fundiãria
desse sem i-árido.

1..1-l' -;. ao ano dunmte ::!0 anos, simplesmente aplicando
r~~:ursvs que

nuncu ultrapassaram a cifra o..t pcrcer.tual
. j';~- do que_sc investe no Brasil. Então. vejam V. Ex•s
-se ttt'"; c0m .?'01.'l.· ~ta popuhH,;ào. a regi:'!ü mais pobre, com
,,d,·cr.:~idJJ.\;s dimáticus_que dctermimtr:.un frustrações de
-1 :mos cm c:1da lO no sctnr <igrkda- entJ.o, cm lO anos
1,,:·1,) _ ncrw~ 4_ :.:t~os sào perdidos. ou qu:tse totalmente
;H: I d._:os. cm !'u!ll,'~ú Jes.-.cs pr,)hlemas din]úticos ~e se
n0:;. •·plkr'ldo L'nt_r..:: ~c 1.5~·0, _L'?_~lsl.!'guimvs ~:.~ses rcsu.liad~lS •• 1 ....xpli..:_,t.;i'hJ ,JLIC lemos é que a racionalização-intro·
du:r. :tb pdo planej:!lllCilftl, rcliJs Pla!h)S D1rctores~ .lpr>Jvarlt)S r"to ·c~~ng'rcSso. aC(Jmpanhmios pelo COngreSso,
realmente foi mnito efiCaz. Agora-,· aiém da -i'acíqnaii- ·
nção. houve um outro.fator, que foi o racioÍ1<imento.
Enti'io. os. resultados não poderiam :;cr'lnclhores reul..mt'OtC:- b p'rcjuízO deSte ~mo Ú)i de cei-ca de 600 bilhões
de cnw,-:irús. pilra o sistema.
QtJ:n:h} :\ outr:.i pergunta formulaàa por V. Ex•, Sr,
Dt;putado Ossian Ararípe, é óbvio que. concordamos
Cl)m :I c!,tbl'TitÇilo dos_' Phmos regionuf.o;, co.ni tiririiit~lçào
pdo CoJ_lgrl:.iSV Na~.;ionat. tcOdO opt;~rtuniQatles_ nito npen::t5_ dt~ t:-.uiquéci~1ento cOm as ~ugcStões.e Çoniribuições
dos Congressistas, mas nós tamb~m consideramos_ Jun.
daméntal u acomp'anh<lmento .d<-'Sses planos, quer dizer,
a prc-;~àçào de contas: o que.foffeito, por-qUe Õão foí feí-. ·
tO', p'M quC SÓ' SC fez iSSO, Ctc., ÍSSO CÓOStituÍria, e Con:Sti~
tu i. sem ncnhufn:.l dúviôa~ ·o' ponto íund3meilúi.J em-ierm'ó.~ (JC regiõeS' pêriíêrícas. Não há dUvida nenhunia, e há
uma consciênCia -clara. não somente por parte da SUDENE_. ~-HlS também das olltras equipe~ técnicas da região,
do.Bãnco do Nordeste, dos outros órgãos que se dedicaram :~o soerguimento através dessa contribuição do plancjahlento· ra"Cional.
Enià{), Sr. Presidente, eu só queria agrádecer a fidalguí<l com qüc O Sr. DCputado Ossian Araripe se refi:ríU
;.1o ·nns-sõ trabalho tla SUO EN E, o que__constitui, sem nenhuma d(tvidol. um estímulo para que nós prossigamos.
Mui1o obrigado.
d~

zer um<t última. É que me impressionou muito <t afirO SR. MILTON CABRAL- Lunento a c::xig.üiJ:;.Je
do tempo, Sr. Presidente, mas:, dentço da rea!idu_J~
rc.~t;.~-ine apenas agntdecer a atenção e as búl1S resro~t:.~s
do Sr. Superintendente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva}- Com
v_ra u nohn:__ ~c~utado Os~~un~-~rar_ipc ..

:.1

çn!:l~

oS·R:OSSfAN ARARÚ>E- Sr. SUpúl~tcl~dCn!e, Ja
prccl.c;ã6 da pillestra de V. S•, e.u teria muitu p1Jt1C.-:<. á
a~_rcscentar, arena~ pequen'_ls,con_siJc_rw;ões. ..t:t~çc_r .. Evt~
dCiltêl-õ~nte _deprec~deu-sc de furm<.l mÜiro imCdiata· que
o problema do Nordeste é açfniU dC.·uido f)ri.;'bk1úa ·dç re-- cursos finunccifOs. É prOfundatite-~lç l_aSliJ)J{l\-d qt.e um
crisóJio !.'omo o d:.t Coroa~Brasl.d 't..:nha àbsorv 1.do 8
orçamt::nh's anu;.Lis .do FINO R_ L:..nl<-l'llHé 1ambt..n ~L~ e.
'diante do êxito duqu~les progranH.s S.!-rlar.cyJs; recl.lr:.os ·
hfdrkos,_POLONORDES"fE. diüntc da etkiênda.cvm·
p!'ovada de r~mna nbso/Lna. haj;,\ ca'rência de rcç;_ú·.:;-os
pura-contiriuUÇào -dos mesffioS..:
F.u conhcçü de perto a ohra de v.s~ e proch'.mu ->J sCu
~forço, o seu interesse em minimiz:..r o .-;of'rimçnt(l do
n~~rdestino. Ref,uto-lhç atê um finuncb.ta '!inO, p1ll'que.
com a pdbreza de re'curso:> flnam:dros v. s~ tem' l'<:ito
al,go extraordinário no ·Nordeste'. M<ls po~hl., de hldo eSsas circünstiincias, eu teria apen8.s dLias Perg'unt;is a formUlar: :t primeira é qual fui o prejuízo real, :i _n::dtl<.;àC?
re_ul dos rc..:ursos fin:mceirOs ou dO fiNO R'? COIT\3-Cxtinção do sistema 3-118, e.corn a criação do FINOR,
foram-lhe ~ttribuídos recursos que, pelo menos fi primeira vista. pareciam suficientes. Esses recursos foram podados, foram Cllrtados cm favor de outros sistemas. Gostaria de saber u prejuízo real do FINOR?
A outú pergunta diz respeito à elaboraç[IO dos programas tri:.tnuais elaborados pelo Congresso. v. s• SU·
lic-ntó!.Lque obtiveram ~xitos bastante satisT:üórlOS:Corri
a cx[inção daquele crit~rio e c9m_a adoção dQ sist~ma Q.e
_dab~naçUo Uos progmmas pelo Executivo, e também
cnm o t.!ct:.ilhc de o..JUe for<tm postos de lado os programas
tóta~ll-Cnti!...rc/iion-ais r<írU
utilizadO cr~tério dO programa sctorial, cu perguntaria se a SUDENE não veria
com .nwito_ intcrcssf,! e não consideraria absolutamente
n{.:o:.:cs<;flria a adoção do sistema anterior, isto é, os planos
dircturt·s da SUOENE serem elaborados com a particip:tção atíva e decisiva do Congresso Nacional?

;;e·r

a·

o·SR.V ALFRIOO SAL MITO- Sr. Pre_sídente, Srs.
Senadores, Sr. OCputado Ossi<lO Ar:.tripe, com relação à
primeira rergunta formulada por V. Ex•. qual o prejuízo
real do Flt'\OR, somente este ano, realmente se prevalecesse-a legislação original que criou o sistem:.~ de incentivos, nós teriam os 600 bilhões de cruzeiros a mais, dentro
do sistema de incenfivos da SUDENE. Ou seja, este é o
prejuízo que realmente nós tivemos, porque sobre os 150
que vamos contar este ano teríamos mais 600; e Com es.~es 600 não só não terí<tmos projetos atrasados no crunograma, mas teríamos também marg_e_f'll para a_ aprovação
de todos aqueles que nos chegãm e, sem nenhuma dúvida, uma m~trgem grande para assis-tir a pequena e média
emrrt.!.<;a. lJLIC e.<;tào exduíJas do :;i •.:.tl.!ma atualmente, e
(.:'Crt.uncntc também a formttçr\ú de -urll;:l reScrv:l eStraté-gica -paFa s<1corrcr as cmprc::as a que se referiu S. Ex~ o
Senat.!or 1\-lillon Cabral.
F.sses são os dados reais do ano corrente. Agora, se V.
Ex~ projeta esse prejuízo ao longo dos anos, obviamente
chegamos à cifra dos vários trilhõcs de cruzeiros e, sem
n~nhun1u d_úvi_d_a, se houvéssemos recebido todos esses
recursos o panontma do Nordeste seria out_ro, porque
nós tcrbmos há muito tempO trazido respostas mais eficazes. PorqUe Uma coisa nós temos obriga~ào de dizer a
V. Exfs, é que o Nordeste cresceu com essas taxas de_

O SR. OSSIAN ARARIPE- Sr. Presidente, estou
satisfeito e agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - ConcedO-a·
pilrãVrU ao- nobre Depútado Carneiro Arnaud~ lembnindo que o tempo estã encurtando e pedindo aos .nobres
comp~mheii'Os que sejam mais sucintos nas colocações.
O SR. CARNEIRO ARNAUD -Sr. Presidente, SrS.
Parlamentares, Dr. Valfrido Salmito, é interessante a explanação que V. Ex• fez, e nela cito que há cem anos
atrás o Governo criou uma comissão nacional de inquérito para 1rivestigar aS caUsas da pobreza no N ordeste, e hoje, cem anos depois, estamos aqui reunidos numa
Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo emiM
nente Senador Alberto Silva, analisando as causas do
empobrecimento do Nordeste.
E me chamou a atenção- e é realmente uma verdade
-- quiíndõ no seu trabalho V. S• diz que em face do clamOr é-que o GovernO reiniciou- a construção, em 18if4~
do açude de Quixadá. Nós vemoS com tristeza que, irlfelizmente. para o Nordeste, as soluções saem sempre em
face do cbmor. Por isso é que vamos continuar gritando,
pedindo. vamos continuar batendo Us portas para ver se
c~nseguimqs juntos, nós os nordestinos, encontrarmos o
mai_s depressa possível as soluções para os nossos problem_as.
Acho. entretanto, que no Nordeste é da maior importância a educação e ã'irdgaÇilo. Fabr ria falia de recUrsos 6 o óbvio. mas o pouco recurso que_o Nordeste_ pudesse conseguir deveria ser lltilizado principalmente na
educação e na irrigação. Digo isso porque amanhà provavelmente, será votada aqui no Congresso uma emenda. do eminente Senador João Ca!mon, ampliando os tecursos para a educ..'lçào. Mas acho que tínhamos de utilizar esses recursos para a educação, no Nordeste, não so-
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mcrtte para alfuhetizar o home-m, mas para cnsin:i-lo a
trab<llhar a terra, d~tr a ele conhedmentos da prática de

vida. a fim de que ele pudeSSe- Ser mais (!til, ter maior
proveito com o seu trabalho li" riaquela icgiào. Com relaÇão à -irrigação, na .ni'inha rCgião lá no sertão
da Paraíba, temos um grande manancial d'ág'ml, o aÇude
de Cu remas, T\.fãc d'Água; grande reservatório d'âgU-a-.
cuju água corre para o oceano sem fornecer cem metros
--sequer de irrigação.
Acho que com es.<;e dinheiro da emcrg~nciJ, se parte
dele fosse financhtdl.l ao proprietário rur.al que tivesse
terras, às margens daquele rio. para que ele fizesse irri~
gação, c~m um período de carência-de S, 6 ou !O anos, o
Governo ai rida ida·· ter uni" retoJ-no "desse dinheito: e- tra·
ria os maiores Oe-O.eficíOs, ficando,"- entiCtan-tO; os Pro~
prietários, na obrigação de admitir todos aqueles homens que cstào. Precisando· de trabalho, percebendo salárío mínimo, e·o dinheiro seria liberadé)COm a fiscalização dos ó~ãos do Governo para acompanhar o anda·
rricnto dos trabalhos. Essa é uma indagação que eu gostada de fazer ao Dr. Valfrido Salmito, a respeito dessa
minha colocação.
Em segundo lugar, gostaria de saber o q~e V. S' acha
da idéia da criação de um Ministério do Nordeste. Antes
que V. S• rcsronda, eu gostaria de colocar a minha opinião já formada a respeito: sou contra a criação de ministério; mais um ministério não vai resolver o problema.
O que precisamos e precisamos eque a SUDENE volte a
ter os recursos que lhe eram destinados quando de sua
criação e que foram sendo defasados, deixandO a SUDENE. hoje, sem condições de fazer um trabalho amp-lo.
Gosfarlã ainda de dizer, aproveitando a oportunidade,
que realmente eu considero o_ Projeto Sertanejo da maior
importância para o -Noideste, poique acompanhando o
trabalho dos núcleos deste Projeto nós só temos aplritisos. Agora, é lamentável que acuda ano que se passa, em
vez das quantias destinadas ao Projeto SertariCjO Irein
aumentando, nós vemos é que hâ uma redução considc~
rável desses recursos, e por isso o "Projeto está até sendo
cogitado de ser extinto, o que é prorundamente lamentável, e que nós, aproveitando aqui as "palavras do Sr. Superintendente, quando ele diz que os anos de seca não
I"' e trouxeram desânimo, mais s·iri'l mais condiÇtleS- d~
hlta para que nós possamos continuar jUntos: Juiaildo,
para que esse Projeto Sertãnejo seja ê:ad<l vez maiS revita~
Jizado. E dizer. finalmente, que existem e às vezes ouvimos criticas à SUDENE, mas, na realidade, não tem havido "Críticas ao Sr. Superintendente da -SUDENE, Dr
Valfr1do Salmito.
Eram essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Eu pediria
apenas que o Sr. Superintendente comentasse rapidamente as colocações para que todos os outros parlamen·
tares também tenham oportunidade de utilizarem a palavra.
O SR. VALFRIOO SALMITO·- Sr:Presiderite, Sr.
Deputado Carneiro Arnaud,
agrad.éÇo--~ __i=ef~rêri.Cí~
feita por V. EX•. e queria dizer que a·póio ã.s colocacões'
que V. Ex• fez quanto à educação e"irrigação, e o enfOque da educação não somente como-31fabetização, embora tenhamos ainda a metade da população analfabeta,
mas endossamos plenamente essa colocação de que mais
recursos sejam destinadqs à educação, e exatameriie dentro do ~nfoquc dado por V. Ex•, de que essa educaçã.o inclua o levantamento __cultural do homem do campo
sobretudo. que é onde nós temos a grande conccntrução
de: an~t!fabetos, e nJo apenas a parte formal do ensino de
alf..tbetizaçào. para aprende.r a ler e escrever. Concordamos inteiramente, nlio temos nenhum reparo a fazer, e
até podemos afirmar a V. E.x• que esse é t<.lmbém um dos
ponto:> assina!ach1s no Projeto Nordeste que estamos fazendo. Se Deputado.

·eu

Quanto à co!ocnçào sobre a criação do Ministério do
Nordeste. V. b.' dissertou com tanta propriedade e
competência que não !1á nenhum reparo a fazer. Acho
que o ponto fundamental é Csse:· nào adianta criar mais
Um miiíi~-tério;- sObretudo se esse ministério vier a sef-Um
ministé-rio vazio, um ministério sem prestf!;io, e sobretudo sem recursos. Nosso ponto .de vista coincide exalamente com o de V. Ex•, como tambêm em relação ao
ProjetO Sertanejo.
COril ii::laçào à irrigação, Sr. Deputado, nós queríamo-s
faZer Uma curtíssima obserVSÇãO:~-~infelizffienie, neSSe
momento de seca nós somos obrigados a fazefsobreviver
essas Poi>ut~ções "ruiãiS_e a_administr3Çã0~ de~se_ nage1o. é
extremame-ritC-Complexa. A irrigação, .conforme V. Ex•
propõe, com a inclusão do proprietário, recebe~do recu~s par~ aplicar na irrigação .e utilizando mão-deobrã nã"gelada, obViamente nós estamos de acordo, des-dC que séjanl fccursOS-de linhas independentes, Sr. Depu- .
ta do, po'rQue não hã ciuase condições de. se conciliar essa
siinultaneidade de ações, quer dizer, nós somos obriga~
dos, hoje, â ampliar em tantos mil ou dezenas de milhares ou centena de milhares a assistência a esses flagelãdos
de cinco ;:mos de seca. Não podemos partir para uma
análise mais detalhada, mais aprimorada, do ponto de
vista técnico, de uma alternativa como essa que V. Ex'
propõe.
Nós concordamos inteiramente com V. Ex• quando V.
Ex• propõe a ampliação intensa do aproveitamento da água disponível para irrigação, concordamos sem nenhuma re'stricão: E. inclusive, também, podemos confirmar
para V. Ex•, que não nos conformamos com o sistema de
irrigaÇão no Nordeste atual, em.que uma responsabilidade grande é confiada ao setor Governo, que anda com
lentidão, por prOjetas complicados, lentos e caros, quan~
do, na verdade, a irrigação tem de ser muito mais ·âgil e
incluir <lqueles que detém o uso, a posse e a propriedade
da t~:rra, porque, sem a inclusão destes que detêm o uso,
Posse ou propriecfade da terrá ê impOssível pensar-se
numa irfíg<tçàÓ abrãngente, como também propõe V.

Ex•
Apenas o reparo é e·sse, é que a simultaneidade é quase
impo!>Sível, porque temos para sobreviver~ hoje, essas legiões, qUe--cheg~m jâ a dois milhões e trezentos mil, Sr.
Deputado. Era só isso.

O SlC PR.í:.SH::>ENTE (Ãiberto Silva)- Com a palavra o Deputado. Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Su"perinten.-:.
dCn te, Srs. SeriU:dOres -e Colegas Deputados, quand.o V. S•
faz a afirmaÇão de esvaziamento de um projeto re-conheCidamente benéfico para o-NordeSte, como é o Projeto
Sertanejo, e rlão estâ isolado, porque também o PROHfDRO, o PROVÃRZEAS e outros não têm recursos htmbém, e quando afirma, por outro lado, que somente este
ano o desgaste de recursos do Nordeste via FINO R chega a 600 bilhões de cruzeiros, e nos ú_ltimos anos a tfiJIU)~S-de cr.uzeir~s~. V_.~~ estâ c~~-~st;s afirmaçôes.coinCídind0- ~-.:;;- a·g~eJa_.lÇJ'i_e~-que semPre defendemos: a
Pob~eza do N~;deste, inclusive da regi?o semi-ârida, não
é resUliadO._dõ ·clima adverso, mas é do regimeadvers:o
corttra o povo brasileiro e contra o Nordeste que nos domina, c que vem de décadas, e que se agravou ultimamente com este regime político também._
Mas, eu g0$iãfia Simplesmente de perguntar a _V. _Ex•,
Por.que, .na realidade, V. Ex• a-;aba de afirmar que não
hú um do.cumcnto preliminar assii1ado pelos técnicos
que esrão elaborando o chamado Nordestão, o Projeto
Nordeste, mas já existe uma avaliação desses técnicos,
cujos pontos fundament<lis foram pu-blicados dias atn"ts
pelo Jornal do Brasil, do Rio de J<meiro. Então, já e:dstc
uma avaliação sobre a situaç-ão fundiária do Nordeste c
sobre a aplicação dos recursos do Nordeste. Porque
teriamos que avaliar dois pontos: Em primeiro lugar, os
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recursos para o Nordeste são poucos na proporção dos
recursos aplicaqos em outras partes do País. Segundo estudos do Banco Mundial, não chegam a 13%. V. Ex• aca~
b:l:.l de reafirmar que variam de 8% a 15%. Pois bem, além
de serem poucos estes recursos, hã distorções na sua aplicação. DistOrções, inclusive, no Projeto sertanejo. Era
necessário que se fizesse uma atuaçào, ao lado da luta
por recursos no Projeto Sertanejo que se lizesse· uma
atlmçào. Nn prática, os pequenos proprietários não fo·
~rum bc:ncficiados pelo ProjetO Sertanejo. Excepcionalmente foram, mas em termos de maioria não foram, foram médios e grandes proprietários. A prática foi repartir a propriedade cartorialmente para beneficio do Projeto Sertanejo. Quando não ultrapassavam os 500 hectares, proprietários de mais de 500, de 2.000. de 3.000. dividiril.m com seus irmãos, seus par"entes, no C<trtório essas
propriedades para obterem, via p.o~er politico local, os
rec!:Jrsos do Projeto sertanejo. Tuqo isso de~ia ser amdi~
sado.
Mas eu queria me referir especificamente era a esta
avaliação preliminar, documento, relatório, seja o·que se
chama, assinado pelos técnicos .que estão elaborando o
r~rordestãO, e já apresentado a V, Ex•, sobre as aplicações
dos recursos do FINOR c sobre esses projc:tos agropecuários.
Segundo o Jomal do BrasH, afirmam esses·técnicos
que a atual política de aplicação dós recursos do FINO R
precisa sei- radíéalmente modificada, inclusive, se deixar
esta ênfase aos projetas agropecuãrios, que contribuem
para o desemprego, que contribuem para o desalojamento das populações rurais, que fomenta o êxodo rural,
para pequenas e até médias propriedades, que, segundo
dados de V. Ex• apresentados agora, são elas as responsáveis pela grande parte da produção de alimentos e,
portanto, da produção agrícola, que interessa principalmente ao Nordeste faminto.
Em segundo lugar, esses técnicos estão a dizer que o
Nordeste, reafirmando o que disse V. Ex•, é viável economicamente no semi-ârido, desde que mais recursos se
destinem àquela área, como já ficou claro, e que esses recursos sejam aplicados de acordo com a maioria da população necessitada e não de acordo com a minoria dominante. Esse é que é um ponto fundamental. Vai aí a
primeira colocação.
A segunda colocação, Sr. Superintendente da SUO&
NE, é que foi feita aqui a indagação se jâ haviam sido
desmobilizadas as frentes naqueles dias, e V, Ex• afirmou
que sim, em dois dias úteis. Mas ontem eu recebi notfcias
e telefonemas expresso da região do Pajeú, dizendo que o
batalhão de engenharia, que administra a emergência naquela ârea, ainda não liberou os trabalhadores das fren~
tes de emergência.~ só um lembrete para V. S' averiguar
essa infonriação.
Em segundo lugar, segundo notícias hoje chegadas da
região de Petrotina e de Afrânio, as chuvas estão caindo.
Claro que não é ainda motivo de que todas essas medidas sejam retiradas, nós estamos defendeildo é uma melhoria. incllisive um aumento no salário de 15 mil e 300
cruzeiros para, pelo menos. 30 mil cruzeiros, afim de que
o ·cesto de alimentos posSa ser descontado do salário,
mas em termos até realistas, que não se faça desconto de
15 mil e 300, que não dá para nada. Mas o pedido espedfico, que chega daquela região onde estão caindo as pri·
meiras chuvas, da área do São Francisco, é de que se
providencie, atravéS da SUDENE e de outros órgãos ligados ao trabalho junto às secas, visando à produção das
safras para o próximo ano, sementes. Hú uma urgência,
urgentíssima no f'2!n~_imentõ de semente...:; para aquela
área.
Era isso, Sr. Presidente, Sr. Superintendente, agradecendo c reufirmando a palavra otqui do colega do
PMDB, da Paraíba: nada temos, ao contrário, admiramo.;, o Superintendente da SU DENE. a sua esperança e
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seu trabalho. Agora, contra o sistema e o modelo que levou ao esvaziamento da SUDENE e do Nordeste, nós
temos muito a acertar, Combater, a lutar e a gritar.
O SR. VALFRIDO SALMlTO ~Sr. Presidente: Sr.
Deputado Mansueto_ de Lavor, eu anotei_quatf'õ obs_ervações de V, Ex' e vou ter de me voltar para essas quatro. Eu queria,- de- fatO, Confirmar qpe não hã nenhum
trabalho pronto, Sr. Deputado, nem em caráter preliminar, porque a redação que fõi feita atê agora Por grUpos,
inclusive não" foi seQuer revisada.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V.S•mepéfmi-te'!:
O SR. VALFR!DO SALMITO- Sim.

OSR MANSUETO"DE LAVOR~ N6Sesta-mos nos
baseando em matéria-publicada no Jornal do Brasil, cuja
cópia já foi entregue ao Sr. Presidente- desta Comissão,
que cita iitclusive tópicos deste documento e acrescenta
que V. S• veio aQUi-com-este documento ã:Chou por
bem, conversando com o Ministro do Interior, não
publicã-lo agora. Atê que eu dizia, _que_não õc-orra-o
mesmo que ocorreu com o famoso relatório do técnico
do CTA que foi um pouco, digamos assim, relegãdo noinicio; só ã:gõra se acreditando em seus termos globaiS.
Qu_er dizer, não há n~nhuma insistência da minha parte,
apenas diante de matéria tão contundente publicada pelo
Jornal do Brasil, não_ é possível que tenha sido_uma informação_sem base, falsa. Eu queria saber se há realmente essas anâlises dos têcnicos e em que termos elas são
pertinentes diante do problema da pobreza do Nordeste,
que é o objetivo da análise desta Comissão. ~

e

O SR. VALFRIDO SALMITO -__ Eu Ii a matéria do
Jornal do Brasil, inclusive há uma declaração, atribuida
a V. Ex•, de que eu mandei arquivar o do_cumento primeíro, eu não acredito que V. Ex• tenha de_claradO isso,
nem eu mandei arquivar de maneir-a nehuma, porque os
do_cumentos_ estão _se aprontando. Se tivéssemos, pelo
menos, a versão preliminar já teríamos entregue, pofque
houve um compromisso de nossa parte, recordo a V.
Ex•, perante o seu companheiro, o Deputado José Carlos
de Vasconcellos, que tem de chegar a algumas .conclusões e proposições_ e apresentá-las.
E nós, na verdade, não estamos escondendo ou soneg~ndo _documentos,_ e nem ma~ damo~ a~q~_iva~. Ag~ra
dml!ga-se uma versao que-nem e a prehmmar, e perm:ta~
me dizer a V. Ex•, inclusive com graves erros de redaçã.o,
incongruência entre um àpítulO-e-Outt·O.--COmo nós poderíamos apresentar a V. Ex•, como versão prelimínar,
um documento cheio de incongruências -e de coritradições? Quer dizer, nós temos que chegar pelo ffienos a
um reexame daquilo que deve prevalecer, quer sejam
pontos favoráveis à política econômica e soCíal do G_o_-_
verno, quer não seJam favoráveis, mas qu_e tenhamos um
objetivo claro de. com esse trabalho melhorar a, situação.
Eu posso confirmar a V. Ex• e a todos os Srs. Senadores e Deputados, que não há nenhum documento com
versão preliminar aillda. Houve redaç_ões_de centenas de
técnicos e, como eu mencionei, inclusive ãrguns se contradizem, não temos nem condições de trazer aqui para
V. Ex's~ Agora, o Jornal do Brasil, naturalmente, deye
ter tido acesso a algum texto isolad_o de algum técnico. 1::
impossível controlar centenas de té:criicos que estão participando, a nível estadual, a nivel federal, e obviamente
com base em algum texto desse deve ter feito a divulgação abortando pontos dos quais não contestamos a
validade, Sr. Deputado.
Agora, eu também queria mencionar, Sr. Deputado, e
na Ultima Com"issão a que eu estive presente V. Ex~; COm
muita contundênCia, também examinou o problema dessa distorção na aplicação dos recursos do FINOR para

pecuária, -e eu pediria també-m a permissãO do Sr. Presideilte -e dos Srs. Senadores e Deputados para fazer o esclarecimento que se faz necessário. Eu mendõnei que o
Banco do Nordeste, jã em setembro, havia alcançado um
saldo de aplicações superiores a um trilhão de cruzeiros,
o Banco do Brasil jã vai com mais de quatro trilhões de
cruzeiros, i; sabido que o Banco do Brasil destina pelo
menos 50% das suas aplicações rural. Então, pelo menos
dois trilhões de cruzeiros devem estar aí destinados ao
setor rural. Admitindo-se que o Banco do Brasil esteja
aplicando _no Nor-dest~e_p_e~o menos I5% desses valores,_o
Que não é otimista e nem pessimí.Sta, parecê um tan'to
realista, nós teríamOs aí, V. Ex' faz a conta iãpidaffiente,
pelo menos 300 bilhões destinados ao setor rural, que no
Nordeste, numa hora dessas, é pecuãria; P0rqué-t1ão hã
agricultura. Vamos somar também com o que o Banco
'do f··rordeS-ie aplica na Pccuá"rii, vamos -sOina'r cOnl-oCiUe
os bailCos estaduais e bancos privados estão aplicando:
nós, pelo menos, cerca de 500 a 600 bilhões de cruzeiros,
se comparados aos 20% desse orçamento de_! 50 bilhões
de crUzeiros do FINO R-, temos 30 bílhões, e que não vão
para a pecuária, vão pa-rã ·a ·pecuãriã., para á agi-Oindus~
tria, e os projetas de agroindústria---;·que_incluem grandes
projetas, por exemplo, de caju, no Estãdo do Piauí, nO
EstadO do Ceará, no Rio Grande dÕ Norte etc., e que
sãõ pi-ojetos que criam muitos einpregos; não somente o
projeto de agroindústria de caju, mas o de coco-da~baia
também, e temos desenvolvido muitos projetas de
agroindustria do côco, caju, coco, frUticultura diversificada, como maracujá. Estamos entrando em grão tamb_ém, na produção de soja, de arroz, de milho, quer, são
projetas de agricultura pura, também, projetas que já estão com produção de _arroz, de soja, de milho. Temos
_também os projetas de avicultura, nós analisam_os perante V. Ex' esse aspecto, com exceção do Estado da Bahia,
que está muito sujeito aos excede_ntes de avicultura do
Sul e não consegue implantar uma programação de avicultm:a independ.ente, está recebendo sempre os exceden~~s çi_e <~:vjcgltur~ dp Sul, a preços acima de competitivos,
tr!as _tod_'!. a ayicultura do_ Nordeste eS:tá dependendo essencialmente desses recursos do FINO R. A suinocultura
também,_ qu~ contribui para ali~entaçà_o, a pecuária de
liite, eStabufa.da, confinada, semiconfinada, que também
assegura o abastecimento de quatorze usinas de pasteurização de leite, não somente das caPitais, mas-também de
grand_es e mêdias cidades. E tudo isso é ajudada pr essa
parcela de 30 a _35 bilhões de cruzeífos- do FINO R que
não pode, de nlãneira nenliurria, -ser respc:ú1sabilizado,
Senhores Deputado, pela formação de distorções do
meio ruraL V, E}(_• analise; por gentileza, com frieza, com
isenção e há de concluir que esses re_cursos estão, na verdade, contribuindo para ocupação de espaços vazios, no
além São Francisco, na Bahia, no Sul do Piauí e no Sul
~o _!v4tranhão, on?e __a pec~âria chega, digamos a~sim,
afltecedendo não s(imente a colonizãção, -mas a própria
presença do homem. E a SUDENE exerce uma disciplina extremamente severa nos projetas de pecuãria, deli~
mltancro- a pafte Que pode ser benefiCiada- pelOs inceriti~
vos. Quer dizer, o proprietário em- s1·p-ode ser ·prOprietáriO diSO ou 100-·inil h(!ctâri!s, inaS ísSO iúíci ciuer dizer
que a SUDENE vai dar FlNO-R pará t8.zer contf"aparte
em 20, 30, 50,-100 mil-hectares. De maileira D.enhuma:
nós fazemos isso. O único caso que realmente ocorreu,
no antigo sistema 34/18, de substituição de agricultura
por pecuária, foi numa parte aqui do EstadO da Paraíba,
do Estado de V. Ex', onde o brejo paraibano foi prejuôicadO e por sujestão-e reclimaÇãã-âõS- ioveinOs estaduãis,
nós tratamos'de corrigir evitar 'que áreas destinadas à
produção agrícola fossem substituídas por paStagem.
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Agora seria quase uma coisa miraculosa se essa parcela ínfima, que nãO_ chega a lO% dos recursos aplicados
pelOs agentes financeiros; realmente conseguisse uma eficácia tão-gfãnde a Ponto de transformar essas características no que V. Ex~ indica com uma distorção do meio
rural provocando o êxodo e o desemprego.
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Eu pediria a V. Ex~ que realmente refletisse sobre esses
dados porque de fato nós estamos sendo acusados de um
crime que ilâo estamos praticando. Esses 20 ou 30 bilhões de cruzeiros destinam~se à agro indústria, e sem esses recursos nós não tería_mos dezenas ~e projetas de
agr_oindúStria que são denSamente absorvedores de mãode-obra. Sr. Deputado, não somente de agroindústria
mas també~ esses que eu mencionei, de agricultura pura, no Maranhão, na Bahia, e também os projetas de avícullura que hoje são um e(emento essencial para a alimelltaç~o das nossas populações.
-ReColhi de_ V. Ex', ta-mbém~ ~-informação -dé- qu~-·~
Grupaínento de Eltgenharia não desativou durante dois
dias, até ontem, e Vou imediatamente procurar contactar
e saber por que, pai-quanto a diretriz foi inuito- clara, a
pa!tir de l~' de !JOVembro, indepe!J-dentemente daapr_oxirili:i:çã-0 das chuvas, ·porque a apruximação das chuvas é
chegada em algumas sub-regiões do Maranhão, do sul
do Piauí e do além São F'fancisco, na Bahia. Mas iode~
pendente disso, para que não tenharilos o problema agrícola com o inVerno, desde o dia 111 de novembro foi expedida uma circular mUito clara sobre este assunto. Vou
cobrar e darei satisfação a V. Exf
Quintó à solicit::ição de sementes, riada nos parece
mais justo, mais legftimo_e mais opõrtu-no.lnfelizmente,
o Ministério da Agricultura dispõe de um fundo de sementes, esse fundo é na verdade responsável pela distribuição de sementes. h do nosso conhecimento, lamenta~
velmente, que esse fundo enc_ontra-se exaurido. Então,
nesse momento, o que nos resta é tentar_ algum recurso
de outras· fontes para socorrer esses agricultores que já
estUo precisando de sementes e que não podem esperar,
digamos assim, a conclusão do programa de alimentos
para tran~forll!ar esses_ recurso,s em sementes, como foi
originaÚnente progrãmado. Só que é outro compromisso
que assumimos com V. Ex• e com todoS os seus compan_beiros, Deputados e Senadores, corrermos atrás de sementes para que se tivermos chuvas não sejamos frustrados por falta de sementes.

_o

S~.

~~lav~a

PRESID_ENTE (Alberto Silva) - Concedo a
ao ~nobre _Deputado Antônio DiaS. ··

~o SR. ~_NIONlO DIAS_- ªr. Presidente,_ Senador
Ãlberto SilVa, Sr. Superíntendente, Srs. Senadores, prezados colegas Deputados:
Eu querO ser breve, mas a brevidade não poderia impedir que eu deixasse de ressaltar e fazer aqui, antes da
mj-!'Jha i_nd<~:g*Ção, uma_exalt?çã(r_a·e~e ilustre bandeirante, cidadão do País fntefiO, qüe é Valfrido Salmíto,
que sei não é apenas no Nordeste, verdadeí'iam-enie Nor~
deste, que tem demonstrado o seu trabalho e o seu senso
de humanismo e de homem voltado para os problemas
do Nordeste. Também_na minha querid~ Min"as Gerais,
erri toda aqUe:ia área da SUDENE nos seu"s 42.-Muriicipios, Valfrido Salinito Seffipre esteVe Presente, "ajud-ãndO
nO~_sa rc:g!âO'efetívanlente seca, p-ertencente à área poligonal da seca. E eu aqui, sem querer entrar em contesta~à(! con:t- _algl;ln~_colegas que falaram q~alquer coisa, eu
exaltQ_não apenas o homem, o cidadão, Valfrido Salmito, o funcionário~ mas, não posso deixar de exaltar o or~
ianismo também, a Superintendência do Desenvolvi~
menta do Nordeste.
~ bem verdade que distorÇões exiStem em todos os or~
g--.:~.nismos, e nós mesmos buscamos falar no plenário da
Câmara de determinadas distoiçõeS eXistentes natural~
mente na SUDENE, como a falta de recursos, como a
dfffiinuiçãci-cadã vez maior do Seu orçamento. Mas não
podemos, por justiça, deixar de salientar que o Nordeste,
e falo em nome da minha Minas Gerais, o Nordeste mineiro só se emancipou a partir da presença e da realidade
da Sugerintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
deste organismo e sobretudo do Banco do Nordeste, ligada a Superintendência ao Ministério do Interior. E
gostaria, acima destas exaltações que julgo de justiça,
gostaria de indagar do Sr. Superintendente, em primeiro
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lugar sobre co·mo está hoje a solução de um grande projeto, em Minas GeraiS,-o- projeto da Pegeot, a fábrica de
bicicJetai qUe in1ciou,-CteiíVâinente, ·com gi-ande númerÕ
de funcionáriás e, devidQ a problemas vários, teve de
alienar o seu projeto. E alienado foi para a Rede Globo
de Televisão, especificamente Para o grupo Roberto Marinho, que prometeu reabrir a empresa, colocá-la em
funcionamento já no línãl deste ano, e, em seguida, em

decorrência de- pressãO -das du<is- Cm

iras -grandes empre-

sas, Monark e Calai, e com a ameáça-iflCfusive de entrarna justiça para que o grupo Roma não reiniCiasse a abertura da empresa. E depois disso nós sabemos, ·os jornais
destacaram, que foi comprada pelo grupo Rob_erto Ma~
rinho por 3 bilhões de cruzeiros e que teria sido vendei~
da, segundo os jornais, por 12 bilhões de crUzeiros, num
espaço de 3 meses., Então, a nossa preocupaç~o é qUe
esta indústria não fosse transferida para Juiz de Fora,
como era do interesse das duas grandes empresas.
Então, eu gostaria que o ilustre Superintendente nos
dissesse aqui qual a perSpectiva e .qual o pra7o que as
duas empresas, Monark e Calai, deram para que foSse
iniciado o projeto enl Montes Claros, na área da SUDE~
NE, para onde ele foi aprovado com recursos da SUDE~
N E? Essa é a primeira indagação.
E uma segunda indagação era qual, na experiência
viva e vivida do ilustre Superintendente, é a saída definitiva para o Nordeste? Eu entendo que os donativos que
estão sendo colocados à disposição- dO -Nordeúe eSte
ano, se eles forem dados no ano que vem ou no outro
ano, eles não poderão de maneira algumü resolver o
problema. Qual efetivame-nte é a saída-para-O nosso NOrdeste?
Eu acredito que tenha saída, mas com a sua vivênCia~ e
como cidadão nordestino· dos mais conhecedores dOs
problemas nordestinos, talvez bem mais do que nós, De-putados e Senadores, porque nós conhecemos-us-prohle.mas que nos chegam e que nos são ·apresentados a cada
instante, V. Ex• que recebe esses problemas colocados
pelo povo nordestino, qual é esta saída?
SãO eSSas duas ilúiagaçõeS qUe e-u faÇo a V, Ex•, e goStaria rapidamente de dizer o-seguinte, já QUe o ltuSife colega Mansueto de Lavor deu uma passada rápida por um
lado que eu não gostaria de deixar pass:u sem dar o meu
ponto de vista: ele diz que a mis'éifã eã po&-rCia 00-Nor:
deste são uma resultante do regime que nos domina. Eu
não sei se talvez a riqueza -_de outras regiões fosse também resultado do regime que nos domina. Isso é só para
colocar um pouco em dúvida a afirmação deSse ilustre
professor, ilustre representante e dos mais conhecidos e
mais democráticos representantes do meu quCrido Estado de Pernambuco. Muito obrigado.
O SR. VALFRIDO SATMIIQ-:.:.. Sr. -Piesídente, Srs."
Deputado Antônio Dias, eu também ilgradeço o estimulo que V. Ex• me proporciona com as-suas Confortadoras
palavras.
A primeira indagação de V. Ex• é de comO se encontra
a situação dessa empresa destinada à fabricação de bicicletas, que tem a tecnologia da Pegeot e a pàrticipação
JCg-lüi.1itáría-àé-C~ãpit"afSJ1áCIOriais:
fB.to, nobre DePUtado, nós confirmamos que o controle <icionário, das ações
ordinárias -portaiitO;toi tran.Sferidõ"'Pa-ra o grUpO =do Dr~·
Roberto Marinho, afirmaitva de V. Ex.' De fato Ocorreu
isso, e ocorreu com a aquiescência da SUDENE depois
de examinar não somente aspectos técnicos e CéOOóini~
cos, mas também jurídicOs;- ligados a eSta matéria.
A SUDENE pronunciou-se favoravelmente, à transferêncüi do controle acionário por-Cjui:: s-e-afigurav-a qUC.riãquele momento o grupo detentor do controle acionârio
encontrava-se exaurido e sem condições de saldar compromissos com os cred_ores, e muito menos ainda de
ma~ ter a empresa em operaçã.o. E houve um compromisso do novo grupo de, inicialmente, dar continuidade àquele projeto de fabricação de bicicletas e num futuro
próximo, em termos de mêdiO p-razo,- intrOduzir naquela
fábrica, novas linhas de produçãO. QUer dizer, a propos~

oe

ta que ch~gou à SUDENE era de primeiro-garantir a
continuidade da fábrica de bicicletas e numa segunda
etaf,a, de médiO prazo, introduzir uma nova finha que
chegasse ii ciclo~motores e também a uma integração
ve'rtical, ou seja, a própria empresa fabricando uma série
de peças e componentes de bicicletas. Ora, animados por
esta proposta de integração vertical, e todos sabem que
são maiS de duas mil peças que compõem uma bicicleta,
e também pela possibilidade de chegarmos a ciclomotores, manifestamos a nossa aquiescência.
Nós; nesse momento, estamos vendo que nem os compromissos de prazo e nem os compromissos de produção
foram mantidos pelo grupo que adquiriu o controle acionádo -da empresa.
Agora-, devo dizer a V. Ex• que realmente nós desce~
nhL't:t:mos se o grupo Roberto Marinho jã transferiu, e
pelo valor que V. Ex• mencionou. Eu confesso que re-almente não se~ mas tentarei investigar e apu~ar isso para
depois informar a V. Ex•

O SR. ANTONIO DIAS- Essa notícia eu ouvi" atravês dos jornais, sobretudo o Jornal do Brasil, transcrito
pã·r-r;_os jõ_n1ãis-de Montes Claros.
O SR. VALFRIDO SAL MITO- V. Ex• até nos dá
um_ subSidio, Porque nós somos obrjgados a perquirir
esta matéria e ir atrás dos compromissos assumidos pelo
grur~Y._Na verdade, o grupo não recebeu ne:nhuma vantagem da SUDENE, nem financeirã e nem de incentivos,
com esse compromisso assumido, Nós não demos nada,
em termos_ de_ recursos, para o grupo assumir. Então, nã.
verdade há um .:ompromisso assumido Por esCrito e nós
vamos investigar realmente em que nívef s-e enCOntra, e-se
houve a transferência, e infõrmaremos ã V. Ex•.
Quanto à outra indagução de V. Ex~. qual, na experiência da SUDENE, seria a saída para o Nordeste? Jã
que V. Ex~ tlio ·apropriadamente viu, e os companheiros
de V. Ex• também o <lpoiaram no sentido de que donativos não são saídas, na verôade nós estamos eXaminando
exatamente neste momento essas tentativas de saídas.
Verificamos que vinte anos de experiência nos revelaram
que tanto a infra-estrutura social básica nOs selares urbanos, como nos setores industriais do Nordeste, res~
pon-deram com muita eftciência aos estímulos do Governo, à particípaçil.o do Governo. Diríamos até, sem correr
o rísco de errar, que o Nordeste respondeu melhor, com
mais Cficácia, com- menores custos ao chamado desenvolvimeJifiSfã, neSS.es setofes da infra-estrutura, nos setOI-C:s
urbanõSC de indtis!rialização.
E permanecemos, Sr. Deputado, com a convicção de
que o que retarda as soluçõ_es dos problemas económicos
e sociais da área como um todo é exatamente o meio rural do semi-4rido, por todas essas: distorções, porque
gera probreza e exporta pobreza e miséria para as outras
sub-regiões do Nordeste e do Brasil.
Simplifica"nd:O muito e tentando responder a V. Ex•, o
que não parece é que a retomada do desenvolvimento re-gional, com seus planos de-desenvolvimento regional suR
jeft-es.,ao--Gangfessc~- -acompanhados

e fiscalizados ,pele

Congresso, intensifiCando -recursos, onde já se comprovou que há uma resposta eficaz na infra-estrutUra; nos
selares urbanos e na industrialização, ê um ponto de
questão fechada. _Outro ponto, tambêm, é exatameate o
semi-árido nordestino, com a solução adequada para
esse semi~árido, reexame dessa estrutura fundiária inadequada dos minifúlidios conyivendo com os ia-tifúndios, e,
sobretudo, o baixfssimo nível cultural, a necessidade inadiável de soerguer este homem. dai porque uma linha básica de atuação- e talvez por isso S. Ex• o Deputado
Mansueto de Lavor insista tanto em- a SUDENE se
apressar logo, com relação ao chamado Projeto Nordeste, porque um dos pontos que constituíram o consenso
de todas as equipeS técnicas ê que neste m-omerito o setor
rural Semi-ârido do Nordeste não pÚde ser tratado como
subsetor, tem que pegar o homem do semi-árido e
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socirguê-lo_._Todas as ações devem ser voltadas para esse
homem .do semi-árido, independente de linhas de ação
subsetorial.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Devo
lembrar aos companheiros que o nosso tempo está praticamente esgotado e ainda está inscrito para falar o nobre
Deputado Jorge Vianna. Eu pediria a S. Ex• que fosse
breve, e também ao Superintendente, porque o -nosso
Relator, Senador Jutahy Magalhães, deseja fazer a sua
interpelação, como sempre, no final.
Com a palavra o nobre Deputado Jorge Vianna.
O SR._JORGE VIANNA - Senador Alberto Silva,
agradeço a V. Ex' e aos demais Senadores e DepUtados a
oportunidade de pode dirigir algumas perguntas e algumas indagações ao Dr. Valfrido Salmito, e trazer alguns
problemas:, ele que é um técnico competente, que nós todos conhecemos no Nordeste há tanto tempo, com um
trabalho digno à frente da SUDENE, tão raro neste Brasil de hoj~
Todos, efetivamente, estamos conscientes de que o
probh:ma do empobrecimento do Nordeste deve-se à
criação dos diferentes fundos, à queda do FINO R, e passando por problemas vários, inclusive o da reforma tributária. Todos sabemos que cada cruzeiro investido no
Nordeste, 50 centavos, no mesmo dia voltam para o
Centro~SuL Sabemos que todo o Governo Figueiredo
deu ao Nordeste, eu ouvi o Dr. Salmito dizer isso na televisão, cerca de 300 bilhões de cruzeiros. Pois bem, só este
ano, em dois impostos inconstitucionais e· ilegais, a taxa
de exportação de cacau e a taxa de CEPLAC, o Governo
vai retirar da região cacaueira, que tambêm está no NordeSte do Brasil, 100 bilhões de cruzeiros, enquanto deu
300 bilhões, em 4 anos.
O Dr. SaJmito disse que ainda não existe um projeto
do Nordeste, está em estudo. Eu apenas gostaria de
lembrar a esta Comissão que existe um trabalho feito
pel<J EMBRAPA-EMBRATER, sobre a convivência do
homem com a seca. Como são vários ministêrios, todo
mundo tentando, agora, resolver o problema do Nordeste, que foi descoberto há pouco tempo. Estamos certos,
Dr. Salmito, de que a situação do Nordeste- V. S• colocou bem os latifúndios, os minifúndio- exige a necessidade sobretudo do desenvolvimento rural integrado.
Com ess_es útudos feitos, o que desejaríamos lembrar ê
que deve ser estabelecido um modelo de desenvolvimento do Nordeste, que passe pelo desenvolvimento rural inR
- tC:gfadO. EíeHVamente, as explorações minerais e o pólo
_ petroquímica não podem ficar afastados dessa posição
nordestina, e as indústriaS virão no desenvolvimento rural integrado que estâ lá.
Gostaria, ainda, de colocar para o Dr. Salmito o que
está ocorrendo_ na Bahia. A coisa melhorou porque começou a chover, e os problemas devem ter possivelmente
desaparecido neste momento em que estou trazendo a V.
Ex• a denúncia, aqual já dei conhecimento a V. Ex• por
t~l~-&~~~<1.!_-~lgu!!l_~~-"-~~~ª-·- Ma,~,_t~!llª- n_~s_t_<:~ _op9rt!-lnid_~_-_

de, de alguns minutos, eu gostaria de colocar o que oc_orre. A situação na Bahia, Dr. Salmito, é diferente. A misêria que está aí, esse regime que domina ... Lã, o empobrecimento é também um problema político. A manutenção da misé_r:i_~ e da fome é também um problema
político. Veja V. S• o que está ocorrendo na Chapada
Diamantina da Bahia.
Dur<Jnte a campanha política, ví os carros da SUDENE levando propagandas coladas para entregar nas casas onde havia os retratos dos candidatos a deputado e a
governador ~a Bahia, do Partido do Governo. Agora, as
prefeituras (m.-de o PMDB ganhou a eleição estão sem re-ceber_ água para distribuir ao homem do Nordeste. Telegrafei a V. S•, inclusive pedindo sua intervenção para a
cidade de_ Iaçu e ltaberaba, onde isso estava ocorrendo.
As prefeituras compraram com ~sforço, os caminhõespipa, para distribuir água ás suas populações, sc:m querer
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saber em quem estão votando, sexo; raça ou religião, e o
Estado deixou de vender. Nem pagando antecipado, os
caminhões dessas prefeituras podiam se abastecer de água. Os caminhões da SUDENE estão lá parados. V. S•
me respondeu que isso teria de ser feito através da Secretaria de Bem-Estar Social, que estaria encarregada disso.
Então quero denunciar aqui que dessa forma nós não
vamos poder resolver os problemas do Nordeste, porque
estamos continuando a criar os ódios no Nordeste. Então estou dando nomes aos bois: na Prefeitura de Itabe,.._
raba, em toda a Chapada Diã:mantina d<i B"ahia ocorreu
isso.
--- --

promissos possam fazê-to: Mas, a- mínha obrigação é ficar aqui até o final, sem preocupações maiores com o
tempo.
.Antes de iniciar as indagações, devido à intervenção
do meu amigo e cOmpanheiro, embora de Partido diferente, Deputado Jorge Vianna, quero dizer que aqui, na
QUalidade de Relator, não me preocupo, absolutamente,
em defender ou acusar os partidos políticos. Acho que a
nossa missão, aqui, serã a de atender a todas as acusações e denúncias que forem feitas, ãveriguai- se são verdadeiras ou não para que sejarll tomadas as-devidas pi-Ovidências.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Eu gostaria
de sugerir ao nobre Relator que como o número de perguntas dele é bastante e, naturalmente, pela própria posição que ele ocupa na Comissão, de Relator, que na form_ylação dessas perguntas, que nós todos gostaríamos de
conhecer, se o nobre Superintendente da SUDENE tiver
dtficuldades em poder respondê-las, que aprontasse um
fo_rmulário de respostas mais amplas e fizesse chegar à
Comissão, principalmente ao nobre Relator, para que
tainbém pudéss.emos dispor do tempo que já está se esgotando e nós tem_os reuniões- tanto na- Câmara como no
Senado dentro de mais uma hora e meia.

Agora, como é que se faz a dorllina"ção? Eu diria ao
Deputado Antônio Dias, por eXemplo, que o Deputado
Estadual José Armando correu toda a Chapada Diamantina da Bahia, agora, para ver onde estavam sendO
abertos os poços. E só foi encontrar, em-toda a Chapada,
a abertura de um poço profundo na fazenda do Dr. Geraldo Mata Pires, qtie é o Presidente da EMBASA; a empresa-:de distribuíção -de- água da l3ahiil. É na fazenda
dele onde estava sendo aberto o único poço. Isso foi denunciado amplamente.
É contra issO, Dr. Salmito, qut queremos falar.
No programa Sertanejo, estamos vendo a persegUição
ao homem, porque tem posições políticas, que é feítã. no
Nordeste. Trago aqui, também, o caso que ocorreu com
o Sr. José COnrado, de Iraqua-ra. Eu o levei, na samana
passada, ao Chefe da Carteira agrícola do Banco Central
para mostrar que ele tinha um Projeto Sertanejo nessa cidade, que vencia em 1998. Pois muitO bem, ele foi pressionado pelo Banco do Estado da Bahia para transformar juros de 12% para vencimento imediato, agora, em
plena seca, quando ele nã:o vai poder pagar. Oórígaramno, um semi-analfabeto, a assinar compromissos de juros de 12%, que venciam ein 1998, para pagar aiõri, depois da seca, a juros de 60% inàis correção moneiãrla. O
Sr. Kleber, Dire-tor do Banco Central, ficou com os documentos para tomar informações do Banco dO Estado
sobre o que está ocorrendo. Eu pediria ao Dr. Salrilito
que, por favor, \'eja o que está ocorrendo em toda aCha:pada Diamantin-a da Bahía; porque a persiguiçào Política chega a níveis dessa ordem. to homem sem água, ê o
homem sem crédito.
Em toda a Chapada Diamantina dã Bahia, onde se fez
plantio de café, fOi Colocada zona de seca e veio ordem
para prorrogar os casos, estudando caso a caso, é sempre
assim. Conla-eu·nnna-staOUm dos piõni::II-Os-D.a piantação de café,- fui pr1vilegTãáo;- põf"qi.úi-os fis-cã:is foiam lá
e acharam que só a niinha fazenda tinha dado o bastante
para eu pagar. Eu tiVe ·que pagar-:ll:ilVei-tell-ha-"s"íOo-o
exemplo único de privilégio na Bahia inteira, na Chapada Diamantina, -a -úniC'ã"faienda que rCàiiiierite" produziu·
café foi a fazenôa da qual eu- efa proprietário:- E eSse pri~
vitégio é que está sendo estendido a todos os homens por
cor partidária. f:. essa a denúncia que: traiõ ã.quíe qUe espero, com a responsabilidade do mandato popular que
tenho, que a SUDENE, ~orno órgão sêrio que é, veja que
os problemas têm de ser resolvidos a nível de município e
a nível do homem, não a interesses mesQuinhos dOs
possíveis detentores eventuais do poder. 1:. essa a posição
que trago a V. S•
O SR. VALFRIDO SALMITO- Sr. Presidi:ilte, Sr.
Deputado, fizemos o registro das indicações de V. Ex•
dessas distorções. Acredito que ninguém aqii'i ii eSte· Plenário possa acolher tal distorção de discriminação
gua ou de poços, ou de crédito. No que- for de nossa
competência, Sr. DepUtado, estaremos tentando corrigir
essas distorções.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a palavra o nobre Senador Jutuhy Magalhães.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Sr. Presidente, Dr. SalmítO; procurarei ser a· mais sucinto possível, mas, infelizmente, não poderei ser muitO breve. Tenho algumas indagações a fazer e fico sCmpi'e Por último
lugur parn as inquirições, para que todos aqudes que desejam fazê-lo e necessitem sair para assumir outros com-

Na última reunião solicitei que algumas denúncias que
foram apresentadas fossem transformadas indicando os
nomes, como fez agora o Deputado Jorge Vianna, que
indicou nomes porque assim torna-se muito fácil a averiguação.
O que espero, Como Relator, é que essas denúnCias sejam realm-ente apuradas para que aqueles-que forem cu!~
pados sejam punidos, porque o maf que temos aqui no
Brasil, infelizmente, ê que muitaÇsàO as denúricias e o
denunciante leviano não é culpado, como também aquele acusado que seja realmente c_ulpado não merece ne__nhuma pena. Então, nós ficamos sempre com as denúncias no ar, tirando a credibilidade das autoridades, o que
acho que é o pior que pode existir para o País.
Então, por isso é que espero que as denúncias que aqui
sejam feitas serão encaminhadas aos órgãos competentes, no caso a V. Ex•, e aguardarei a resposta a esta índagação que foi apresentada aqui.
Mas, Dr. Salmito, eu perguntaria a V. S• se seria uma
slntese muito pessimista sobre a situação do Nordeste dizer: nãQhá alimento, não hâ trabalho, não há agricultu___ _ra1_

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Não levarei
tanto tempo, as respostas não São longas e eu procurarei ...

ae· a-

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Gostaria que
a resposta fosse imediata, nobre Senador?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES tas ...

São 30 pergun-

O _SR. VALFRIDO SALMITO- Sr. Presidente, Sr:
Relator, Senador Jutahy Magalhães, nós -queremos dizer
a V, Ex', em resposta à sua indagação, que alimento, trabalho e agricultura existem no Nordeste com grande
índice de frustração quanto a alimentos e agricultura.
No Estado de V. Ex•, por exemplo, a frustração da safra de feijão, V. Ex• conhece muito bem o caso do Irecê,
realmente foi alarmante a frustração com rçlaçã_o à seca
de 83.
Nós diriamos que ein torno de 20%, Sr. Senador dentro da agricultura que depende de chuvas, foi o que se
salvou, em torno_ de 20%, o restante foi de frustrações do
Maranhão até a Bahia.
Agora, é óbvio, como sabe muito bem V. Ex•, que essa
frustração da agricultura determina uma im-ediata-queda
do emprego e da ocupação, por isso é que infelizmente
nós Sõmos obrigados, digamos assim. a carregar essa legião que no momentO já a!CarlÇa 2- milhões e 300 inil trabalhadores rurais, exatamente para tentar compensar a
queda da produção de todas as safras, não somente do
ãl_godãi:i herbáceo mas do algodão arbóreo, quejâ é uma
planta adaptada ao xerofilismo da região.
Então, responderei a V. Ex~ que, em term9s de agricultura que depende de chuva, a frustração alcança ou alcançou cerca de 80%, cOm- a conseqUência ímediata para
o empre-go. O restante da agricultura que depende de
chuva, de fato, se salvou. Há pequenas manchas, variando de Estado para Estado, onde se a_proveitou aTnda alguma coisa.
Agofá, a agricultura de irrigação, essa de fato não teve
redução nem de produção nem de emprego. Mas, sabe
V. Ex', que_ ela ainda ê extremamente diminuta, então,
não é representativa eitl termoS cfe ãgricultura e de emprego para o Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- É uma preocupação para que não fique nenhuma sem resposta. Peço
ao Superintendente que ao recebê-las mande um formulário com as respostas convenientes para que a nossa Com"issãO posSa ·se desincumbir através do nobre Relator.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Dr. Salmito, o programa da cesta de alimento está em execução e
aquela dificuldade que houve de aquisição de alimento
·
em algumas regiões jã foi solucionada?- O SR._VALFRIDO SALMITO- Sr. Senador, a cesta de alimentos está funcionando da seguinte fo:i'ma: nós
só conseguimos comprar em quantidade suficiente para
todos os flagelados, feijãõ. Nós ~dquirimos de imediato
50 mil toneladas, 50 milhões de quilos, no Paraná, e tratamos de transportar em navios e jamantas para o Nordeste. Quanto aos outros alimentos que compõem a cesta,
f<lrinha e Outros produtos que são adaptados a
níVefestadual, nós encontramos niuitas difiCuld-ades, inclusive Pela inexistência no próprio País, como sabe V.
Ex! que houve grande frustração da safra de arroz.
Nós só podemos responder a V. Ex• concretamente o
seguinte: começou a funcionar a cesta de alimentos em
outubro, porém, não em carâter integral. Do ponto de
vista da composição dos itens, houve uma variação, inclusive com adaptações: em determinado Estado teve
que se introduzir·o xerém Qe milho, noutro se introd-uziu
rapadura, etc. Mas começou a funcionar sistematicamente em todo o Nordeste a partir de outubro.

arroz.

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Caminhõespipa ê um assunto que sempre se trata aqui e o Deputado
Jorge Vianna falou sobre o problema. Mas a minha in~
dagação é que vário~ prefeitos de diversos Municípios
baianos queixam-se de que o valor pago pela SUDENE
para contrato, aluguel de caminhões, é bem inferior àquele que é gasto pelas prefeituras. A complementação
~e recursos pelas prefeituras tem de ser muito alta para
-as possibilidades financeiras dos Municípios. V. S• tem
alguma coisa a dizer sobre isto?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Tenho, Sr. Senador, estou tomando con-hecimento desta colocação de V.
Ex• com base nas informações do Deputado Jorge Vianna e, naturalmente, saio daqui com a obrigação- de examinar esse POTJto, p-orque é uma definição nossa que a
SUDENE custeie o valor desse transporte de água integral, inclusive, periodicamente;- nós r~valiamos os custos desse transporte, se há um aumento do combustível,
de pneu, etc., nós estamos periodicamente reavaliando
para que o preço por km rodado compense o transportador. De sorte que levo essa informação.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -_Tive essa
informação de prefeitos que a cada instante têm conversado comigo, eles queixam·se profundamente disso. A
c-omplementação é superior ao recurso obtido.
O SR VALFRIDO SALMITO- Isto realmente está
errado, confesso a V. Ex• que tem de ser corrigido.
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O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Os cientistas do Instituto de Pesquisas Espaciais declararam que a:s frentes de trabalho não dispõem de ferramentas nem p\anejamento e vêm executando obras cuja utilidade é duvidosu, servindo apenas para manter ocupados os sertanejos afetados pela seca,
Já acharia muito importante atender os sertanejos afetados pela seca, e principalmente evitar a migração, mas
gostaria de saber se hã realmente algum valor nesta críti-

ca de que não existe planejamento na execução dessa,s
obras, que est<t sendo feita pelos cientistas, e se esses re--

cursos serão perdidos totalmente quando vierem as primeiras chuvas, por exemplo, em estradas mal acabadas,
em açudes tambêm não terminados'?

O SR. VALFRJDO SALMJTO- Sr. Senador, eu.
acho essa colocação -imprOCedente e vou tentar justifiCai-;
Em primeiro lugar, não há nenhuma improv1sacã9 deQ.- _
tro do sistema de obras, porque: nós somos obrigados e
todo o ano prepararmos junto com os governos estaduais um plano de ação para o ano seguinte Se -o píór
acontecer, então, não somos tomados de surpresa em nenhuma circunstância, isso Oesce a nível do Munic1pio.
Esse é um ponto básico, então, não somos tomados de
surpresa, nem improvisamos as obras.
Com relação ao outro aspecto... -

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - V. S• me
permite apenas uma interrupção, porque aí há uma co-ntradição entre teoria e prática. V. S' está fazendó esSa
afirmação porqUe deve sCr a infoiinaçto qUe V. S• iem
na SUDENE. Mas, outro dia mesmo, nós vimos na televisão que um grupo da frente de trabalho estava sendO
transferido de um setor para outro Sem ter terminado a
obra daquele setor, porque não sabia para onde iria. Então, achei até interessante aquela reportagem que mostrava que estava começando uma obra, mas não terminava, essa obra seria perdida, tornando-se a obra abandonada e eles estavam sendo tranferidos para um outro
setor.

O SR. VALFR!DO SALMITO- Pode ter havido;
Sr. Senador, neste caso e pode ter havido em casos semelhantes um incremento muito grande de pessoas inscritas
que tornam excessivo o seu aproveitamento numa determinada obra. Então, nós somos obrigados, através desses órgãos executores, a remanejar. Isso ocorre realmente, Sr. Senador, mas não nO sentido -de que as obras fiquem inacabadas. Porque, veja V. Ex• c seguinte: ri6s fixamos um pressuposto de que todas as obras de seca devem ser de natureza hídrica, quer dizer, aCfutOras, açudes, barragens, barreiras, cacimbões, poços, cisternas
públicas, mas sempre obras de natureza hídrica. Agora, é
natural que em cada Municípío, ou nOs -Distritos dos
Municípios já exista utn -inV-entario Oaturai e espontâneo
das obras hídricas, qUer dizer, o próprio sertanejo, o pfóprio morador sabe: qual a grata, o riacho que dá um açude, qual é o tamanho do açude, etc. Então, os órgãos
executores aproveitam, inclusive, ·essa experiência.
Agora, quanto à afirmativa de que n-ada vai restar, nós
consideramos inteiramente improcedente, porque, veja
V. Ex': durante esse período de 5 anos de seca, com certeza, Sr. Senador, porque nós temos um inventário de
Distrito por Distrito, Município por Município -·-é muita coisa e poderemos mandar para V. Ex• se o desejar, nós temos o inventáriõ de todas as obraS, quã.riiaspessoas estão ocupadas, qual a capacidade de cada obra,
e mencionamos que são mais de 67 miLobrã.s de natureza
hídrica, o que não deve ser confundido com grande ou
médio, açude, ar inclui tudo; o barreiro, a aguada, a ca~
cimba, o ca:cimbão, a cisterna pública adutoras, etc. ·
Então, pelo contrârio, Sr. Senador; nesse momento
agora, já estamos nos beneficiando de muitas deSsas
obras. Por exemplo, a adutora do sertão de Alagoas e
28de Sergipe são obras prontas qúe já estao servindo às
populações rurais e aos rebanhos daqueles Estados. Foram obras construídas com o dinheiro da seca que vão

:Rennanecer. Aç-udes de grande e médio portes também
vão permanecer e já estão ajudando, o mesmo ocorrendo
com poços, caciombões e cisternas públicas. Em Pernambuco, há u~ gnmde trabal~o de cisternas públicas
que vão permanecer beneficiando prédios públicos, escolas, hospitais, etc. Então, não tem nenhum sentido a afirmativa de que esse_ dinheiro é perdido e só serve para salvar as populações da fome nesse período. A maioria absoluta dessas obras tem eficácia e efeito durado_uro e permanente.
1:: óbvio, Sr. Senador, que essas obras são construídascõm a participação de homens e de mulheres que não são
especialistas em obras hídricas, mas há os supervisores,
há os engenheiros, hâ os técnicos e há também o pessoal
experi_ente do sertão, que não tem nenhum grau de form;lção, mas entende qual o material que deve ser usado
para Cj'u"e o aÇude-não arrombe, para que a parede" resista.
Agora, mesmo que alguma coisa se perca~ seja destruída dessas obras hídricas, a contribuição é inestimável. Só
para V. Ex• ter~ um quadro mais concreto: até 1979, apenas I% da superfície do Nordeste era·coberta de espelhos
d'água.
nós reuníssemos todos Oti açUdes 'C formásSemos um único espelho,-ãpenas 1% era espelho d'águci,-oque é um desequilíbrio muito grande do pontO -d-e vista
-ecológico de proteção do solo, para se evitar erosão, de
formação de vegetação, para se levantar o lençol freático, etc.
Então, nós estamos procurando seguir as recomendaqões dos grandes cientistas do Nordeste1 _do Guimarães Duque, do Vasconcelos Sobrinho, que recomendam
as barragens submersas, as barragens de superficies,
todo tipo de obra hídrica que pioteja um pouco mais a
regi_ão_ e acumule água independente da travessia de um
ano ·seco. E, nesse sentido, já ultrapassamos 3% da superfície, independente do lago de Sobradinho. Não é ainda o equilíbrio que nós queremos, mas estas obras contribuíram, primeiro, para mais do que dobrar a reserva
hídrica da região. Saímos de 12 bilhões para mais de 27
bilhões de potencial de reserva, além desses outros aspectos que nóS mencionamos. Só posso dizer à V. Ex~, com
muita segui-ânça·, que não concordamos com -essa colocação que foi feita pelo CTA.
--

se

0 SR. RELATO Ir (1utah)r Magalhães)- -Aliás mão
foi o CTA~- for o JPE.
Dr._ Salmito,_ V. Sa, faloU no problema do inventário
dessas obras que tem recebido lá na SUDENE; e através
das informações que tem oficiais. Então, eu pergunto:
nesse inventário .constam obras em propriedades particulares, que não têm nenhum efeito de serventia pública'?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Sr. Senador, cOnstam obras em propriedades particulares, mas com a condicionante, pelo menos exigida pela SUDENE, de um
termo de servidão pública.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Exato. Aí ê
que está a diferença entre a teoria a prática. V. Sa. está
falando: há a exígência. Agora, eu quero saber se na prática, realmente, ~tão funcionãndo, se denúncias têin
sido feitas, porque aqui foram feitas, apenas não recebi a
relação dos nomes, porque denúncias sem citar nomes
não adiantam. Então, eu quero os nomes para encaminhar a V, Sa., por isso estava me antecipando ao perguntar se V. Sa. teria alguma denúncia já apresentada e averiguada a respeito do assunto'?

e

O SR. VALFRIDO SALMITO- Sr. Senador, nós
consideramos que possam existir em carãter de excecã.o.
Mas, uma vez a SUDENE tomando conhecimento,
toma a segllinte providência: ou a obra é suspensa, ou o
termo de Servidão é passado.
Agora, cada caso concreto, como V. Ex• mencionou.
Em termo genérico, infelizmente, ninguém pode tomar
nerlhuma Providência. Mas, em casO concreto, ou a olira
é suspensa ou o termo de servidão pública é passado em
cartório.

Quinta-feira 24 1409

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) punição?

E não há

O SR. VALFRIDO SALMJTO- Como?
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Se fosse
concretizada a denúncia, se realmente fosse apurado que
houve o fato, quer dizer, nãO existe ...

O SR. VALFRIDO SALMITO- Aí haveria necessidade de indenização do gasto feito._
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

Qual o

preço médio do emprego criado pelo setor industrial do
Nordeste?

O SR. VALFRIDO SALMrTO- Sr. Senador, isso
tem variado demais, como é natural, desde os ramos
densamente absorvedores de capital, como é o caso da
petroquímica,- ãté os i-amos densamente abSorvedOreS de
mão-de-obra, como é o caso das confecções. A SUDENE procurou estimular mais as atividades densamente
absorvedoras de mão-de#obra. Como o cruzeiro é um
parâmetro extremamente precário para se medir os valores, nós podemos afirmar a V. Ex• que, em termos de
custo médio, tem variado de 10 a 15 mi} dólares por emºrego direto permanente. Naturalmente, com uma oscilação muito grande da petroquímica até a confecção.
O SR. RELA lO R {Jutahy Magalhães) -lnfetizmente V. S• disse que não existe o tal documento da SUDENE que me pareceu, pelo noticiário da imprensa, que seria um documento muito interessante. Mas, como não
existe,_ não podemos solicitar conhecimento do mesmo.
Mas perguntaria se, dentro daquela reportagem feita
pelo Jornal do Brasil, há veracidade na informaçãO de
que a S:E:Pi.AN e a SUDENE decidiram ampliar o estu~
do para todos os setores e que para isso o Banco Mundial se:- disp_ôs_ não só a financiar _o seu custo, quer dizer, o
-custo do eStUdO 500_ m]l dó_lares, como também a financiar parte do projeto que se referiSse à zona rural, para a
qual destinaria, através de empréstimos a juros baixos, 1
bilhão de dólares em 5 anos. Há realmente essa proposição'?

O SR. VALFRIDO SALMI"fO -Sr. Senador; nós
Confirmamos realmente a proposição do Banco Mundial, aliás já efetivada, porque os trabalhos estão enl andamento, de o Banco Mundial custear a realização dos
trabalhqs, isso aí -existe sim.
Agora, quanto ao montante com que o Banco Mun~
dial ajudaria a implementação desse programa, tem ha~
vido uma certa variação de informações: ora nós sonios
informados de que são recursos da_ ordem de 800 milhões
de dólares, ora de atê I bilhão, 1 bilhão e 200, fbilhãO e
500 milhões, variando o prazo. Mas, seguramente, um
mínimo de 800 milhões de dólares até o montante de 1
bilhão e 500, lsso tein sido repetidamente prometido.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Agora eu
fa(ei uma soTicitação de que V. Ex• proVidencie uma relação dos 67 mil açudes e t 1 mil poços cuja construção
foi anunciada pelo Ministro do Interior, bem como a localização das creches também anunciadas pelo Ministro.
Esta Corriissão vai reqUúer ã V. Ex• a apresentação ·dessas r~lações, nelas constando o local da construção, êpoca da construção e, se possível, volume d'âgua e custo da
obra. Esta Comis-são também vai requerer a V. Ex• o envio da relação dos benef"tciados do POLONORDESTE,
o valor recebido e data.
V, Ex• declarou há algum tempo, numa entrevista, que
felizmente o nível de investimentos programado pelo
Governo Federal para o Nordeste não sofreu reduções.
Os recursos de origem governamental tiveram reajuste
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acompanhando as taxas de innaç1lo. V. E:xf mantém essa
declaração?
O SR. VALFRIDO SAL MITO- Bem, Sr. Senador,
nós nos referinloS-a alguns programas que independem,
digamos assim, do próprio controle du SÓDE NE. Por
exemplo, o PÓLO NORDESTE tem mantido, ao longo
dos últimos anos, o valor, diríá-ass.Lm, real dos investimentos já com relação ao _próprio on,.•amcnto da SL"DENE, aquele que nós analisamos huje, eu não po~'>n m:mter a afirmação porque,_porexempJq, no ano dc_l981,
praticamente nós trabalhamos com 25% dos recursos do
ano de 80_._ Então, tem havido variJ.çõcs.
Agora eu quis certamente mencionar; Sr. SenUdor, que·
tem, pelo menos da p:.~rte da SUDENE. havido uma tentativa de continuidade dentro desses programas e rrojeM
tos, não obstante a precariedade dos recursos, mas como
analisamos aqui hoje-com mllíta liberdade o. caso dos recursos de crédito-para o Projeto Sertanejo, eu faltaria a
verdade se mencionasse que tem havido uma constância
nos valores reais- desses program:.~s.
O SR. RELATOR (Jut:.~hy ~-I:igalhfles)- V._S• tem
sido muito honesto nas iriforiúações e isSo é mültO 1m~
portante para nós. Eu perguntllria, Dr. Valfrido, por que
não levaram em consideração a previsão do CT A de que
o NOrdeste sofreria um longo pcríodl) de seca. E por que,
após 4 anos de seca, no inicio de!-.se ano ainda ftJram fCítas declarações pela SUDEI'E que nôs não teriarr.os um
quinto ano de seca?
O SR. VALFRIDO SAL!\.IITO- lkm, Sr. Senªdor,
primeiro eu queria mencionar pum V. Ex's que desde
1969, portanto há 14 anos, a SUDENE financia as pesquisas do CTA, quer dízer, o suporte financeiro dõs trabalhos técnicos de_ meteQmlogia do CTA ~_ào de _nossa
responsabilidade c estamos, digamos ussim, trabalhando
estre_ita_m~nte ligados. Esse é _um pont(l funúaJnental.
Em julhofagostQ_dc 78, Sr. Senador, de fato nô.~ recebemos o chamado. ''rclatóriu rescr:v-adu do C_T:\,,que
previa um longo ciclo de secas. Naquele momento, procuramos as autoridudes superiores, e quando l..:ürncçoujá
o ano de 79, este começou de ,uma maneira ... não smnen~
te começou o ano de 79, mas o_ a.no Jc 78_\~rminou cte
umu maneira que não se podia esperar seca: o rio São
Francisco com ex.ccsso.. d:água, quer di1c-r, onde dH::gu
primeiro o inverno havia úgua excessiva, c n_ós n{1s derarumos inicialmente com problemas de inundação. Então,
o priineiro momCiito do ann de 79 roi unl.prohlt'mn de
excesso d'água, c nos dcbru;;,·amos. e~11 dm~ d_o r>r••blcma
para salvar inclusive cidades como Juazciro da B;\h{u:
Petrolina, algumas cid:ldcs mineiras. Então, o pri11_1ciro
momento foi de excesso d'água. Sr. Sen~td_~)s;:._Di:u)te des_se primeiro momento -de eXcesso d'á.~,tU:\, eh.cgou um cerM
to -ce:ticismo g.~tll~r~lizacjp.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)~ VcjJ V. Sf
como as infornluçõcs às vezes chegam distorcidas nos locais de trabalho. Porque houve realmente excesso d'água
em Paratínga, Bom Je;us da Lapa. etc., mas a seca estava
a 100 metros d:\ margem dn rio.
O SR. VALFRIDO SAL MITO- Mus três meses depois, Sr. Senn:dor. Então, o primeiro momento f;.)Í de excesso d'água, e quando nós começamos a recebe( as notícias de frustrações nas outras áreus do _scmi-áriCo, começamos de fato _a desencadear um trabalho c c-hegamos
a ter uma reunião no Conselho de Segurança Nacional,
da qual participaram as equípes técnicas do CTA e do __
CNPq, que são as du_as chnmadas correntes cievtíficaSbrasileiras que apreciam o assunto, e houve uma ControM
vérsia tão grande :entre essas co"rrentes científicas do
CNPq e do CTA que realmente o Executivo ficou perplexo. Agora, já estávamo_s nO primeiro ano d~=~ca. _Então
conseguimos, por via das dúvidas, duas coisas: primeíro,

um reforço de recursos para o aproveitamento de_r_ecursos hídricos da região, mais recursos para açudagem, irrigação, poços, étc. E, em segundo lugar, também, Sr.
Senador, a duras penas conseguimos que um dos projetas do CTA, o chamado MODART, quer dizer, aquele
que visa ao aproveitamento das nuvens existentes, o
aproveitamento dessas massas, conseguimos começar a
implementar. De que forma? Obtivemos recursos, com
muita dificuldade, para adquirir três aviõeS equipados e
montarmos cinco bases de operação de terra. Então, essa
foi uma decisão tom_ada_·a nlvel do setor governamental,
no sentido de que o projeto MODARTse afigurava com
maiofp:.erspe-ctiva de viabilização de resultados prâtíc6S.
Enquanto isso, o outro projeto, o chamado MOCLIMA, que era aquele projeto destinado à formação e
crlação das nuvens a partir de queima de derivadoS de
petróleo para formação _de nuvens de partículas carbono
- funcionaria como uma estufa, condensação, evaporação- nuvens que seriam transportadas pelos ventos
a\ísios para o interior do Nordeste, esse projeto
afigurou~se para as autoridades como um projeto de menor viabilidade, de elevados custos e_ elevados riscos.
Então, o Governo Federal optou pela tentativa de execução do MOOAitT, cujos custos eram inenorese os riscos afigur_avam-se também menores. Ao mesmo tempo,
então, foram adquiridas três aeronaves, como dissemos,
jâ aduptttdas, e começamos a operar o programa. Ess_e
programã. ainda hoje apresenta também resultados discutíveis. Do ponto de vista da SUDENE, alguns resultaM
dOs são positivos. Agora, e~ses mesmos resultados positivos obtidos, por exemplo, recordo a V. Ex' que no ano
passado a grande Salvador esteve periclitando quanto ao __
abastecimento de água. Joanes I e II estiveram praticamente sec_os, então de último momento transferimos dois
aviões do MODART para o Recôncavo. Esses aviões fizeram dezenas de horas de operação, e, coincidência ou
não, realmente restaurou-se uma parte das reservas desses açudes.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Aí tenho a
indagação. Por que essa coincidência?
O SR. VALFRIDO SAL MITO-- Porque, Sr. Sena-dÕ~. há correntes que afirmam que -não foi devido ao
MODART. V. Ex• vê como há ceticismo por ãí. Agora,
essa experiência não -foi feita só na grande_Salvador, fizemos essa experiência também em outras áreas do Nordeste e_ os resultados, pelo menos em 30%, são considerados de resposta positiva. Também, há de dizer V. Ex'
que três aviões são insuficientes, talvez, sem nenhuma
dúvida que sejam, mas as autoridades que operam esses
aviões- isso está num conyê_nio entre o CT_A e o MinisM
tério da Aeronátuica- ta'mbém acham que antes de termos um pesscial especializado, treinado, os r~ultados
testados, seria um risco muito grã.nde ampliar essa frota
para 10, 12, IS aviões, que seriam o mínimo OiCessafi.o--:Bom,- quanto ao MOCLIMA, realmente permaneceu
sem nenhuma tentativa de ser posto em prática.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Quanto foi
destiiúúfo ao Nordeste pelo FINSOCIAL em 1983?
O SR. VALFRIDO SALMITO-Sr. Senador, eu pediria a V. Ex• para mandar esse dado por escrito· depois
de fazer um levantamento exato para não incorrer aqui
em riscos de uma informação errada.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)mo de 600 milhõe.$?

Est~ próxi~

O SR. VALFRIDOSALMITO- Dt:: maneira nenhuma.
O .SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Houve uma
declaração de v. s• dizendo que es_se ano teriam 600 milhões do FINSOCIAL para o Nordeste.
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Bem, eu não tive tempo, eu só soube que V. Ex• viria
hoje, ontem à tardinha. Então, eu não pude fazer um t_rabalho de pesquisa a respeito de indagaçÕes outras a serem feitas. Mas pedi uma pasta que continha algumas
declarações de v. s~. então p·or isso é-que eu estou fazendo essas perguntas V. S• não leve a mal, é apenas para
ver, porque é uma coisa quando nós estamos no início de
ano com as previsões e outra é aquilo que ocorre realmente no decorrer do ano e V. S• deve estar lutando devotadamente para aumentar os recursos que vão para a
SUDENE, que vão para o Nordeste, portanto não lhe
cabe culpa nenhuma nesse fato. Eu apenas est"ou mostrandO para mostrar a distorção que existe naquele orçamento que nós votamOs aqui, que praticamente não vale
de nada.
O SR:_VALFRIDO SALMITO- Sr. Senador, se V~
Ex• permite, eu gostaria de pelo menos tentar retificai"
essa informação atribuída a mim de que 600 bilhões em
83 seriam destinados do FINSOCIAL para o Nordeste,
porque, de concreto, Sr. Senador, eu posso confirmar
nesse momento_o seguinte: Primeiro, 7 bilhões e 500 milhões para essa c~stâ alimentar a que aludiu V. Ex•. Segundo, 14 bilhões e meio para ajudar os pequenos produtores do semi~ârido, mas esse dinheiro ainda hão foi
aplicado. Há uma decisão, contrato assinado etc., mas
ainda há algumas pendências ...
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Falta o dinheiro chegar Já. Como disse o Governador Esperidião
Amim: ·~a dinheiro sai do papel, mas não chega no local".

Q SR. VALFRIOO SALMITO - Falta o dinheiro
chegar. Bom, isso aí eu posso confirmar. E mais uma
parcela de 4 hilhões e SOO milhões destinados aos trabalhadores da zona cana vieira, através de s~te Estados. Essas são as parcelas, realmente, que nós podemos confirmar nesse momento, em que a SUDENE teve inter- __
vençào.
O SR-. RELATOR (JU.tahy Magalhães) -Dos 130 bilhões de cruzeiros autorizados pelo Vice-Presidente Aurei.i"ariO___ChãVes~-quando n-o exercício- dã Presidêricia,
qua·nto jã foi liberudo?
O SR. VALFRIDO SAL MITO- Bem, o que eu posso confirmar, Sr. Senador Jutahy Maga_lhães, são esses
valores e os valores de pagamento de mãoMde-obra, porque o ...
O _SR~RELATOR_(Jutahy Magalhães)- A mão-_deobra, V. s~ disse que não tem nada a ver com o FINSOM
CIAL.
O SR. VALFRIDO SALMITO- Então, eu sou obrigado a dizer a V. Ex~. que realmente não consigo identificar esses 230 bilhões_
O -SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Bom, no
início- eu fiz a indagação, quando o Senador Milton
Cabral estava fazendo sua inquirição, se esses recursos
que ele tinha falado para o pagamento dos frentistas tinham alguma coisa a ver com o FINSOCIAL, mas ta mM
bém se ele tivesse não teria aumento em nenhum tostão.
Uma das últimas perguntas:_ V. S• considera uma política d_e~ paternidade responsável, benéfíca para a· dirriinuição do quadro pobreza na região?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Co_m_certeza, Sr.
Segador: Jutaby_ Mag1;1_lhães, consideramos um ponto extremamente relevante, que não tem sido levado, digaM
mos, na devida conta, por nenhum setor da sociedade até
agora, mas, sem nenhuma dúvida, ê um ponto relevimie.
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O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -

O estudo

apresentado pelo nutricionísta Nelson Chaves, demonstrando que estamos criando uma subraça no Nordeste,

na opinião de V.-S• é realista ou pessimista?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Infelizmente, pelo
menos para uma parte da população rural e da periferia
dos grandes centros, acreditamos que seja ~ãlida a colocação do cientista.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - O -Progrãma de Desenvolvimento Rural destinado a beneficiar a
área da seca só havia recebido, até o final de julho, 16,3%
do orçamento previsto; os programas de desenvolvimento social receberam, até àquela êpoca, 8, 7%; os programas complementar~s, como o de promoção do artesanato regional, do qual dependem hoje milhares de nordestinos, receberam, até o final de julho, 18,4% dos recursos
previstoS, qual é a situação hoje, mais ou menos?
O SR. VALFRIDO SALMITO- Bem, Sr. Senador
Jutahy Magalhães, esses percentuais, de fato, não podem
ser considerados, mas a única coisa que gostaria de agregar é a seguinte:- para essesprogi"amas o chamado exercício financeiro começa em abril, então, dificilmente, _ao
fim do primeiro semestre, o própfio Governo -cõnsegiíefazer transferências em percentuaiS superiores. No mOmento, esses percentuais jâ estão alterados substancialmente e se encontram, variando de programa para programa, entre 40 a 48%.

questão nordestina, por parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
V. S• não faz parte do Poder Legislativo, mas eu gostaria que v. s• como homem experiente e que convfve com
os problemas do Nordeste, com as dificuldades que lá
existem, apresentasse sugestões de medidas legislativas
que deveriam ser tomadas pelo Congresso para poder
melhorar essas__ dificuldades que existem no Nordeste.
Quais as sUgestões que V, S• podÚia apresentar nesse
sentido, de medidas legislativas?

O SR. VALFRIDO SALMITO -Agora?
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Se V. S< pudesse agora, sim, se não, depois eu gostaria de ter as sugestões de v. s•

OSR. VALFRIDO SALMITO-Sr. Senador Jutahy
Magalhã_es, eu pediria a benevolência de V. Ex• e da ComisSão, para nós mandarmos por escrito, quando teremos mais ...
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Pois não.
Desculpe, então, não ser a última pergunta, pois ainda
quero fazer uma indagação ráp-ida aqui: daquele trabalho da COCENE, que é um trabalho muito bem feito,
- um estudo muito profundO da situação, foi o Senador
Virgilio TáVora, inclusive, o relator, algumas daquelas
sugestões foram aproveitas pelo Executivo?

O SR. VALFRIDO SALMITO --Não, é do nosso
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Eu sei que
para V. S• talvez seja um pouco delicado, inclusive V.
Ex• jâ tendo manifestado a sua opinião a respeito da ideia de transformar a SUDENE no Ministério do Nordeste. Eu pergunta-ria a V. S• outra idéia, a SUDENE deveria continuar subordinada ao Ministério do Interior ou
deveria voltar a ser diretamente ligada à Presidência?

O SR. VALFRIDO SAL MITO- Sr. Senador Jutahy
Magalhães, realmente eu me sinto embaraçado. Tenho
que ser honesto com V. Ex' porque é uma resposta que
implica, inclusive, vamos dizer assim, um exame da subordinação ao MinistériO e ao MiniStro ao- qual eu me
vinculo, mas poderia dizer a V. Ex•, assim co_m muita
franqueza, não sei nein se reflito o ponto de vista da casa
toda, mas o meu ponto de vista pessoal pelo menos é o
seguinte: é que pelas características do órgão, um órgão
de planejamento e de coordenação, desde que existe o
chamado Ministério do Planejamento ou Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, pelo menos
nesse aspecto a coerência maior seria uma vinculação a
essa Secretaria de Plant?.famento da Presidência- da República, ou ao Ministério de Planejamento, quandO exiS~
tíu anteriormente.
Agora, é óbvio que o Ministério do Interior tem procurado compensar com o devotamento, eu diria assim,
dos seus titulares, essa, talvez, inadequação institucional
de um órgão que precisa, mensalmente, continuar com o
planejamento regional, mas fazer com que esse planejamento regional seja inserido e reSPeitado dentro do planejamento nadonal, e é óbvio que se ela se integra dentro desse planejamento nacional, talvez, de fato, se dispensasse a criação de um Ministério do Nordeste, ou até
mesmo a própria vinculação à Presidência da República
diretamente. Mas, V, Ex'-, por gentileza, releve se eu não
puder aprofundar esse exame, porque, de fato, é muito
delicado, Sr. Senador Jutahy Magalhães.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- A minha úl#
tíma indagação, para a aleS;ria dos companheiros. Eu
faço sempre-essa indagação, para os que aqui vêm, como
V. S•, para prestar esclarecimentos a esta Comissão e
com o conhecimento de cada um facilitar o estudo dessa

tempo, e realmente até nós tivemos a oportunidade de
dar algumas sugestões e contribuições. Sr. Senador Jutahy Magalhães, algumas transformações foram efetuadas., acredito que fruto também daquele trabalho, como,
por- exemplo, o aprimoramento do sistema de incentivos-,
que era uma aSpÍr;lÇão da SU DENE hã muito tempo,
nós sabíamos que havia distorções, e nós nada podíamos
fazer Para aprimorar o sistema. Então, naquele documento consta o registro expresso da necessidade de se
aprimorar o sistema de incentivos, o q'ue veio a ocorrer
no Governo Geisel, e eu presumo que ele tenha aproveitado essa sugestão do trabalho da COCENE. Outra, assim do ponto de vista concreto, realmen-te eu nãO recor-

do.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-:- Eu agra- _
deço a V, S•, como que jã fez e farã certamente o Presidente desta Comissão, e agradeço principalmente a honestidade das respostas de v. s•
Eu não considero que existam da parte de qualquer
pessoa perguntas indiscretas para quem tem condições,
-conúJ- v. s•, de responder a todas as inquiriçõeS- que se-jam feítas, por isso não me preocupei em querer ser muito gentil com V. S•, mas de maneira nenhuma querendo
ser também grosseiro, buscando alguns dados que poderão ser importantes para nós. E, devo repetir o que disse
no início, de que não estou aqui para defender nem o
Governo, nem o meu Partido, nem governos estaduais, e
também não atacar a Oposição, ou defender a Oposição,
eu estou aqui buscando informações, e todas aquelas denúnciãs qUe foram feitas não serão defendidas- por mim,
sem ter o conhecimento de caus-a. Quando eu tiver o conhecimento de causa, que puder dizer: não, essa denúncia não existe pOr isso, assim, entâo apresentareí a defesa
aqui, por isso que eu quero as respostas daqueles representantes do Governo que aqui vêm que nos dêem essas
ínformaçôi:s. Assim, podemos cobrar e defender quando
for o caso.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Já encerrou,
nobre Senad_or Jutahy Magalhães?
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sim.
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Então, eu
gostaria de passar a palavra ao nobre Superintendente
da SUDENE. Antes que eu faça as considerações _finais
para encerrar, V. s~ tem alguma coisa a acrescentar?
O SR. VALFRlDO SAL MITO- Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Dcnu!<!...Jo:', eu quero, em meu nome pessoal e da SUDEN L d..: meus CQmpanheiros, agradecer
ao Sr. Presirkntc_ d l<hb'- os membros da Comissão e todos os que pri!Udp;u:tnl J-:-sses trabalhos de hoje. Saio
daqui vcrJ...tddram~nll' i:difkudo e mOtivado pelo que
ouvi de tod~._); .: ~(tlnulwJ.o pitra -Prosseguir no penosíssi~
mo trabalho. Tenhu uma séric.de indagações que tentarei responder por e:;crito. com toda responsabilidade e,
saio daqui, também. na certeza de que encontramos,
mais uma vez, mútuo apoio para que a própria SUDENE possa rcalizur um pouco mais em benefício da comunidade.
Muito obrigadn.

-o SR. PRESfDENiE {Alberto Silva)- Eu gostaria
de ao encerrar est~t reunião dizer apenas algumas palavras. Em primeiro lugar, de agradecimento ao nobre Superintendente Valfrido Sal mito, pela gentileza de ter vindo aqui, nesta hora difícil para ele lá, na condução do
problema sério pelo qual, naturalmente, ele pessoalmente não tem ncnhurna responsabilidade. Mas tem de ser
Superintendente du órgão que cuida, hoje,- praticamente
de todo aquele fenômeno da região. E, ao fazer esse
agradecimento. dizer que esta Comissão, constituída de
membros de todos os Purtidos, é uma Comissão que investiga- como acaba d~ dizer o nobre Relator- investiga, procura obter dados em mãos, inclusive denúncias,
para formular uma proposta final que ajude na condução de um problema tão sério e tão grande como é
aquele do N on..icstc. envolvendo 30% da população do
País.
Evidentemente. pelo adiantado da hora, não vamos
emitir qualquer opinião pessoal, apesar de termos a ex·
periência vivida. de termos sido Governador, Prefeíto,
primeiro Coordenador do Pól.ONORDESTE, naquela
área e trabalhado em outros setores do poder rúblico federal e conhe..:crmos. também, vãrias coisas.
t\,penas uma observação, que eu gostaria que o nobre
Superintendente da SUDENE levasse em consideração,
-já que somos-daqueles que acreditamos piamente no
Projeto MODART e acreditamos piamente no Projeto
MOCLIMA;-Pela, vamos dizei assim, respeitabilidade
do instituto quC os formulou. Ap_enas, o que eu achava,
como homem daquela região, é que dever-se-ia prOcurar
uma estrutura, já que a SUDENE não é o órgão adequado, e V, Ex' sabe disso, é um órgão de planejamento que
está sob a sua responsabilidade, hoje, jogada nas suas
costas para, ao mesmo tempo planejar e executar, por
força da inexistência de um órgão executivo, digamos, ligado à SUDENE, por exemplo, o DNOCS, que tem
uma estrutura que, naturalmente sob a supervisão do
planejamento da SUDENE, poderia se encarregar da
execução de um programa como esse do MODART. Tenho quase certeza, pela experiência que tenho, pelo conhecimento que tenho dos técnicos do CTA, que se esses
aviões pude.•tsem estar sob um comando unificado e não
sobrecarregtmdo a SUDENE que, justamente por ser ór-gão de planejamento, não tem a obrigação de ter elementos executivos par:1 pôr esses aviões em funcionamento.
Por exemplo: o avià_o do Ceará, que é equipado e pertence ao Governo do Ceará, a esta altura o seu equipamento
está fora e o avião está servindo, apenas, como um transporte, para servir ao Governo. Então, esse não é um programa. O programa deveria ter esses aviões sob um comando único. PQr exemplo, no meu Estado, o Piauí, viajo para lá sempre e vejo, desde julho, que tem nuvens
compactas desde o começo do Estado até a Capital, em
determinad~ hora do dia, às vezes de madrugada. Esse
programa deveria ser, de tal forma, que os aviões subis-"
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sem quando houvessem nuvens, ainda_que fosse de madrugada. E, a essa altura, evidentemente, rios e riachos
eswriam cheios.
Na Capital do Ceará só falta chovef. EU vou sempre Já
e, vejo aqui quatro nobn:s representantes do Ceará, não
me coriformo que, por exemplo, um açude_tão bem feito
pelo Governador Virgílio Távora não estÇ,Ía cheio a esta
hora, quando há nuvens suficientes para ~erem nucleadas por aquele avião,- Se houvesse, natUralmente, um
programa, um órgão executor, para não deixar passar
uma única oportunidãde. Lembro o caso do Itapacurá,
bem próximo à SUDENE, e que, por determinação da
SUDENE, no ano passado, em maio, ele ao mesmo tempo do Joanes f e II, de Salvador, ele foi cheio, também,
por urna concentração feita por determinação da SUDENE.
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Mas. eu quero justamente dizer: seria exigir demais da
SUDENE e do seu Superintendente envolver-se ainda,
_além de tudo isso que tem em mira, com um prOgrama
sério; complexo e discutível como é o Programa do MODART.
Aproveito apenas a oportunidade para dizer que uma
das sol~ões- uma das, há vârias, não vamos mais esti-car esta reunião que jã vai longe-- Un1à dãs seria-·r~l
mente o MODA RI implantado em caráter defmitivo,
com todos os seus macanismos, de cãptação de informações, de acionamento de pilotos, de um comando unificado. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que ele
seria um complemento de, pelo menos, 30% a mais de água a cair no Nordeste, porque as nuvens estã lá em
vários locais e várias r~giões.

Quer.o agradecer ao nobre-Superintendente da SUDENE e-_dizer-lhe da nossa satisfaç&o por ele ter vindo aqui
e; com a franqueza e honestidade que lhe são características, ter, realmente, nos trazido informações que nossatisfazem e nos ajudam a compor um documento que esta
Comíssi!l:o apresentará, oportunamente, não só aó Congresso mas à Presidêncía da República, como fruto desse
trabalho; de mãos dadas, que não tem cor politícã e nem ,
partidáría e~ por isso mesmo, V. s~ viu aqui a Interpelação de Depu lados e Senadores dos dois Partidos a indagar de V. Ex• números e dados para formularmos a
nossa proposta.
Agradeço- a todos a presença.
Está encerrada a reunião.
(Levanta~se

á reunião,

às 13 horas e 42 minutos.)
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abril de 1981, em Nova Iorque. Aprovada. Â promulgação_,

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'l' 12/83 (n"~ 9/83-, na Câmara dos DepÜtados),
que aprova o texto do Acordo sobre Navegação
Marítima Comercial, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
República Popular da Bulgária, em Sofía, a 19 de agosto
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neiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo
Badaró - Alfredo_ Campos - Aniatal Furlan - Fer·
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes...::..: Benedito
Ferreira-- Henrique Santillo- Gastão MUller- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Sald~nh-a__Derzi =:-_J~.[
fonso Camargo- Álvaro Dias-- Enéas Fáría :_ Jaison
Barreto -.Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro
Simon - Ociâvió Cârdoso.
----

_o

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
presença acusa o _comparecimento de 54 Ss. Senadores:
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Em atendimento à convocação feíta através do Requerimento n~'
6/84, comparece a estã Casa S. Ex• o Sr. MiníStroJarbas
Gonçalves Passarinho. Para introduzi-lo em plenáriO, a
Presidência designa uma comissão constituída- pelos Srs.
Senadores Aloysio Chaves, Humberto Lucena, Virgílio
tãvora e Itamar Franco.
S. Ex~ encontra-se no Gabinete desta Presidência.
O Sr. Hélio Guelios -·Para uma questão de ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla --Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para uma
questão de ordem.

O SR. HELIO GUEIROS (PMDB:::- PA. Para uma
questão de Orderri~-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Indago de V. Ex•, com todo o respeito, se o nosso ilustre convidado convocado vai ter a palavra imediatamente!
O SR. PRESIDENTE (Mo_acyr Dalla) -:--- Sim.

O SR. HtLIO GUEIROS- Então, Sr. Presidente,
desejo formular uma questão de ordem.
Art. 181, do Regimento desta Casa.
-Art. 181. A primeira parte da sessão, que terá a
_duração ·de uma hora, será destinada à matéria do
Expediente e aos oradores inscritoS na forma do disposto no art. 19.
No § J9, o n~sso Regimento define o que é matéria do
Expediente.
§ 19 Constituem matéria do Expediente:
a) a apresentação de projeto, indicação, parecer

ou requerimento não relacionado com as proposições constantes da Ordem do Dia;
b) as comunicações enviadas à Mesa pelos Senadores;
c) os pedidos de licença dos Senadores;
d) os ofícios, fiações_,- mensa&en·s, telegramas,
.::artas, memoriaiS e outros documetÚQ_s_r_eç~bidos.
EntàQ, Sr. Presidente, verifica-se qUe, pelo nosso Regimento, essa primeira parte que começa às I 4:30 ê esped·
fica para a Hora do Expediente, exemplificada aqui. Lá
mais aóíante, no art. 183~ nobre Presidente, no seu 7<J, de·
pois de Os parágrafos_ anteriores admitirem prorrc~gação _
pÕf 15 minutÕs, para váriOs iissu_ntos, como manifestação de pesar, comemoração, _comunicação inadíâvel,
explicação pessoal ou justificação de proposição, o § 79
diz Õ seguinte:
§ 79 Não haverá prorrogação da Hora _do Ex·
pediente nem aplicação do disposto no§ 2~', se hou·
ver número para votação ou se, na sessão, se deva
verificar a presença de Ministro.

- Verifíci=se v_A Ex', portanto, que a única cóisa qUe
pode ser mofickada na A ora do Expediente, quando um
Ministro está presente nesta Casa, é a inexistêOcla da
possibilidade da prorrogação do período por 15 minu~
tos. Fora disso, nobre Sr. Presidente, o nosso Regimento
é específico sobre o que pode e deve ser tratado na parte
- do Expediente. Por -outro lado, o art. 419, quando fala
no caso da presença do Ministro no plenário desta Casa,
diz, na letra e, que "na Ordem do Dia, não se incluirá
-mãtéria para delibúaç-d.o", e na letra t, "se-o Ministro de
Estado desejar falar ao Senado, no mesmo dia em que o
solicitar, ser-lhe-á assegurada a oportunidade após as deliberações da Ordem do Dia". Portanto, Sr. Presidente, a
minha questão de ordem (:a seguinte: entendo que o nos-s6 Regimento não permite alteração iia Hora do Expediente para coisa alguma, a não ser quando, num artigo
anterior, o Plenário da Casa resolve fazer uma homenagem ou uma comemoração especial. Verifico que hoje
não: está se fazendo nenhuma comemoração especial, nenhuma mar~;ifestação e nem outra coisa qualquer prevista
no nosso Regimento Interno.

Nestas condíções, Sr. Presidente, acho que V. Ex• deve
solicitar ao ilustre convidado que permaneça fora do plenário desta Casa até que ocorra às 15:30 horas, quando,
então, será a hora aprazada para S. Ex• penetrar no recfrito. Isto não quer diZer, nobre Senador, que nós não
tenhamos satisfação em t~Jo desde jâ aqui cõnosco.
Apenas, acho que esta hora é- inopo~tu~a para a presença
ê a palavra de um- MinistrO de Estado.
Este meu pensamento ê prevalecente na Câmara dos
Deputados. Na Câmara dos Deputados nenhum Minis·
tr9 de Estado chega à hora do pinga-fogo._A presença de
S. Ex• é programada e planejada na Ordem do Dia e,
crei<!_que aqui, no Senado Federal, pelo nosso Regímen·
tÕ- Interno, o momento do comparecimento e da palavra
do Ministro de Estado, é por ocasião da Ordem do Dia,
depois de esgotada a Hora do Expediente, com o que tiver de_ser lido, para ser lido, os oradores inscritos jã tenham falado e só, então, sem possibilidade da prorrogação, é que há lugar par'a a preseriça do Sr. Ministro de
Estado.
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Era a questão de ordem que respeitosamente coloco à
douta consideração de V. Ex... (Muito bem!)

O Sr. Aloyslo Chaves- Sr. Presidente, peçO a palavra -para contraditar a ,questão de orde'm do nObre Senador
Hélio Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.

OSR. ALO YSlO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa esclarece ao eminente Senador Hélio Gueiros que não existe Expediente a ser lido e não existem oradores inscritos.
t praxe, desde que aqui chegamos, quando um Ministro
é convocado, S. Ex• é convidado imediatamente na ã.bertua da sessão para começar os debates com os Srs. Sena-

dores.
Quanto â segunda parte, o eminente Ministro Jarbas
Passarinho, nos termos regimentais, tem pleno acesso a
este plenário, pois que, corria Senador e como PreSidente, é assegurada a sua permanência.
O SR. HtLIO GUEIROS - Sr. Preside"Jite, nos- termos do art. 446, recorro respeitosamente da decisão de
V. Ex• para o Plenârio.
O SR. PRESIDENTE-(Moacyr O alia)- A- Mesa vai
decidir a questão de ordem de V._ Ex•.
Havendo recurso para o Plenário sobre a decisão da
Mesa em questão de ordem, ê lícito aO Presidente sOlicitar audiência da ComiSsão dC Constituição· ê iustlça
sobre a matéria e nãõ hã efeito -SuspeRsivo.
Nestas condições, vou enviar a questão de ordem de.
V. Ex• à COmissão de COiiStfUiÇãõ-e JUsiíça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Convido o
nobre Senador, Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, a
tomar assento em Plenário. (Palmas.)
(ACOmpanhado da Comissão _designada, tem ingresso no recinto o Sr. Ministro, que ocupa a cadeira a ele reservada.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Acha-se em
Plenário S. Ex• o sr. Mini"stiO da Pri:.vidência 6 AssíStência SoCiaJ;"Jai-Gas GoriçaiVes Passi:trinho.
Antes de conceder a palavra a S. Ex•, cumpre à Presidência esclarecer que, nos termos regimentais, não poderão os Srs. SenadOres aparf.e3r o Sr. Ministro durante o
período de sua exposição, como também, posteriormente, durante o período das respostas às interpelações.
Do mesmo modo, o Sr. Ministro não poderá apartear
os Srs. Senadores na interpelação destes.
Para as interpelações a S. Ex• serão chamados os Senadores inscritos, que disporão na forma Regimental, de
10 mínutos cada um, sendo assegurado ao Sr. Ministro
igual tempo para as respostas.
O SR. HtUO GUEIROS - Sr. Presidente, peço a
palavra, para uma 9uestão de oTdem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio GueiroS para uma questão de ordem.
O SR. Ht:LIO GUEIROS (Para uma questão de ordem.)- Sr. Presidente, V. Ex• disse que o Ministro de
Estado não poderá ser aparteado. O Regimento, no seu
art. 419, "i", declara o contrário, quando diz:
"O Ministro de Estado só poderâ ser aparteado
na fase das interpelações desde que o permita."

Quer diier, os Senadores têm o direito_de solicitar o
aparte.
O SR. PRESIDÊNTE (Moacy-r Dalla) -Tem procedênç:i_a a questão de ordem de V, Ex•.
Conced_o a palavra ao nobre Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, que terá, para a sua exposição, o tempo
·· que julgar necessário.

O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHO _Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Em me servindo aqui da emenda que ao meu tempo de
Senador f~~ apresentada e aprovada pelo senado, de aut.Oiíi do Serlador Itamar Franco, quero saudar tambêm
aqui o ex-Senador Paulo Brossard, cuja presença é tam- bêm permitida. (Palmas.)
_Sr. 'Preside_n_te,_~_min_ha_conv_ocaçã_o é para__falitr sobre_
a crise atual da Previdên~ia SÕcial. Isso implica, se V.
- --Ex_, eosSrs. Senadores me permitirem, uma breve incursão sobre Q próprio prOblema do Ministério no seu todo.
O_ ~i~t6riP9: ~u.tio_brevp. A Previdência Social nasceu
com as ·caixas de aposentadoria e pensões, que foram a
sua semente. Com a Lei Elói Chaves, em 1923,_ a Previdência teve_ o seu primeiro ordenamento jurídico, pelo
menos no sentid~ de sua globalização. Em 1933_, o Presi_de!J.te Getúliq Va_rgas crio1,1 alguns institutos, e permaneceram remanesc_entes ainda algumas caixas de aposentadoria e pensões .. Em 1960 tivemos, então, a grande lei,
que ê a Lei Orgânica da Previdência Social, sancionada
pelo Presidente Juscelino Kubistschek de Oliveira. Em
1967, o Presidente Humberto de Alencar Caste:llo Branco teve aprovada legislação no CongresSo Nadoilal fazendo a unificação da Previdência Social. Então, forani
unificaâos todoi"os institutos e não niais existiram as caixas de aposentadoria e pensões, mas permaneceu vivendo piralelalnente o Instituto de APosentadoria e Pensões
dos Servido_~:_es Públicos Federais - IPASE, ao mesmo
- tempo em que foi criado o Fundo Rural.
·
Coube a mim, Sr. Presidente, como se sab_e, o privilégio de, sendO MiriiS:trO dO Trabalho e Previdência Soc1al,
do Presidente Costa e Silva, fazer a unificação e a implantação do Fundo RUral. -E -assim permaneceu o Ministérí~té-q~e se ~eu o seu de:smeffibra~~nto por ~ei_de
1974, sendO Prés'idente da República o Presidente Ern~s
to Geisel e Ministro o Ministro Nascimento e Silva.
Nessa ocasião foi criado o Ministério da Previdência e
Assis~ên_Cíã S.õcj~l. Pãrã colOcar no Ministério a assistência social, foi incorporada a Legião Brasileira de Assistência, que,_ infelizme!lte1 veio sem custeio próprio; ela
que tinha cust~io, na sua existê-rl.cia; em.grande.parte, derivado de fundos da Loteria Esportiva. Foi também trazida para o Ministério a FUNABEM. E a FUNABEM
veio, uma vez que é fundação e a União se obrigava a fazer a constituição de sua res_erva têcriic3., ela veio com a
dotação de 12 milhões de Obrigações Reajustáveis do
TCSõi.ii'Õ- Nacional, que, ainda hoje, ·são praticamente a
reserva de que dispõe a FUNABEM._ mas só dispõe em
termos, porque essas ORTN não podem ser negociadas,
porque, sendo impC:nhorâveis, fntransferíveis, não po~
dem ser negociadas.
Também se incorporou a Central de Medicamentos,
que tinha si_do criada ao tempo do Presidente Médici. E
-mais ai~da, embora- não pertencendo exatamente ao sistema da Previdência, mas nele incorporado, uma fundação chamada Fundãção Abrigo Cristo Redentor, no
Rio de Janeiro, que abriga mendigos, crianças e inválidos.
ESse é o quadro, portanto, que em 1977 teve a segunda
reo:ri<:iliái;ão da natureza racional do trabalho da Previdência. Com isso se extinguiU de novo o Instituto Nacio-n~il da Previdência Social e se deu lugar, então, a
atividades-meio e a atividades-fim.
As atividades-fim ficaram com o Instituto Nacional de
Previdência Social, o INPS, voltado para o pagamento
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que, no-jargã.o de previdência, é chamado de beneficio,
que é o pagamento em dinheiro; .o INAMPS, que dá
toda a assistência médica e odontológica,- e é natural
também que aí, no cãso, se fale em assistência hospitãlar;
e a assistência medicamentosa, que é dada através da
CEM E.
E como instrumentos-meios ficaram o lAPAS, que é o
ençarregado da arrecadação e fiscalização, e a DATA~
PlfEV, que ê i companhia que faz o processamento de
dados para a Previdência SOciaL
ESSe ê-o breve histórico, Sr. Presidente, que eu gostaria
de fazer para mostrar como agora o Ministério não e
apenas da Previdência, mas também da Assistência Social, e o porquê
costumo chamá-lo _d~ ••previdência
dos Pobres". Porque a contribuição para a receita da
Previdência, resulta em 58% daqueles que ganham de I a
3 salários mínimos. Aõ mesmo tempo que os beneficies
pagos derivam em 82% para aqueles que ganham de I a 3
salários mínimos de beneficio.

eu

Aí ]á- está ·a pririleirõ problema que leva a um desiquilíbrio da receita da Previdência em relação a sua despesa. O grossO da sua arrecadação, repito, vem de salários baixo, di: Um a três salârios mínimos. Tanto qÍl(ra
Previdência, até bem pouco tempo, não se responsabili. zava Senão pelo teto máximo de lO salãrios mínimos. E
depois de modificação legal passou para 20 salários
- mínimos. Mas as nossas aposentadoras pagas pela Pr.evidência Social não atingem, sequer, 18 salários mínimos,
aÍnda que com 35 anos de serviço.
Então, é uma Previdência que tem a característica de
cobrir, dar segurança à área mais pobre, à área de menor
renda salarial,_ mas que, por isso mesmo, não pode ser
comparada com a Previdência complementar, por exemplo, que é Previdência que dá aos funciOnãrios aposentados doJ3anco do Brasil, Banco Central, PETROBRÃS;SIDERBRÁS, etc., dá complementação dos seus salários na ativa.Acho, ainda, que se poderia dizer que a Previdência
Soci_al tem uma ca_racteríst_ica impi,rtante do ponio de
vista doutrináriO, porque dã ê Uma -das marCas da passagem do capitalismo liberal para o neocapitalísmo. _e. a
garantia a·o t_rabal~a_~9r quanto a sua segurança futura,
uma Vez que seguro social ê diferimento de salãrio. Qualquer pessoa trabalhando difere uma parte do seu salário,
naquela ocasião, para, mais tarde, num momento de infortúnio, recebê-lo de volta, ou no momento de lazer,
quando da aposentadoria, ou no infortúnio, com a
doença.
A evo_lução dessa organização prova a mim, Sr. Presidenbte, Srs. Senadores, que a Previdência brasileira é
perfeitamente viãvel.
Em 1963, ela cobria 18 milhões de criaturas humanas.
E isto significava 23% do total da população existente no
Brasil naquela época. Em 1983,_ ela passou a cobrir 105
milhões de pessoas, correspondendo a 87% do total da
população brasileira. Estão fora da Previdêricia hoje
apenas aqueles q·ue na área rural são conhecüfps como
bóias-frias, como garimpeiros, como biscateiros' e pescadores. São os que restam a ser iÍlcorporados na Previdência para to~riã-la univerSal.
Desde a unificação da Previdência até hoje, Sr. Presidente, desde 1967 até hoje, ou até 1983, para ter certeza
na citação dos números, nós temos passados 17 anos e
apenas em 5 anos tivemos problemas com deficits. Até
então só tiv·emos superavits.
9ra, se um sistema que durante 17 anos apenas em 5
ev_idencia alguma dificuldade, _creio eu que a primeira
conclusão deve ser buscar fora da própria estrutura do
sistema a:s rã.zões que levam a essa desordem econôniica
da Previdência em alguns dos muitos anos da sua vida.
Eu tenho, Sr. Presidente, os _dados para passar à taquigrafia nO m-Omento oportuno, e esses dados a que me
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refiro fazein parte destã. despretenciosa explanação s-obre
a PrevidênCia -Social.

Então, quais seriam

as causas que levariam a isso?

Em primeiro lugar, diria que algumas são decorrentes
de uma política distributivista. E aí está a prírrieira prova: seria exatamente em relação à perda da reserva de
contingênciã:..Como a Previdência ê uma grande companhia de seguro, qualquer companhia de seguro precisa
ter uma reserva de contingência para banCar o caixa e
precisa ter uma reserva técnica para poder correi-o risco.
Nós votamos aqui il.esta Casa,- Sr. Presíaente, e éramos
Senador- aliâs, peço desculpas por não ter citado, também, dentro da mesma permissão que me dá a Emenda
Itamar Franco, a presença, :iqui, do meu colega que foi
aqui, para honra minha, o !~'-Secretário desta Casa, o
nobre Senador Cunha Lima- e nesses sete semestres de
aplicação da lei que votamos nessa ocasião a Previdéncia
foi descapitalizada, porque nesses sete semestres ela pagava 10% acimã. do INPC para os que ganham de 1 a 3
salários rhínimos, na inativ"idade, qUiindo parece que O
o_bjetivo infclal da lei era fazer isto em relação à-fOrça ativa de trabalho. Enquanto está ligada à força ativa de trabalho não haveria problema, porque sobre o acréscimo
da receita do salário de cada um haveria, naturalmente, a
contribuição para a Previdência. Mas quando isto se
aplicou na inatividade, foi apenas tirar da reserva de
contingência aquito que não era reposto.
De_modo que tenho, também, um quadro aqui, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, e o passarei, depois, à Taquigrfí.a e, pOSteriormEúlte, a todos os Srs. Senadores, e
mostra semestre por semestre da aplicação até chegar ao
deficit total de 14, 17% sobre o volume global das despesas realizadas. Isto significOu, em jUlho de 1983, ãilo pas-.
sado, quando cessou essa lei, uma descapitali:ZaçâO, nos
valores daquela época, de I trilhão e 29 bilhões de cruzeiros. Então, a Previdência deixoU -de -receber;-r;orq-ue Pàgou sem receber, I trilhão e 29 bilhões de cruzeiros. Isso
mostra, em grande parte, a razão pela qual muitos se
perguntaram por que a Previdência depeni::l.e da rede
bancária, tanto a pã.rticular,- menos biincos estrangeiros- como a rede bancáría oficial, para poder fazer os
seus pagamentos. É porque ela perdeu a reserva de contingência e tem que pagar, a -partir do prímeírO dia óltil
de cada mês, porque no primeiro dia útil de cada mês a
Previdência paga aos correntistas, quer dizer, pagamento
referente àquelas poucas aposentadorias meihOi=-es que
fazem com que o segurado tenha uma conta-corrente no
banco. Ao tempo, se não me engano, do Ministro Jair
Soares isso passou a ser feito automaticamente. Então,
era creditado, e é até hoje creditado, no banco-, na conta
de cada um desses correntistas, o valor correspondente a
sua aposentadoria ou, se for o caso; ·à ·pensão. Perdida a
contingência de reserva, nós tivemos; p-ortanto, o -primeiro grande problema, que é esse a que me refiro, que, Só
no ano passado, significou de pagamento em juros à rede
bancária privada e em taXas n-aturaiS desses bancos, um
montante que vai à altura dos 90 bilhões de cruzeiros e
este ano deve ser bem maior, porque o banco airida empresta a juros fa-vorecidos, forçado por decisão do Conselho Monetário Nacional; estão nos emprestando a juros de 4,33% aO n1ê5,- qUando se sabe que o juro, para
qualquer cliente aí fora; está inuito mais do que isso, e a
taxa do over dã praticamente o triplo disso.
A segunda razão, ainda, que nós teríamos, no Campo
-das medidas distributivistas, foi a criação, em ocasião favorável da vida da Previdência, pelo Presláetlie -Geisel
com o Minsitro e Nacimento Silva, da chamada renda
mensal vitalícia. Esta é dada àquelas pessoas que atingem 70 anos -de idade e mais, nas cidades, desde que nào
tenham nenhum vínculo com a J:'revidência e não vivam
às expensas provadas de outra pessoa.
Nesse caso, a Previdência começoU cOm uin número
que ela esperava - como me referiu ainda há poucos

dias, o Embaixador e Nascimento Silva- não passasse
de 200 mil pessoas. Hoje, nós estamos pagando de renda
mensal vitalícia, a um milhão de pessoas. Houve, assim,
esse cresciillentci de benefício Sem Custeio; PoiS-ele não
tem financianiento, rião há -q-uaJquer--fonfe de- custeio
para ele. Houve um mascaramento na lei, foi dito que
haveria fonte de custeio, a qual seria metade proveniente
da folha de contribuições e a outra proveníente -do fundo
rural. Ora, as duasjã existiam, entãQ nãO houve fundo de
custeio próprio e autõnomo.
Só essa renda mensal vitalícia dada às pessoas com 70
~os de idade e i~válidos, nas cidades, _no ano passado,
nos deu um débito da ordem de 320 bilhões de cruzeiros.
Este an__o,__nos.dará um débito de 620 bUhões de cruzeiros.
Somados a mais dois benefícios que não dão _oobeftura
total, que são os benefícios de empregador rural e de
abono anu"at, nós temos 6% do total dos beneficias pagos
sem cobertura, sem financia:rrientõ:-Esses 6% signiflcam,
à avaliação de hoje, 847 bilhões _de cruzeiros:bra,-só somando esses- dois dados, já se vàifiCi-qUe a·Previdêrida
Social entrou no ano de 1984 com uma perspectiva inicial de I trilhào e 600 bilhões a cobrír,- a encontrar formas que fossem capazes de neutralizar essas desp-esas,
sem que o b_eneficiário, sObretudo o usuário, que pagou
durante toda a sua vida, se veja nas condições - e não
há de se ver nessa triste condição- -de ir ao guichê e não
receber o seu dinheiro. Então a luta, começa por ser com
relação a i trilhão e 600 bilhões de cruzeiros que, eu somada com-ainda um fato que eu chamo aqui de decorrente da recessão econõmiCa.
Tenho o quadro, também,_ que passarei a- v. Ex•s, em
que se mostra o efeito danoso do Decreto-lei 2.065, sobre
a arrecadação da Previdência SociaCSô para o ã"no de
-1984, a previsão -é de p-erda de 787 bilhões de cruzeiros.
Então, riós temos somados: 780 bilhões de cruzeiros de
perda de arrecadação por rebaixamento de saláriO, e
uma boa parte também J_)Or_ de_semprego; temos oitocentos e muitos bilhÕes de cruZeiros de benefTcíos .c~ue terrios
qUe fazer face a eles sem cusieío, e temos a despesa diária
banCária decorrente da falta de ~eserva de contingência.
Temos, ainda, a iilaâirriplêricia. Levantado, em novembro do ano passado, o total de inadimplentes no
Brasíl, com a Previdência Social, a DATAPREV, que é a
companhia a que me referi, de processamento de dados,
mostrou a _existência de.l71 mil empresas públicas e particulares, eni débitO com a PrevidênCia Soda!. O valor
global dessa dívida corrigida era perto de I trilhão de
cruzeiros.
Quando eu apresentar o quadro seguinte, e o mostrar
aos Srs. Senadores, veremos como nós conseguimos reaver parte disso. Essa tátici de atuação que nós fizemos
foi baseada em três decretos-leis: os decretos-leis n~'s
:2-.087,2.088 e 2.102, todós de dezembro do ano passado.
Eu estava atento ao fato de ter tido vida parlamentar,
aüidcl!~ que apagada, nesta Casa, mas de qualquer manei-

ra, levava em consideração a minha. experiência, porque
os novos são sempre bem melhores, sem dúvida nenhuma, então, eu levava em consideração a minha experiência e com ela eu caracterizava a necessidade de não ofender o Congresso Nacional, através de legislação de
decreto-lei.
A Previdência p~ecisava de caixa, d6sde o nlês de dez.embro, e o Congresso estava em recesso. Assim, o Presidente da República editou os três decretos. O Decreto-lei
n9 2.087 antecipava o recolhimento, por parte das empresas, daquilo que cabia ao d_esconto em folha do salário
dos seus empregados.
Eu tinha uma razão ética bastante forte para pedir isso, embora_ compreendesse que era um sacrifício para as
empresas. Os empresárioS sabem bem que o mês de dezembro para eles é um mês muito dificil, de pagamento
duplo, é um mês de pagamento narina! mais décimo terceiro salário, e ainda teriam que antecipar, em 20 dias, o
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recolhimento _correspondente aos trabalhadores. Isto, felizmente, foi conseguido, c só no mês de janeiro conseguimos, por antecipação, 28U bilhões de cruzeiros.
Dir-se-á que isso Cm nada acrescenta a arrecadação da
Pr"evidênda, e ê absoluta verdade, mas ajuda bastante a
diminuir a despesa, porque esses 280 bilhões que entrara
para a caixa da Previdência, que não tinha reserva de
contingência, deixaram de ser tomados nos bancos a juros ainda que favõieCidos-. EittãO, aí ilóS já tiVemos ·uma
.vantagem de diminuiçãõ de despesas.
O art. 211, do Decreto-lei 2.087 jogava eiri duas hipóteses: estávamos em dezembro, insisto, e uma das hipóteses era nós pensarmos na retomada da economia brasileira e na queda da inflação, e, a outra, era o agravamento da crise.
No caso do agravamento da crise, nós pedíamos que
houvesse uma contribuição de 2% por parte daqueles que
estavam na i natividade, em relação ao que deveriam receber nos próximos reajustamentos;_ não :era propriamente um pagamento feito em relação ao que ganhavam,
nias uma redução em relação ao que iriam ganhar. E embora 2% para nós parecesse p-ouco, sobretudo havia uma
categoria de pessoas beneficiadas que nos preocupava
muito, mais ainda qu_e os inativos de natureza, pOr exemplo. de aposentadoria - eram os inativos de natureza
inatividade total, por invatidez. __
Discutíincis o problema e-Quando chegou, já--agora no
mês de março para o mês de abril, verificamos que o correto, que o prudente seria mandar um novo decreto-lei
anulando o art. 29 do 2.067, para que ficássemos apenas
com a antecipação dos recursos das empresas. E assim
_Joj_Jeito.
FiUillos, então, o- Decre.to 2-088, em dezemb-ro e
pedíamos às empresas que pagassem o principal dos seus
débitos de _uma só v_ez. E nós, então, erri doze parcelas,
diyidíarpos a _correção monetária. S_e isto tudo for pago
corretamente, durante as doze parcelas e o principal entrar de uma vez, com o comprovante nós dispensamos
multas e juros, uma vez que ningUém pode dispensar a
correç_ã9 monetárht. Com esSe artificio, ao dar doze prestaçõeS para o pagamento da correção monetária,
estagnava-se a correção monetária sobre esses valores. Já
era uma grande vantagem. E a prova disso ê que aqui temos um quadro em que se prova que, já em dezembro,
nós tiVemos uma antecipação de cerca de seis bilhões e
seteCentos milhões de cruzeiros, só de principaL E durante a Vigência do decreto-lei, que foi até 29 de junho, entraràm nos cOfies da -Previdência cento e quatro bilhões e
no_y_ecentos e quaren~a e dois m-ilhões de cruZeiros, portanto, a grosso modo, cento e cinco bilhões de cruzeiros
de principal. Como há uma correlação entre o princiipB.l e
a correÇão monetária, nós esperamos, no dCcõi:i:er de
1984, receber acima de trezento-s bilhões para a c!iixa da
P~-~vidência.

A outra fonte que, infelizmente, nos agride e que é até
universal, é a fonte da fraude, é decorrente da fraude.
Todos os Ministros que passam pe(a pasta queixam-se
disso. E, realmente, apesar do zelo de todos, não é difícil
eliminar esse proc-esso, Luta-se para diminuí-lo, para minimizar os seus efeitoS que são péssimOS, especialmente
s_obre os contribuintes.
f:u vou citar alguns dos tópicos já aetectados por nós,
que mostram a existência da fraude por parte de contri~
buintes ou até de não contribuintes. São eles. _
Falsos vínculos empregatíciOS, mOn_tagem-de ~~r_!:eiras
profissionais.-é uma frau_de qUe se encontrou e se localizou. E parece estranho a muitas pessoas. Uma carteira
de_alguém que trabalha há trinta anos, por eX_implo, é
eJ!lprest<J.da ã uma segunda pessoa que retira as folhas de
dentro da carteira, que não tem indic!'!ção nominal, só
tem do patrão, não tem do portador; com aquelas folhas
ele preenche um processo e vai ao INPS. O INPS analisa
o proce.~so: faz a contagem daquele tempo e devolve-lhe
a carteira. Ela passa a gozar o beneficio da aposentado-
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ria com 30 anos de serviço; e devõlve o material de que se
serviu para aquele que lhe emprestou esse tipo de papéis.

Aí estã o que detectamos e jâ estamos indo atrás de um
sistema que coloque dificuldades ou possa impedir que
se exerca impunemente.
Elevação fiCtícia de contribuições, visan-do maior ren.

da e beneficias- isto li:vou- ã Previdência a ConSiderar-o
câlculo de beneffcfos dós aPosentados, não na -tTiêdia -dÕs

últimos 12 meses, mas na média dos últimoS 36 ineses.
Um patrão que não tivesse um grande sentimento êtiCo
poderia fazer Com o funcionário, com â enYpregacto, Para
favorecê-lo, o seguinte: aumentaria o seu salário, -por
exemplo, de 400Para 800-níil, -ficticiameilte,-e à futUro

beneficiado e fraudador ficaria pagando sobre isso. Durante um ano ele resistiria.-mas durante três anos possivelmente não. Por isto, então, se recua três anos a média,
mas se faz a correção dos anteriores 24 meses, de modo
que ele não per_~ o valor real da média dos últimos 12
meses.
Falsas certidões de nascimento e óbito, fornecida por
cartórios -isso nos levou a caracterizar a possibilidade
de uma enorme fraude nas aposentadorias por velhice no
campo. O fBGE nos garante, fazendo projeção do recenseamento de 1980, Que füfiniiíto-menos do que l mihão e
700 mil pessoas com 65 anos de idade e mais nos campos~
Ainda que haja a possibilidade de um equívoco, ..;... p6rque há pessoas que moram na cidade mas trabalham no
campo, e morando na cidade podem ser recenseadas pelo
IBGE como urbanas- ainda assim a diferença entre o
que nós pagamos e o que o IBGE diz existir é de 300 irill
pessoas. A Previdência está-pagando--I milhão e 700 iiiil
aposentadorias, para a possibilid2.de, segundo o IBGE,
de I milhão e 300 mil pessoas na mesma idade. Ainda
que haja um equívoco na forma pela qual o IBGE recen-seia, ainda assim nós teríamoS~ digamoS, 200 mil peSsoas
a mais recebendo aposentadoria -sem merecê-la. Isso a
meio salário mínimO, são 100 mil salários míni!nos por
mês; a nível de salario mínimo atual, em 12 meses, serão
da ordem de uns 150 bilhões de cruzeiros. Só num tipo
de fraude.
Falsa alegação de extravio do carnê de pagamento de
beneficio - E, conseqüentemente, forneciinentO dei segunda via. Já localizamos muitos destes com dois carnês,recebendo duas vezes. Declara ter perdido o carnê, o InstitUto iniprlme um novo e ele fica r.:Cebendo com dois
carnês diferentesA Então, temos que utilizar um processo
de fechar as contas. para verificar aqueles que recebem
duas vezes, naturalmente levando em consideração os
homónimos. Preenchimento de comando de concessão eletrônica~
com fins iffcitos, Qeneficíãndo irírratôres~ Este Cômaltdo
é processado pela DATAPREV, Que receb-e.dõ iNPs os
documentos naturalmente, os processando. Nós não po~
demos, até porque isto conspira contra a desburocratização, isto conspira contra a comunidade do beneficiário, não podemos pôr em dúvida cada um desses documentos. Nõs temos uma possibilidade de alterar esse
processo do comando eletrônícO,Iãze-ndo uma junção do
PfS/PASEP, que é o quecotneça a ser feito agora. Quando nós fizennos o ciuzamento entre PIS/PASEP e o documento inicial apresentado no INPS, nós vamos verificar se a pessoa realmente existe, se está na empresa que
ela diz, se receb_eaquelesalário, porque o PIS/PASEPdã
aquele elemento de confrontação.
Emissão fria de corriiinicaç.:lo de acidente do trabalho.
Para dar uma idéia a V. Ex•s. do que iSto--tem sido, nós
temos perdido bilhões de cruzeiros com e.ssê tipo de comunicação fria de acidente- dO tr.:ib8.lll.o, ou, às vezes-,
com certas organizações que existein- pOr aí, em que o
acidentado fica sob os cuidados da Previdência e, em seguida, ele é dado como apto e volta ao trabalho. Âs vezes
ele jã está ·em oUtro lugar trabalhancfO~ ritãS, pasSa uma
procuração e essa procuração é levada Por quem tem autoridade profissional para isso; Vai à Previdência, a Pre-
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vidência COntc!sta os valores", o perito _da Previqência con1980, a lei foi mudada. E, ao invés de se acompanhar a
evolução do preço da gasolina, passouRse a fazer uma
firma a sua posiçã-o c, às vezes, o perito judicial, o que
equivajênci_a -dos 6% do preço da gasolina com a ORTN
tem acontecido, infelizmente, em regra, fica a favor da
e acompanhar a variação da ORTN. Ora, acompanhancolocação feita pelo advogado da parte. E isso significou
do a variação da ORTN sem que el11 tivesse clãusula
para nós, só numa vara do Rio de Janeiro, no ano passado~- cincO bilhões de cruzeiros perdidos, porque sob~e os
cambial, ai jã se vê que haveria uma perda para a Previdência Social. Além do mais, essas ORTNs foram consi·
valores_ainda pagamos todos os outros emolumentos, taderadas com um deságio de 50%. Isto, portanto, reduziu
xas e honorários de advogado etc. Tomamos unla provibastante a contribuição da União, a partir desse ano de
dência, que_ foi fazer a verificação, a cada 30 dias poste_ 1980. em rel:;Lção ao-volume total de receita da PrevidênriOr ao acidente, do acidentado para exame. Com isto, só_
cia Sodaienl. São Paulo reduziu-se a cinqUenta pof cento o valor
Então, Voltamos à redação anterior e ficamos um poudos auxílios-doença tratados por acidente de trabalho. E
co cautelosos, em vez de falar diretamente em 6%, falaa média brasileira chegou entre I 7 t"·20%k
mos em atê 6% dos valores. E tomamos esses valores
A mesma coisa com relação ao atestado para obter
não apenas agora sobre a gasolina tipo A, mas sobre toR
aposentadoria por invalidez. Foi t:fo grande a ocorrência
dos os combustíveiS de veículos automotivos. Com isso,
que, num ano só, cresceu em 21% essa taxa; quando os
nos servimos também do álcool, uma vez que, atualmencrescimentos normais de beneficias crescem são de 4 a 5
te, o parque automobilfstico do Brasil, maciçamente,
por cento. Desconfiado de que havia algum motivo espemais de 9-0%, Se não estou equivo~do, vem de automócial e fraudulento, conseguimos fazer a volta de cada
veis a âlcool e não à gasolina.
um-a dessas pessoas à perícia, ao exame. E, sem nenhuma
partindo desse princípio, fomos reduzindo paulatinareclamação, em cinqUenta mil pessoas examinadas, do
mente a perspectiva do deficit. Aumentamos a receita,
começo do ano até agora, dad.as_como invâiidas, 25% deporque só com essa modificcição inicial, ao invés de utililas foram consideradas aptas para o trabalho e aceitaram
esse julgamento.
zar 6%, utilizamos 4% do preço· da gasolina e combustíEssa soma de elementos de possibilidade fraudulenta
veis automotivos, nós tivemos 320 bilhões a mais na ardeve tirar da Previdência uma quantidade extremamente
recadação deste ano. Isto nos dava, portanto, uma difegrande de dinheiro.
rença agora de 1 trilhão e 700 bilhões para I trilhão e 129
bilhões, porque se contava com o efeito do Decreto-lei n~'
Então, chegamos às perspectivas para 1984: Em 1983,
2087. Mas, além de aumentarmos 320 bilhões nessa quotínhamos tido_ a sorte de chegar ao final do ano do
ta, ainda tivemOs o exCCSso de arrecadação. Os Srs. Senaexercício fiscal com o orçamento até com saldo favoráR
dores viram que hã pouco tempo houve um cálculo, uma
vel. Aquela perspeCtiva de 420 bilhões de cruzeiros de dérioVa fõrina de aPresentar os Cálcidos de arrecadação, ou
ficit da Previdência, que foi reduzida pelO meu práado
melhor, uma forma real baseada em arrecadação modifiR
amigO Dr. Hélio Beltrão, quando me passou a função_cada para melhor que, no nosso caso, trouxe mais 100 bie ele me disse que eram J20 bilhões ao invés de 420 bilhões só para essa rubrica.
lhões - feitos novos estudos na Previdência com esses
E o Decreto-lei n9 2088, com a entrada dos 105 bilhões
dados em trabalho de computação durante vãrias horas,
nós chegamos a um resultado final de 250 bilhõeS:. cem-de cruzeiros de principãl, tomamos uma correlação conservadora, de I para 3, ao invés de 1 para 4, isto signifibilhões foram oferecidos como compensação pela perda
de arrecadação em conseqüência do Decreto-lei 2.065;_50 -- _ cará mais 300 bilhões de cruzeiros que devem entrar em
doze meses_ na Previdência. Em último caso, nós
bilhões nós reclamamos da ârea financeira do Governo,
lançaríamos mão da reserva técnica, que conseguimos
baseado no que tínhamos vivido aqui nesta Casa, que foi
repor este ano no Orçamento uma parcela dela. Assim
a lei que aprovamos juntos de 20% CJe taxação sobre os
como perdemos aquele 1 trilhão e 29 milhões de cruzeibens supérfluos considerados isso não tinha sido contabilizado; e 80 bilhões ainda estavam à nossa disposição a
ros, agora conseguimos 179 bilhões de cruzeiros no
Orçamento da União~ Como reserva técnica para nós.
reClamar no Orçamento Fiscal da União. De maneira
Daí o nosso saldo negativo, previsto no momento, de
que isso, com algumas providências tomadas por nós,
760 bilhões de cruzeirO. Ele veio de 1 trilhão e 719 bitudo isso somado fez com que nós, ao invés de termos os
-J20_bilhões de déficit, passássemos o ano com 12 bilhões
lhões de cruzeiros para 760 bilhões de cruzeiros.
de_ saldo positivo.
Temos a inlpressão de que ainda vamos reduzi-lo bastante. Em primeiro-lugar, porque antes do Presidente FiMas a projeçào destes benefícios ~em cus~eio e est~
projei;ão a que me referi ainda hã pouco, da perda de cagueiredo embarcar para o exterior, na 11ltima audiência
que me concedeu, aprovou duas medidas: uma medida
pacidade de arrecadação levavam, segundo a Secretária
do Planejamento, a hipótese de déficit, para o ano- de
foi utilizar a lei na suã plenitude, a do Decreto-lei 2.102,
1984, de dois trilhões e 30.0 bilhões de cruzeiros. Os nosem vez de 4% nós_ va~os passar a utilizar 6%; com 6%
sos números na Previdência, com os nossos técnicos tamnós ganhãmos m-iis 2% sobre esses valores. E há núme_bém - embora não com a abundância que tem, por
ros muito desencontrados porque eles são baseados em
exemplo, a Secretaria de Planejamento, mas temos os
fatores aleatórios; maS, no mínimo, acredito que teremos
nossos- esses técnicos contestaram esses valores e nós,
mais uns 150 bilhões de cruzeiros de reforço, além de
- então, partimos para um trabalho de possibilidade de
uma participação-no FINSOCIAL. Fui ao Ministro Deium déficit elo ano, se as condições econômicâs não se
tini Netto e mostrei a S. Ex• que aquela criação de bemodificassem para melhor, de 1 trilhão, 719 bilhões de
nefício sem cobertura, que corresponde exatamente a
cruzeiros. _É este documento que, também, passarei às
800 bílhões de cruzeiros que nós pagamos sem ter, develnãos dó's -Srs. Senadores e que, pelo Seu acompanhamenria ser bancada pelo Estado,_ pela União, uma vez que foi
to, podemos verificar como isso foi reduzido até agora.
objeto de criãção por lei e por iniciativa do próprio GoR
Então. nós tínhamos uma previsão de receita de 16 tri_ verno. E como o FrNSOCIALjá está todo ele distribuílhões e 625 bilhões de cruzeiros e uma previsão de despedo este ano, está previsto uma arrecadação total de I triR
sa de 18 trilhões 345 bilhões de cruzeiros, o que nos daIhão e 700 bilhões de cruzeiros, mas jâ está todo ele disva, Portanto, um déficit de I trilhão e 719 bilhões de crutribuído, o Ministro nos prometeu e o Presidente da Rezeiros.
p11blica deu ordem para que assim fosse feito, que nós
Eu me referi aos três Decretos-leis gerados em deteríamos para a Previdência uma parcela sobre o novo
ie-tiibio, m3.~S não expliquei um deles, que é o Decreto-lei
excesso de arrecadação que-se tem como certeza que han{' 2.102. Este Decreto-lei passou a restaurar uma reverá.- Então, sobre isso teremos uma previsão inicial endação antiga, que dava à Previd~nci~_p _v~Ior correspontre .50_ e -60 bilhões de cruzeiros, com os 150 bilhões de
dente-~ 6% do preço da gasolina tip_o __ A refinada, nos
cruzeiros que admitimoS, digamos em números redondos
_ dava 6% para a Previdência Social, e esses 6% deveriam
200 bilhões de. cruzeiros, para quem está com 760 bilhões
acompanhar a evolução do preço da gasolina. Mas, em
de cruzeiros, passaríamos a ter 560 bilhões de cruzeiros.
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Estamos reduzindo gradualmente esses valores. Esta·
mos, também, conversando com os seguradores, as cotnpa'nhias seguradoras. Quando foi feita a inCorpõi.ilÇãO do
seguro de acidente de trabalho na Previdência, que foi
conquista da nossa primeira passagem pelo M"lnistêrio
do Trabalho e Previdência Social, foi entretartto atribuído à iniciativa privada o seguro contra ter9éiros, o· seguro de automóveis. O que está acontecendO?~ que há um

atropelamento e se a pessoa fica machLJC:iiôa, traumatizada, ela vai ser tratada por um hospital, em regra, é o da
Previdência Social. Nós temos 3 mil e 600 hospitais particulares em convênio, -para os quais a Previdência contrib,ui, e temos uma quantidade bastante apreciável, tambêtn, superior a 350 hospitais próprios. Então, claramente indicado fica que a pessoa _ferida vai ser tratada por
nós e a Previdência não recebe nenhum ressarcimentQ
por parte da seguradorjl, porque o batido, o traumatizado, o atropelado entrwno hospital na qualidade de previdenciário. Em conseqUência, conversamos com as campainhas de seguros e elas concordaram em reconsiderar
o. problema. No momento estamos discutindo isso a
ponto de concluir: uma parte do prêmio serâ para a Previdência Social. Eles ficarão bancando a morte e a invalidez e nós ficarelnos responsáveis pelo tratamento daquele que ficou inabilitado temporariamente. Conio lia Previdência os nomes às vezes são meio surPreendenteS
por exemplo, chama-se prêmio aquilo que a gente paga,
e siilistro aquilo que a gente recebe- então, nós queremos uma parte do prêmio para co_brir o sinistro__ que é de~_
vida ao previdenciário na qualidade de segurado~
Acho, Sr. Presidente, que o tema específico para o
qual fui convidado, para honra minha --:sendo signatários do requerimento que o Senado aprovou oS ilustres
Senadores Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães - dei
uma visão panorâmica sobre os problemaS i as dificuldades da Previdência .Social, qual seja a crise. Nós deveríamos falar sobre a crise atual da -Previdência Social; é evidente que ela estâ im~erida numa crise maior, que é de natureza económica e nós jogamos numa hiP6tCSé que é
uma hipótese que chamamos de otimismo utópico, mas
também temos horror de que pudéssemos nos filiar aos
pessimistas. Nesta Casa uma vez já disse que tinha lidO;
cedo, de alguém que disse que ·a pessimista é um cidadão
que se sente mal quando está bem, pelo mêdo de se sentir
pior quando estiver melhor. Então, nós não participamos desse grupo. Preferimos jogar na hipótese de uma
reconquista do desenvolvimento brasileiro e alguns sinais, ainda que tímidos, estão aí, ainda que voltados
para o comércio exterior, mas estão aCETsto significa,
também, um acréscimo na folha de salário da Previdência Social. O quadro-é apenas brasileiro? Não, o quadro
é global, é universal. Disponho de um documento, também, que mostra um panorama de toda a Previdência,
onde ela tem os seus números perfeitamente conhecidos.
E O-Brasil tem expressão no mundo da Previdência, tanto que na organiZação geral da Previdência, o Brasil tem
uma posição de destaque- afinal, 105 milhões de criaturas seguradas por um País ê alguma coisa bastante expressiva. As queixas foram, são e serão existentes em
maior ou menor grau, para ·que levem em consideração,
por exemplo, que só D campo do INAMPS, que este ano
terá 3 trilhões e 200 bilhões de cruzeiros para o seu orçamento, creio que dá alguma coisa como uma dúzia devezes mais do que o orçamerito do Ministério da Saúde. Só
no INAMPS temos cerca de 500 milhões de pessoas
atendidas entre atas ou fatos médicos, consultas e internações. Se tivêssemos 10% de queixa, porque em ·qualquer serviço 90% de regularidade é um alto índice, -teríamos 50_ milhões de reclamantes, I% que seja, teríarilos
cinco milhões de reclamantes. __
Tive oportunidade certa feita com um Senadõr aqui
presente, o nobre Senador Virgílio Távora, de estarmos
num País que tinha um dos melhores serviços de previdência do mundo. Lâ S. Ex• verificou que, precisando de
um certo _tratamento em pessoa de sua família, também
teve que enfrentar demora no atendimento e teve que en-
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frentar fila. E estávamos onde? Num dos melhores serviços de previdênciaque é o britâ_nico, Devo ap.ont_ar que
depois o tratamento foi o mais Correto. E assim, vários
dos Srs. Senadores que já estiveram por Outros paisf:s sabem do que se passa:
A fraude, por exemplo, hoje, é a preocupação maior
da Previdência espanhola, O ministro socialista, de um
governo não soc_ialista, na Itálía, que é o PrimeiroMinisJro Bettino Crasei, tomou providências em relação
às aposentadorias, de tal ordem que as pessoas que sã_o
consideradas ina!>ilitadas - que nós chamaremos aqui
de inválidas - desde que elas tenham uma pensão mensal superior a 600 dólares, a Previdência italiana corta
toda e q_ualquer contri9uição, ainda que devida. A
ma coisa para as pessoas que saem por aposentadoria,
mas não reingressam rio mercado de trabalho, ou reingressem. Que faz a Previdência italiana? Não leva em
consideraçã9 um caso ou outro. Se ele reingressa no mer~
cada de trabalho ou não reingressa e tem uma aposentadoria correspondente a 365 dólares americanos, a partir
daí, se ele reingressa no mercado de trabalho, essa aposentadoria lhe é cessada imediatamente. Nós temos um
exemplo na Casa; a do instituto de Previdência dos Con~
gressistas. Quando um de ~_:.~ós deix_a de ser congressista
- que é o meu caso atual - e continua contribuindo
para o instituto e passa a ganhar remuneração em alguma atividade pública, portanto, do erário, um determinado valor, o Instituto de Previdência dos COngressistas
cancela a remessa da aposentadoria correspondente.
Na França, há problemas, a Previdência de lá está em
crise, a da Alemanha Federal também. Motivos, porém,
diferentes dos nossos. Enquanto na França e na Alemanha Federal a taxa de natalidade chegou até a zero, no
Brasil esta taxa ainda é da ordem de 4,4%. Então, não
entrando na Europa braços novos e a longevidade aumentando, é fatal que a Previdência de lá comece a sentir
os efeitos de Jafta de recursos para pagar àqueles que
agora devem ficar na dependência das suas aposentadorias.
Há um estudo que eu poderia passar aos Srs. Senadores especialmente, se eu tiver a honra de vir à Comissão
Pa;Jamentar de Inquérito- como me disse já o Relator
que serei chamado sobre este assunto, onde poderemos
discutir muito mais à vontade - há um estudo, repito,
que é ~de uma organização respeitável da Previdência
mundial, que mostra que se na França atual as aposentadorias c-ontinuarem a ser feitas como estão, a alíquota do
pagamento apenas para ap_osentadoria tomará cerca de
um _terço do salário de cada um, para diferir para um pagamento posterior.
Então, esse ê um problema ·que surge em toda a previdência do mundo. No nosso caso é diferente, não temos
falta de braços, temos é falta de empregos. E porque não
há absorção de empregados em novos empregos, é que

mes-
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cai a arrecadação da Previdência Social. Na medida em
que _tivenno:; o aumento, a retomada do desenvolvimento; há Uma -lei, que se supõe empírica, que declara que hã
urriã correlação entre o crescimento da folha de salário e
o Produto Interno Bruto. Se o Produto Interno Bruto
cresce 10%, por exemplo, ao ano, a folha de salário crescerá 9,4%. A Proporção é esta: de 10% para 9,4%. Se tiyermos, neste ano, por algumas_ estimativas de organismos externos ao Brasil, uma retomada do_ crescimento
do_n_osso Produto Interno Bruto de 1,7% que seja, como
tivemos no ano passado um crescimento _negativo de
3,3%, só entre a arrecadação do ano, passãdo e a arrecadação deste ano a Previdência Social terá um acréscimode 5% na receita.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, naturalmente
que, se honrado eu for na hora do debate em tratar de
outros assuntos que universalizem a problemática da
Previdência aqui, considero que esta primeira parte, em
relação aO cumprimentO do texto da minha convocação,
está esgotada,
Concluiria esta parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
dizendo que longe de me preocupar excessivamente com
os problemas atuais da Previdência Social, temos absoluta certeza de que transcorrerá o ano de 1984 com o aporte de novo recursos, para que a Previdência cumpra o seu
papel. São IO milhões de segurados inativos, definitivos
ou temporários, e são 105 milhões de criaturas abrangidas. Na estrutura da Previdência, são 39 milhões de seg'urados, no total. Dos 39 milhões, l3 milhões não pagam, jamais pilgaram, e recebem. Então, apesar deste
quadro estrutural que requer uma providência corajosa,
por mim ou por quem vier depois de mim, qualquer que
Seja OGoverno que ocupe a República, hã a neceSsidade
de repensar a Previdência, mas, nestas circunstânCias, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu afirmo, com absoluta se~
gurança, que a Previdência cumpre o seu pa.pel, que ela
não de-ixará ao desamPãro os I OS milhões de criaturas,
até porqUe: por muito menos que isso, nós já tivenios
convulsão social, e se pode imaginar o Que seria a Previdência falhando, Ela é uma segurança da paz social no
Brasil. E o nosso esforç-o, por mais que nos custe em
energias e dedicação, está inteiramente devotadO a cum~
prir o papei para o qual me chamou a Presidente da República, e que tenho a honra hoje de prestar a minha primeira conta, a prestação de conta, nesta Casa onde passei 9 anos, para os Senadores da República julgarem se ê
ou não é imperativo o repensamento da Previdência, levando em consideração não as nossas idiossíncrasias
pessoais - são muito mesquinhas - mas levando em
consideração o bem-estar desta Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas prolongadas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MINISTRO JARDAS PASSARINHO EM SEU
DISCURSO.-

QUADRO N• I
EVOLUÇÃO DA RECEITA GLOBAL E bA DESPESA GLOBAL NO
PER!ODO 1970/82- VALORES EXPRESSOS EM MOEDA CORRENTE - EM CR$ 1.000,00
Saldo
Receita Global
Despesa Global
Anos
(I)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Fonte: SEA

9.076,710
12.184,294
17.912,173
25.577,116
36.855,670
55.717,353
89.494,738
'138.937,454
206.733,198
335.860,613
636.002,739
1.368.675,008
3.183.348,000.

(2)

9.183,498
I Í.ó99,651
16.822,250
23.214,968
33.731,261
52.649.304
90.723,200
l3'7:iió9,814
'210.529,480
332.467,885
685.472,569
1.487.583,820
3.102.982,000

(I)- (2)

-106.788 484.643
1.089,923
2.162,148
3.124,409
3.068.049
-1228;462
1.127,640
-3.796,282
3.392,728
-49.469,830
-118.908,812
80366.000
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A PERDA De RESERVA DE CONTINGENCIA

Semestre-

D~sp.

~I0%1NPC

I. SEM. 80
2. SEM. 80
!.SEM. SI
2. SEM. 81
I. SEM. 82
2.SEM.l2
I. SEM. 83
TOTAL

D~sp.

Berieflc.
Real. 80/83
Cr$10000

P/CRSI.PG
Fra('ão Dec.

PR
EM 17-11-83

USUÁRIO:

MPAS·DATAPREV
SINTESE- SISTEMA INTEGRADO DE SÉRIES HISTÓRICAS

Benef.
Acréscimo
Dec.IO% INPC

Deflator
Monetário
BaselNPC

D~p.Benef.

2743948.
10771572.
21011323.
50662663.
85330751.
163819500.
261402764.
595803522.

0.1169
0.1698
0.2359
0.3246
0.4714
1lG424
1.0000

2347858!.
63449022.
-89077177.
158680959.
181632354.
255119536.
261408764.
1029512593.

165938207.
0.0165
0.0376
286402506.
0.0575
.-.165.2405.17.
627277130.
0.0808
839637238.
0.1016
·: OT:IT4-- --1349675782.
1845249220.
0.1417
5478470620.

Aerisclmo
Valor Atual

DESPESAS DE BENEFICIOSSEM COBERTURA

CrS milhões

Renda
Mensal
Vitalícia

ANO

1979
1980
1981
1982
1983
1984

8.059
17.539
40.643
91.654
222.141
622.000
001.000

-

Percentual da

Abono

Beneficias
Empr-egador
Rural

Anual

D~spesa Total

Total

de Beneficias

544
2.130
7.091
14.366
42.003
90.000
95.700

4,1
4,8
5,4
6,2
6,0
6,2
6,0

8.603
20.897
51.69!
123.413
287.846
876.600
847.599

1.129
3.957
22.393
23.697
155.600
159.880

NOTAS- Os d.idoS- relativOs a 1979/83 -foi:-am obtidos através de _Balancetes Acumulados. Para 1984 foram fei-

tas estimativas tomando por b<J,.:,e as distribuições percentUais de 1982 e de 1983.
-Os percentuais são cm relação à de.~pesa total de Benefícios (incluindo Salãrio-f:amífla, ~alário Mater~
nidade e Benefícios à Conta da Unfão).
INFLUtNC!A O~ LEG!SLAÇM SALftR!AL 50S RE .O OrFICI T
DO S!NPA5

--

INFLUtiiC!A DOS DECRqOS NQs 2 045
MESES
1983/1984

AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

CONTRJ5 ./EMPRESAS CONTRIB. /EI~PRESA
FATOR 2.06$ ~-0,965 FATOR 2.065 • 0,8800

L

I

506,476

506,476

-o-

518.'167

518.167

-o-

543.474

543.474

-o-

586.'784

5S5. 784

é

2 055

DIFERENÇA
2.065'/1983

DIFERENÇA
2.045,0:1983

}

DIFERENÇA
2.065 I HM

'O IFERENÇA
CUMUL./1984

01 FERENÇA
RELATIVA AO
OE CRET O l.:..2.i§
EM 1983

}

•O•

o. 028

OIFERENÇA
RElATIVA AO
DECRETO 2. 065
EM-1983 - -

700.622

690; 594

776.878

760.134

16.744

15.744

810.037

790.372

19.665

36.409

MARÇO

837.633

815.538

22. 095

58. so4

ABRIL

892.199

865.297

26. 902

85.406

MAIO

986,'587

951.371

35.216

120.622

RELATIVA AO
DECRETO 2.
EM 1984

JANEIRO
FEVEREIRO

-

JUNHO

1.204.837

1.143.691

JULHO

1.252.124

AGOSTO

1.328.210
1,381.257

1.2~8.713

SETEMBRO

1.425.046

OUTUBRO

1.508.260

51.146

181.768

76.086

257.854

82' 5 44
87.881

340,398

1.337.165
1.410.333

97.927

526.206

NOVfMBRO

1.627.391

1.514.947

DEZEMBRO

1,865.829

1.717.226

'r,OTAL· 1984

-

-

1

I
I

I

,112.444
14~.6C3

I

13.856.910

-

...

~,
[NOTA: EStA P1WJEÇAO UTlLILA INPC/SE.S1 PARA 1,984 '"'"'
co,~~·.,[i,..Jvil

t~!

428.279

I,A~ÇO

'·'
~.,~ 19R ..

638.650

I

ill.:.lli

DIFERENÇ~
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Fevereiro/84
Semana6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Em 1984

DECRETO-LEI N• 2.088
POSIÇÃO EM FEVEREIR0/84
I - Arrecadação Realizada
Dezembrof83
Janeiro/84
Apuração Inicial 6.917.709.146
Complemento
!.236.555.549

6.739.931.344

2- A arrecadação realizada em 1984 corresponde a
1.764.116.160
1.669.503.611
4.092.754.952
72.521.957.254

Total

18.154.264.695

Pessoal e Enc. Sociais

1983

-

BENEF(CIOS
OUTROS
L~AMPS

296.000.000

80.048331.917
98.202.599.612

•
W83

151,398.100

140

1984

SINPAS

OUtros Custeios e capital

1983

1984

-- --

4.907.939,739
4.819.191.000
88,748.739

13.719.006.294
13.516.000.000

129

1.186.714.337

668.443.600

•

'IU!'!\L

84/8

83.

180

203.006.294

4.819.191.000
88.748.739

2.539.909.681

114

•

84

84/83

IJ.870.4C».394
13.516.000.000

179

20J.oo6.294

ISO
129

1,482.714.337

3.~08.353,281

116

"

lAPAS

83,800.000

178.759.900

ll3

97.626.290

179.094.800

83

181.426.290

LBA

27.606.929

64,127.300

132

43.587.105

93.276.40S

114

71.194.034

157.403,705

121

8.640.000

19.940,000

130

14,643.800

-

31.329.213
429,689.000

113

2J,283.k00

51.269.213
429.689.000

120

479.101.729

1.082.668,900

126

6.2SO.SII.271

16.992.305.393

171

6,7!9.613.000

U.074.974.29J

169

16.400.000

39.834.100

143

19.!52.300

40.969.264

114

35.SS2.300

130.803.364

"'

-

TOTAL (FPAS)
DATAPREV

O DilF!CIT PARA 1984

Em Cr$ Bilhões
SEGUNDO A SEPLAN (SEST) SEGUNDO O MPAS
(B)
!6.94.f"
18.G74
(1.129)

(A)
16.625
18.345
Tt.719)

!6.999
17.837
(838)

-

-

-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Antes de
passar à fase das interpelações, esta Presidência vai suspender a sessão por 5 minutos.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão ê
reaberta às 15 horas e 45 minutOs.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao eminente Senador Aderbal lurema, como autor do requerimento.

REDUÇÃO DO DÉFICIT
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS -

Despesa

4.970.99~.S39

180
,.

'IU!'I\L

357.R54.700

FUNABEM
lteseM de Cocti.gêneia

Receita
Despesa
Déficit

1984

63.054.800

INPS

5,7% do total arrecadado no período, que totaliza Cr$
1.840.034.377.142.

104.942.530.956

ORÇmN!'O

OOIDADES
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Receita

!8.345

16.625

(DÉFICIT (A) 1.719)

(-) Benefícios poupados
270

(+)Cota de Pi-evid.

DESPESA

RECEITA

18.074

DL.2.102/83

320
16.945

(DilFICIT (B) 1.129)

( +) Excesso da Cota
( +) Dec.Lei 2.088
p
CM (1:3)

100

90
270

l7.4õ5
179
17.584

( +) Reserva Técnica
18.074

SALDO NEGATIVO -

490 bilhões

Evolução Provável
Cai o DL 2.087

(+)

(·)

(Déficit: 760 bilhões.)

.270
18.344
17.584

PE. Sem revi·

são do orador.) -_ Sf. Presidente do Senado Federal, Srs.
senadores, Ministro Jarbas- Passarinho, que ãqui nos habituamos a chamar de nosso Presidente, e nosso Líder,
durante os anos de seu mandato como representante do
Estado do Parã, De lã a esta parte, o eco de seus pronunciamentos, a cordialidade de sua postura parlamentar, a
inteligência e a sensibilidade para com os problemas da
Nação e do_seu Es.tado ainda hoje ecoam dentro deste recinto que, se ê a chamada caixa de ressanãncía do pensa~
menta político do País, tambêm é uma Casa de lhaneza,
- de cordialidade. Por isso é que o recebemos, não com
aquela austeridade do procónsul romano, mas, com
aquela fraternidade com que se recebiam os irmãos que
partiam para outras frentes de lutas. que depois vinham
·
atê nós dar conta de suas missões.
~com esse espírito de fraternidade, -e, também, de sin~
ceridade que aqui me encontro cumprindo o Regimento,
porque eu e Jutahy Magalhães fomos os subscritores da
convocação do Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho.

Sr. Ministro, ouvimos a sua explanação e, na medida
em que os números surgiam, lembrava-me dos meus
tempos de estudante de Direito, no Recife, quando recebíamos da velha França as mensagens dos int~lectuais
de p6s-guerra e, dentre eles, surgia- uma voz muito conhecida de todos os homens públicos na Europa, André
Gide. André Gide afirmou certa vez que os números têm
uma eloqüência satânica. Pois bem, em respeito a essa
e:loqüência dos números explanada na fala de V. Ex• ê

-

-

que redigíã primeira pergunta ao Ministro da Previdência e Assistência Social - a Previdência que é tão velha
quanto a Bíblia, que nos tempos bíblicos José tinha para
lhe auxiliar nos sonhos, hoje V, Ex• tem a frieza dos
computadores. ~ diante desta frieza dos computadores
qu_e pergunto: Como foi possível parar o déficit acUmulado em 1983 e transformá-lo em superávit. Esta é ã primeira pergunta que faço ao Ministro Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHO -

Nobre Senador Aderbal Jurema, sou muito grato a V.
Ex• pelas palavras que usou ao iniciar a sua interpelação.
Elas traduzem, ainda que sendo V. Ex~ meu correligionário, um traço do Senado Federal que sempre distingui
- a lhaneza no trato.
A resposta_ê fácil, de algum modo, porque no decorrer
da explanação eu me referi, que quando o meu ilustre antecessor, o meu prezado amigo Ministro Hélio Beltrão,
passava a função a mim em ato público, S. Ex• se referia
ao documento que origi!'lara a crise OU fora a_ gota final
na crise política e económica da Previdência Social, que
levou o Pais a perder a contribuição daquele grande homem, porque ao Presidente da República S. Ex• apresentava um documento que se referia a 420 bilhões de déficit, mas, S. Ex• se louvou, e V. Ex• falou nos computadores, S. Ex• se louvou na computação feita atê o ffiês de junho, inclusive. De maneira que, quando me passou a
função, -os índices de innação estando, infelizmente para
o Brasil, nesse caso favorecendo até, desgraçadamente, à
Previdência, estando ainda altos, mais altos do que a SEPLANtinha previsto, a arrecadação foi maior do que S.
Ex.• imaginava, e o déficit, conseqUentemente, foi menor.
Mas não nos satisfazemos com isso. Estivemos nO Rio
da Janeiro, no DATAPREV, porque o Ministério teffi Os
seus institutos todos no Rio de Janeiro, e lá, durante horas seguidas de comPutação, baseado já nO fato real dos
gastos di arrecadação de outubro, inclusive, nós estâvamos no mês de novembro, verificamos que o déficit atingiria no máximo até 250 bilhões. Cem bilhões tinham
sido oferecidOs ao Ministro Hélio Beltrão como compensação pela perda de arrecadação ·devido à política sala-
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ria!. Então restariam os 150 bilhões, a qUe me referi.
Desses 150, 50 foram re_c!amados em nome da inexistência do balanço da Previdência, vi todo o balanço de 82
do IAPAS, e nos balancete:> de 83 não havia nenhuma
entrada de valores correspondentes à arrecadação sobre
supérnuos.

Falei com o Dr. Dornelles, SecretáriO Nãciorial daReceita, ele me fez um à avaliação, a grosso modo, de 50 bilhões de cruzeiros. Com iSso eu Me-prepa-rei pa-ra enContrar o Ministro Delfim N"etúi: o SeU Secretário -Geral e o
Secretário Geral do Ministério, Dt. Frejat. Argúmenüimos com os 50- billiõt!s, é evidente que eles 'teriam que
nos ser creditados, embora já em fim de Governo, com
dificuldade de caixa da Ui1ião. Oitenta bilhões nós tinhaM
mos, como disse, nO orçamento -fiSC:ii. Então, o r-eforço
que pedimos ao GovernO, dui-ante- ã iwssa- geS:t.:iO riOS-quarenta e cinco dias finais de !983, fOram 20 biihõCS".de ·cruzeiros. Com· esses 20 bilhões, com a entra(fa -d:iqUeles
quase 7 bilhões de inadimplentes do principal, qUe ai i-i-da
entraram em dezembro, como mostrei e passei à TaêJ.uiM
grafia, com esses valores, nós acabamos conseguindo fechar o balanço orçamentário da Previdência com um saldo positivo de 12 bilhões_ -·
Agora, uma coisa é_ o orçam_e~to, outra é a insuficiên_cia de caixa. No caixa nós estâVamos em vermelhO nos
bancos, ao passarmos de 31 de deze~bro !?ara_ l~'_ de_janeiro, em 350 bilhões. Chegamos a reduzir Para- 200 e
poucos bilhões. Mas será iOeVitáVd-Que cre5Ç8;-0e5te
modo, está ai a resposta que dou ao ilustre Senador e
meu velho companheiro desta Casa.

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a clareza
da resposta de V. Ex~ e pergunto: Por que não aplicou a
taxaçilo sobre o faturamento em vez de sobre a rolha?
O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHOEsta é uma questão difícil de dar resposta sem uma longacomprovação. Aqui, a primeira vez que essa matéria roi
tratada,já na m-inha gestão nó 'Mínisiêrio,"fo"i'peiô ilUstre
Senador Carlos Chiarelli. S. Ex' me levou, a título de
contribuição, essa fórmula...
- -

O SR. ADERBAL JUREMA- Por isto que pergunto
a V. Ex•!

O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO- A
Previdência, desde 1917, entretanto, estuda iss-o. Há aiM
gunS tópicos que nos levam a recear esse problema. Em
primeiro lugar, num fim de governo, fazer uma mudança
daquilo que é tradicionalmente aplicado no mundo inteiro para testar uma metodologia díferente. Entãci há um
risco que só se poderia ignorar se houvesse a garantia de
que este risco, por seu turno, também não existia. Se eu
tivesse certeza do resultado, aplicaria imediatamente.
Mas, há algumas colocações que me levam a recear. Por
exemplo, o -senador Carlos Chiarelli fala sobre o raturamento, levando em consideração Q efeito agregado. Por
efeito agregado, o ICM está aí, está sendo, na sua evolução, inferior à evolução da rolha de salário com tOda a
dificuldade da recessão económica. Imagine se nós aplicássemos isso e tivéssemos resultado ao revés. Então nós
iríamos agrav<tr a nossa posição.
Segundo: há empresas que sustentam que essa colocação seria um grava me muiTo grande para ·aquelas que
desejam evoluir na sua tecnologia:Porque, na medida
em que elas evolufssem tecnologicamente, elas seriam penalizadas por abandonar a folha de salário e a procurar,
então, o faturamento e não a rolha de salário. Claro que
há o reverso da medalha, que seria o estímulo de fazer
com que as empresas aplicassem mais, mão-de-obra do
que o capital, que elas fossem mais empresas de mão-;;deobra intensiva e não- de capiiál intensivo.
Nota-se um caso aqui, por exemplo, e há engenheiros
nesta Casa, bastaria, talvez, meditar sobre ele, o proble-

ma da engenhária, as grandes firmas de engtmharía. As
iraild<!s firmas de engenharí.a têm faturamento. Se nós
preferíssemos o raturamento delas, provavelmente nós
estarfamos prejudicando a arrecadação da Previdência
porque elas têm um faturamento grande, mas, comparado com o que elas aplicam de mão-de-obra, esse faturamento se _tornaria· desvantajoso como fonte _de receita.
Por exemplo_, as companhias de construção de estradas,
mesmo·a_engenharia cívil, onde há i.ima absorção g_ra-nde
de mão-de-obra, as indústrias de transformação. Esse é
um assUnto-que tem que ser naturalmente estudado por
quem vai me suceder e vai iniciar-um governo, que tenha
tempo, quatro anos, o que seja, para poder aplicar uma
metodologia nova, sem maiores riscos.
-- DiZíamos que há vantage~s. Por exemplo, a_desvinculação da receita em força de trabalho, o_ -iriCentivo ao
cres.Cifii"én"iõ_~ do set~f- da ;elação trabalhofcapitai da empresa. -menor influência dos reajustes salariais sobre. os
cusios de prodUto. São vantagens.
Mas, desvantBgens:
AbrangênCia .....:.-mecanism-o para o estUbelecimerl'to de
_b<!-se de incidência em empresas que não faturam, por
ex.emplo, a·s istaf~is, 'os bancos;
Col_llpat1bilização- dificuldade de equilibrar reCeit~ e
despesa da Previdência Social, mensalmente. As despesas são constantes e inadiáVeiS, mês a "rrlês, eD.quantO o
fatl.iramento vária conforme a: economia.
Aumento de custo de produtos e serviços, que atualmente utilizam pouca mão-de-obra, embora justifique
plenamente maior contribuição social.
E, finalmente, o grave problema da dificuldaàe da fiscalização.
Então, não poderíamos trocar um sistema inteiramente pelo outro. O mais provãvei é que fizéssemos um
hibridismo,_ apH-cáSseinos ora sobre a folha de salário,
or~ sobre o raturamento. Aí dependeríamos enormemen·
te da fiscaiizãção.

O SR. ADERBAL JUREMA --Sr. Ministro, a última
pergunta é uma curiosidade de um representante de Estado onde o índice de desemprego tem crescido de maneira apavorante,_ não s_omente na área urbana, como
também na área rural. Sabemos, a grosso-modo~ e atribuímos à recessão que _estamos vivendo.
Sr. Ministro, perguntaria: Nos.câlcutos da Previdência
SociãJ, não tem aumentado com essa recessão, sobretudo
com o desemprego, o número de _contribuintes_ autônomos?

O SR. JARBAS G_QNÇALVES PASSARINHO E'U- diria mais, Senador, infelizmente eU. dfría ri-úlTio Piof.
Há_1~o~_co teJllpo os jornais e revistas publicaram bastante sobre a chama(,ia ecqnomia inyisível, e esta, sim~ esta
não contribui para os cofres da Previdência.
--~inda há poucos dias eu estava ein Porto Alegre e vi
a~ ru_as tomadas, corpo as ruas~de Belém, tomadas por
camelôs, como em _regra _as n.1as das grandes cidades brasileiras, as capitais.
·
Esta é uma _evasão de renda grande para a Previdência.
Mas muito pior do que isso eu considero o quadro desumano para aqueles que são vítimas desse processo, porque eles n_ão se l;la_i)iUtam para, na velhice, por exemplo,
gozar da aposentadoria. Eles interrompem o vínculo empregaUcio o_u passam i descontar sobre o mínimo como
autônomos.
E os au_tônomos, realmente V. Ex• tem razão, aumen·
taram_bastl!-nte_ e.aumenta_ram a ponto tal que a Previdência se preocupou: em primeiro lugar, ela duplicou a
contribuição. O autônomo acontribu(a sobre um determinaW__ valor e passou a contribuir sObre o dobro desse
valor, para até desestimular esse tipo de subemprego dis_..
farÇadO. E estaQ"JOS Í~zendo assim, agora.
E mais ·ain9a. Em relação ao problema do autônomo,
é ·nosso- desejo, -nesSe ilovci trabalho que já está em ex..e-
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cuÇão, numa equipe chefiada pelo Professor· Celso Barroso Leite+-no Rio de Janeiro, nós darmos tratamento específico para o problema do autônomo no Brasil. Mas,
pãrticularmente, o que me preocupa mais é a chamada
economia invisível.

O SR. ADERBAL JUREMA- Porque o autonômo,
a meu Yer, é uma espécie de termómetro da nossa crise.
Na medidiLem.Ctue a recessão aumenta, as áreas de de·
semprego vão atingindo várioS selares de produção da
sociedade brasileira, o número de autônomos vai aumen·
tando, e isto, sem dúvida, seriam elementos muito importantes a serem transmitidos.à Confederação NacionaJ
da Iridústria, à Confederação Nacional do Comércio e
- ao Ministério do Trabalho, que tem um órgão que se
preocupa ~om_o emprego. E vejo, neste País, que nem
sempre existe u"ina articulaçãO ideal entre os Ministérios
com assuntos afins.
V. Ex' tem-se preocupado em estabelecer uma articulação com os Ministérios- afins aos de V, Ex•?

O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO- O
Ministério do Trabalho, por_ seu dever institucional, trata; exatamente, do problema de desemprego e de salário.
Nós temos um Conselho- o Brasil tem um Cortselho de
PolítiCa Salarial, do qllã.l faz parte o Ministério da PrevidênCia -Soi::ial ão qual pr6ide o Sr. Miriistro do Trab:ilho. Essas relações entre nós são mantidas, especialmente, no campo de salário e de relação de emprego e desemprego, em contante constato com o Ministério.
O Cfue me preocupa nlaís, nobre Senador, é, também, a
deficiência de fiscalização e, aí, ela seria mais ampla, não
seria só da Previdência, em -relação aos autônomos que
trabalham como tal, mas não se registram. Então, eles
não pagam Imposto Sobre Serviços e não contribuem
para a Previdência. Eles ficam como no velho précapffalismo, trabalhando como se fossem artesãos, vendendo o seu produto sem nenhuma contribuição ao fis-

e

co.
Isto é uma decorrência, naturalmente, da falta do emprego normal oferecido àquela mão-de-obra especializada.

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a atenção e
a- precisão da respo-Sta de V. Ex• e quero dizer que não
me surpreendeu, porque nós jâ nos acostumamos a lidar
com o homem público Jarbas Passarinho.
O SR. GONÇALVES JARBAS PASSARINHO Muito obrigado.

_O SQ._P_RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palªvra aQ eminente Senador Severo Gomes.
SR. SEVERO GOMES (PMDB- CE.)- Sr. Pre.
sidente, Srs. Senadores, ilustre Ministro Jarbas Passarinho:
Todos nÓs acompanhamos com a maior atenção a exposição de V. Ex', tão rica de informações sobre esse seter da administração pública, tão importante, prfncipal- ·
rne-nte, no que diz respeitO ao bem-estar da nossa população.
Eu apresentaria a V. Ex• duas questões, uma ligada a
essa realídade que está na CJCposição de V. Ex•, e outra
com relaç-ão àquilo -que V. Ex• chama o repensar da Previdência Social.
V. Ex• informou, bastante, a respeito dos problemas
de perda de capacidade de arrecadação ligada às reduções salariais, ao desemprego e à inadimplência.
São todas questões ligadas a essa grande cris~_ a que V.
Ex• ~e refere, ligada a grande crise, mas também deveM
mos reconhecer que estamos hoje prisioneiros de Uma
política econôniíCã, ortae desde a legislação salarial, até
as questões das taxas de juros estão todas elas determina-
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das por acordos realizados com o Fundo Monetário Internacional, numa situação tão constrangedora que, recentemente, nós tivemos a manifestação de 4 Presidentes
da República da América Latina, Brasil, Argentina, México, Colômbia, com a adesão de outros, posteriomente,
diante dessa situação extremamente difícil.
V. Ex•, de um lado, mostra que, com a recessão, essas
perdas de arrecadação seriam fatais, e ·alimenta, Vamos
dizer, uma esperança numa retomada do desenvolvimento. A questão que eu colocaria a V. Ex~ a primeira, é que
eu não vejo, não teitllo razões para alimentar esse.otimis-

mo.
Nós tiVemos, no começo d-Cste ano, algumas indicações de uma retomada da atividade industrial, como
bem salientou V. Ex•, mas ligada à exportação. Os dados
da Federação das Indústrias de São Paulo, porém mostram que, no primeiro tiiriiestre áo ano, a produção de
alimentos caiu ein 18,5% e as vendas de alimento caíram
em 16%, isso jâ depois de uma prolongada redução salarial. Se nós tomarmos a reâução do salário mínimo,"- de
maio de 79, que foi a primeira fixação de salário mínimo
do Governo Figueiredo, até a de novembto de 83, nós
vamos ter uma inflação deJ.376% para a elevação dosalário mínimO- em-2.418%. Haveria um outro componente
na sobrecarga da Previdência: ê que essa massa de.tr8.-balhadores com renda menor, e principalmente os trabalhadores desempregados, não só eles, vão-se socorrer
mais de uma aposentadoria precoce, como, tambêm, Vão
sobrecarregar mais o serviço de assistência, pela _incidência de moléstias, e todas essas questões que afligem aqueles que têm que reduzir a parte elementar da sua alimen-tação. A primeira questão seria esta: mantidas as -regras
da economia brasileirà, nós estaremos condenados a
uma recessão continuada. Se temos um pequeno aumento nas exportações, elas poderão, amanhã, ser anuladas
pelo protecionismo que se desenvolve em todo o mundo.
Restaria, então, Uma viSão muito Pessim1Siã., quer diZer,
condenados a uma recessão continuada, estaríamos,
também, condenados à falência da Previdência Social,
como também já estamos vendo a falência do BNH, que
sofre a redução das suas rendas, por razão semelhante.
~ -Esta é a miriha primeira págunta-~ Sr. MiniStro.
O SR. JARRAS GONLÇALVES PASSARINHONobre Senador Severo Gomes, pei'riiitii-me expressar a
V. Ex• a honra de tê-lo como debatedor nesta tarde. V.Ex• é um homem de larga experiênCia p-ública e provada
V.Ex' pertenceu a governos, como os dos Presidentes
Castelo Branc_o e _Erilesto Geisel, onde teve oportunidade de demonstarr a capacidade e o patriotismo de V. Ex•
Como empresârio, V. Ext sentiu os efeitos dessa j:>olítica
a que se está refe-rindo. Portanto, as coloa.ções de_ V.Ex•
são, em primeirO lugar, precisas. Eu, apenas, gostaria de
ter uma visão diferenieda sua, em relação ao otimisnio-e
ao pessimismo, quanto ao futuro imediato, mesmo porque, Senador, se eu admitisse que este quadro tende ao
aprofundamento da crise, eu perderia até força interior
para lutar atê o fim do ano, tentandodo reduzir, como
estamos reduzindo, paulatinamente, o~ valores dos deficits previstos.
V.Ex• se refiriu- ao salário mínimo, e aqui niesmo, nesta Casa, eu sUstentei uma vez um debate, lembro-me
bem, com o atual Governador de São Paulo, e aí eu pediria permissão a V.Ex• para salientar que, infelizmente, o
quadro do sálario mínimo tem sido, de certo modo, tratado de forma independente à evolução da economia.
Porque h4 um documento do DIEESE, de que eu me servi aqui, aliás, -iio m-Omento era apresentado pelo então
Senador Marcos Freire, que prova que a maior perda relativa de salãrio-minimo se deu entre 1959 e_l964.
Ora, a -econo-inia brasileira de 1959, exatamente.a do
GoVernO do Sr. Jucelino Kubitschek de Oliveira, não se
poderia dizer que foi assim uma economia s_ofr~ndo
efeito recessivo, muito aO COntrário, estava em expansão.

Lembro·me de que o dado do DIEESE tomava 1959
como índice cem e quando chegava em 1964 o, índice estava reduzido 3. 42%. Tiilha havido uma perda percentual de 48 pontos. Esse quadro do salário mínimo V.Ex•
lembra bem porque de qualquer maneira ele hoje rege
muito as relações de trabalho, embora nas categorias organizadas mais estáveis o salãrio-minimo já nem apareça, como no Estado que V .Ex• representa com tanto
brilho nesta Casa; o piso-salárial, em regra, dessas ativ"i- dades, como metalurgicos e outros mais, estã acima do
salário mínimo. Eu não veria, portanto, o índice do _salário mínimo com tanta precisão, em relação ·ao que precisamente V.Ex• depôs.
Se me foss_e dado incursionar no campo que V.Ex• levantou, e apenas aflorou, que ê o das relações Norte /
Sul, eu diria que isso é uma imensa balela. Porque nós,
na verdade, estamos sendo Submetidos a sacrifícios continuados que nos são impostos de forma unilateral.
V.Ex• se referiu aos juros, por exemplo. Então, os juros flutuantes- para os devedoreS_do Terceiro Mundo,
que são 760 bilhões de dólares, esses juros flutuantes,
para nós, com 1% de juros no montante da dívida atual,
são 720 milhões de dólares a mais, que devemos acrescentar à dívida que temos. Então, nesse campo, eu creio
que haveria o que discutir, numa Nação coesa, numa
Nação em que essa unidade de pensamento pudesse ter
um respaldo completo da sua população e, n!lturalmente,- eu não fujo da palavra- das suas elites polítiCas.
No momento, a mim cabe sofrer os efCftos, as conseqüências, coino outros sofrem, da política que pretende,
através da austeridade, corrigir, p-or exemplo, a ~-J!Orme
expansão que houve de déficit p~blico da União.
Mas, eu me pergunto, Senador SeV'ero Gomes, se realmente isso nos deve s.er tão imperativo, quando- se eu
não estou cometendo nenhuma blasfémia no campo da
economia - o maior déficit público que- eu c_onheço é
exatamente o dos EstadoS Unidos da América: Se eu não
me arrisco a dizer algo que eu não possa provar, diria --a
V. Ex• que o déficit -público norte-amei-iCano, na-"ã.dminlstráção Reagan, é praticamente o- volume do produto
nacional bruto brasileiro.Nós sentimos, ao lado disso, um outro problema, a que
V. Ex• se referiu, que é o do protecionismo. Mas, ainda
assim, note V. Ex•, Ministro que V. Ex• já fOi ã.ntes, na
primeira vez, deve estar lembrado que talvez as nossas
importações não tivessem chegado a 4 bilhões de dólares; eram 6 bilhões, ao fim do Governo do Presidente
Médici e hoje estamos- V. Ex• certamente dirá por mo~
tivos mtiito dramáticos ou drásticos - atíngindo saldos
de balança comercial que nos permitam pensar em amortiz3:r, realmente, a dívida externa. Eu, particularmente!
não acfedito que s"ejão a ·soma de5Se5:Sa1Cfos que nos leveni.
à s~luçã.o. Eu vi agora, coin grande alegria, a piimeira
reação, que me parece que gerarã alguma conseqüência
importante, partida do Presidente Figueiredo, junto com
os Presidentes dos países que V. Ex• citou, para renegociar essa dívida externa de outro modo. Como gestor da
Previdência, me agradaria imensamente que-eu pudesse
chegar junto ao Ministro Delfim ou ao Professor Pasto-re, como -ChCiUei, Quando fui pedir, -por exemplo, uma
parCela de ORTN carimbada para a Previdência, e que
eles me pudessem dizer; "nós podemos fazer esse encontro de contas", e não me disessem o contrário•. ''se eu fi~
zer isso, eu expando ainda mais o déficit público que sou
obrigado a reduzir. Mas as colocações de V. Ex• são precisas. Ãs nossas éticas sãO llgeirariteÍ'tte diferentes. V. Ex•
talvez esteja de óculos escuros e eu não estou com os óculos de Pangloss ...
O- SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado. A segunda questão, Sr. Ministro, retOma uma indagação do
Senador Aderbal Jurema que diz respeito à incidência do
encargo da Previdência _sobre a folha salarial ou sobre o
faturamento das empresas. Esta é uma velha discussão.
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No tempo do Presidente Geiseljá se debatia essa questão
e ela nunca prosperou. Há semp~e uns cem números de
argumentos para não se avançar nesse terreno, mas é
uma questão, vamos dizer, jã muito debatida e adotada
em um cem número de países. A grande maioria das
nações tem, vamos dizer, até posições liíbridas, ou a arrecadação é feita sobre o faturamento.
- A minha questão central diz respeito à observação que
V. Ex• fez ao nobre Senador Aderbal Jurema, procuran-do moSffar que a arrecadação, pelo faturamento;desestimularia a inovação tecnológica. Ora, essa ê uma questão
-mUito-importante. Por quê? Por que nós hoje Sabemos
que 90% das inovações tecnológicas se destinam a uma
cOisa só: a- queimar empregos e reduzii o mercado de trabalho. Nós vivemos num País com uma grande disponibilidade de fatores, tais como abundância de mão-deobra, abundância de natureza e escassez de capitais. E temos uma forma de arrecadação que estimula uma tecnificação que pode não ter nada a ver com o nosso cenário,
a nossa -geOgrafía econômica, a nossa geografia humana.
Então, essa talvez fosse a maior razão para se buscar a
arrecadação pelo faturamento das empresas, porque estaríamos, em primeiro __lugar, retirando essa aistorção
que no fundo significa um estímulo forçado a uma tecnificação, que pode não ter relação com um projeto razoável da nossa vida. Em segundo lugar, nós estaríanios estimulando o_ emprego da mão-de-obra numa época como
a que. estamos vivendo-, em que o desemprego ê pesado, e
sabemos que temos um horizonte muito distante ainda,
para recuperar os níveis antigos de emprego. -Sem falar
naquilO cj"ue V. Ex' apontou, que é o crescimento populacional. Em fim são asrealidades brasileiras com as quais
nó§ temos de conviver.
Então, creio que, no sentido contrârio, é exatamente
no problema tecnológico que estaria a raZão maiS íinpor~
tante para a mudança da forma de arrecadação.
O SR. JARRAS GONÇALVES PASSARINHO Nobre Senador Severo Gomes, V. Ex• disse bem que a
matéria ê conirovertida e está em estudo, pelo menos no
âmbito do Governo Federal, desde o Governo do Presidente Geisel. Eu me referia a 1977, quando era justamente ele o Presidente.
A colocação que eu recebo é de empresários, como V.
Ex• é um deles. E a queixa, partida de empresários representativos e eu lastimo não estar aqui presente o Senador
Albano Franco, era precisamente, no caso de nós tomarmos no todo a decisão, não o hibridismo, mas fazer num
todo, que nós desestimulassemos a tecnologia mais
avançada. Não estou me referindo nem à tecnologia de
ponto,_ mas uma tecnologia mais avançada. Tomemos
um caso, por exemplo, de produção de colchões ou de
cobertores. Nós temos uma perspectiva de fazer com que
o industrial procure ter maior produtividade e eficiência
nesse _campo do qlfe ficar ligado aos teares do passado.
M!ls, realmente, foi injusto, sob o aspecto social, que isso
acontecesse na evolução tecnológica. Por que que foi injustO'? Estâ escrito aí em todos os tratados que nós conhecemos -nem de Economia, mas, os normais, até de
Históría Universal - a primeira Revolução Industrial.
Aquela figura dos ingleses que quebravam os equipamentos novos, as máquinas novas porque geravam exatamente uma queima de empregos, a partir da substituição da mão-de-obra humana pela, se eu posso assim
dizer, mão-de-obra automatizada, da automação das industrias. Mas nós não abandonamos a idéia. E creio que
V. Ex•, me deu a honra de ouvir a exposição, prestou
atenção quando eu disse que eu achava que, neste passo,
faltando nove meses e pouco para terminar o Governo,
era extremamente difícil fazer essa modificação, especialmente porque ela esbarraria na minha incapacidade de
fiscalização do ato, mesmo híbrido. Mas, as palavras de
V. Ex• eu as recolho com grande respeito, e elas servirão

Maio de 1984

Sexta-feira 2_;;

para comunicar aos meus _companheiros de Ministério e
ao Ministério do Trabalho, conforme estamos interrelacionados m::sse campo, levando como testemunho
precioso do homem que; ao mesmo tempo_, é um homem

público respeitável e um administrador de empresas.

o

SR. SEVERO GOMES_ Muliõ~ Obri" idO~.-~~~- benefí~io da ?úvioda e me permi(íf_g_ue, -gu~ nó se~-ndo
semestre, eu possa responder à pergunta de V. Ex• em

g

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.

·

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE.) ~_sr,I're:_
sidente, Srs. Senadores, sr.· Ministro:
Não vamos fazer nenhUm elo.gio a sua brilharite e escorreita exposiÇão, jã qUe a habitual e costumeira e!Ô~
qüência do eminente Senador Aderbal Jurema traduziu
o que sente, não só ele mas todos os seus colegas de Partido. Permitimo--nos, pois, fazer nOSsas ãS considerações
e conceitos por S. Ex• emitidos.
Passamos, pois, às inCfagações·que úaduzii-ão dúvidas
que nos assaltaram face ao prtirrunciamento de V. Ex'.
engenheiro, sintético-,-cõmb V. Ex' conhece, llã-o vamos
divagar: um, dois, três, V. Ex• responderá. E estamos
certos de que, com os seus esclarecimentos, far-se-á luz
sobre alguns pontos que nos parecem merecer algum debate.
Nós tínhamos lido, Sr. Ministro, e V. Ex' aqui reafirmou, a existência, -na Previdênciã Social, de um déficit de
800 bilhões, logo reduzido, conforme explanação sua, a
5.60 bilhões.- É sobre esses .560 bilhões de cruzeiros que
vamos centrar a maior parte das nossas indagações.
Sr. Ministro, no ano passado, V. Ex' encontrou um
dêficit de 450 bilhõi::s e em pouco timpo- teve a felicid3.de
de, já no fim do ano, nos-presentear com um superáv{t de
80 bilhões. Certo?

o

O SR.JARBAS GONÇALVES PASSARINHO- V.
Ex• me pergunta, mas, se não estou equivocado, ainda
não_acabei nem 0 primeiro semestre. Se eu posso chegar
à presença de V. Ex• faJando de l trilhão e 719 bHhões reduzidos a 560 b-ilhões, v. Ex• há de me dar pelo menos o

SR. JARBAS GONÇALVES~PASSARINHO _:

Doze bilhões.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Aqui temos 80 bilhões. cOnCordamos seja 12 bilhões. Então, vamos, face
a esses 560 bilhões, perguntar. A primeira: aquela mão
que ajudoU-a V. Ex•, em 1983, se·e-ncOlheU Do ffiomeiito?
b a primeira pe"rgunta.
-

OSR. JARDAS CONÇALVES PASSARINHO -lO
a primeira perguOta. V. Ex• me disse que faria-perguntas
I, 2, 3.'" Eu espero responder com 4, 5, 6. Então, V. Ex'
perguntou se a mão se encolheu. Não.
O SR. VIRGJLIO TÁVORA- Sim, porque está qua-

se -a--mes-ma :ooiSá;"-oroerrt-<k-graitOeZa-ae-défidf;-420;-e
560, depois dessa prodigiosa operação aritmética, cõm a
qual estamos de acordo, entre parênteses.

O SR. JARBAS GONÇALVÉS PASSÁRINFIO _:
Obrigado. V Ex' hã de notar que, dentro do_orçamento
da União, nós estamos, hoje, com mais de um trilhão e
duzentos bilhões de cruzeiros e que atingiremos 5,2% de
uma maneira mu"íto poUco-usual até ã:gora. V. EX' verificará,-entã·o que a mão a qUe V. EX• 'se réfere~ nO nOSSO
caso significa conversar com a área ecOnôinicã e·pedírficompensa pela perda de arrecadação, ela está sendo
dada gradualmente. O ideal, para mim, seria qUe eres
dessem a neutralização exata dos 780 bilhões a que me
refiro. Seria o ideal.
Mas sabe V. Ex', já que um dos homCns mais versados em economia, pelo menos no período em que estive e
sei que ê, sabe V. Ex~ que o Estado não gera fiQUeia, efé
apenas taxa riqueza. A riqueza é gerada pelo trabalhador, é gerada pela empresa. O Governo apenas taxa e r~
parte. Nessa repartição é que afi~mO a V. -EX' que temos
tido algum êxitO Para redUZir-esse déficit.
··

m-e-

e

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Já aqui afirm-ado por
nós mesmo. Mas nós queremos saber, são os 560 bi?

definitivO.

-

-O SR. VIRGILIO TÁVORA- Esfá bem. Passemos
ao nl' 2._Ainda com relação a esse número, um número
que deve causar preocupação a todos os que se
debruçam sobre a Previdência Social. V. Ex' falou, há
pouco, no FINSOCIAL, face à premência de recursos ...
Porque V. Ex.~ vai ter que pagar os benefícios. Não estamos lhe armando um alçapão, mas não tenha a menor
dúvida, V. Ex• vai ter que zerar esses 560 bi para pagar
benefícios. Face esses 560 bi que apaiecem, face à notícia
do FINSOCIAL, agora ê uma pergunta mais do nordestino: não haverá o perigo de, jUstamente, haver uma tentação de ir em cima da parte do FINSOCfAl destinada
ao Nordeste?

O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO Agora eu entendo a primeira pergunta. V. Ex' falou, ain~
_da há pouco, em alçapão. Talvez a pergunta fosse a armadilha, para ver se eu poderia me comprometer com isso. Pode estar V. Ex• seguro, nobre Senador Virgflio Távora, de que em nada, absolutamente em nada, a nossa
solicitação no Ministério da Previdência está afetando
perda de recursos do Nordeste. Vou ferir o ponto específico a que V. Ex' se refere, ou com o verbo tão do agrado
de V~ Ex', vou percuti-lo.
V. Ex' se referiu ao FlNSOCIAL. O .FINSOCfAL eu
dis~e, ainda há pouco, aqui, aos_Srs. Senadores, que ele
estáreestinlado no valor&lobai de I trilhão e 700 bilhões
de cruzeiros. Ele foi estimado inicialmente em i trilhão e
500 bilhões.Todo_repartido,_e se__não estou equivocado,
grande parte para o Nordeste, ou a sua maior parte.
Sobre o possível nOVo exc~sso de arrecadação é que eu
peço -à V. Ex', mais que nordestino brasileiro, qlie me
permita que uma parte desse excesso seja tambêm derivada para os norde~tinos e brasileiros que recebem os benefícios da PreVi"déncia ~oclal. Então, não se trata de alterar o que está feito como dotação. A propósito, devo
informar a V, Ex• que, ainda ontem, eu estive com o Ministro Mário Andreazza, cedo pela manhã, insistindo
junto a S. Ex' para que não sejam fechadas as creches
que_ estão atendendo_a __ aJgumas-dezenas-e,-até-mais,-umacentena de milhar de crianças no Nordeste brasileiro, em
conseqilêncía da seca, porque não basta ter chovido. t
preciso haver um espaço entre esse fenômeno e a colheita. t precisº_l!m espaço entre a seca e a produção da riqueza. Por isso, como foi cortado do FINSOCIAL esse
valor, e h a via ~m_ convênio assinado a duas mãos entre a
LBA e o Ministro Mário Andreazza, eu fui pedir ao Ministro que a LBA continue garantida no recebimento
desse valor. É'um testemunho que me parece oportuno a
V. Ex•

O_ SR. VIRGlLIO TÁVORA - E que nos deixa
muitíssimo alegre, entre parênteses.
Número três! Sr_ Ministro, também ê uma pergunta
·que queremos qui:: V: Ex• entenda, vai com a melhor das
intenções, mas que, justamente, tem que ficar aqui muito
bem esclarecida. Há, inegavelmente, no momento, um
dél1ciL Está claro, pois V. Ex• mesmo confessa. Há ou
não possibilidade de atraso no reajuste_ dos benefícios da
Previdência?

O SR. JÃÍUIAS GONÇALVES PASSARINHO- V.
Ex• há-de me-permitir primeiro, que caracterize o seguinte: _ainda há pouco tempo, eu H· que uma pessoa se caracteriza mais pelas respostas que dá, do que pelas pergun-
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tas_qúe faz. E eu vou ter que me caracterizar diante da.
pergunta que V,_ Ex• faz.
Diz V. Ex•, em primeiro lugar, que eu "confesso" o
débito. Eu digo .. revelo", porque a confissão aí me parece que é uma exPressão pouco adequada, uma revelação
ostensiva ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas, V. Ex•aquicon~
fessa, e de_ uma m2:neiçª-- até esplendorosa, porque começa cOm um défiCit de l trilhão e 719 bilhões, e já nos
apresenta, no fim, pelas suas providências tofnadas um
d_e 560 bilhões de cruzeíroS. Mas existe, quer dizer, um
déficit CórifeSsado; não ê -crime de culpa de V. Ex• Hã
esse déficit, hã?

O SR. JARDAS GONÇALVES

PASSARlNHO~

Eu não diria que fosse culpa minha, atê. por que não me
estou sentado aqui em pelourinho nem em julgamentos
como homem público. Apenas eu quis com a liberdade
que sempre tive com V. Ex• e o grau de educação do Senador dizer que o verbo não me agradava, porque seria
uma confissão, parecendo que alguma coisa estaria escondida. E quem sabe, talvez, tenha sido a minha formação anterior, a minha formação de nasciriten~o. de batismo, numa Igreja convencional, em que a confissão era
sempre meio escondida. t possível que isso me tenha tra~
zido a idéia de que eu estava me confessando. Não é confissão, é uma mera declaração.
Eminente amigo e riObre Senador v·írgilio Távora, se
eu disser a V. Ex~ que por 24 horas do dia, nós, no Ministério da Previdênci_? Social, aqueles que são responsáveis
pela sua direção e aqueles que são responsáveis pela sua
execução, nos dedicainos a espantar, a exorcisar esse domôniõ dã aúvida a que V. Ex' se refere, nós eS-tamos eXagerando, porque algumas horas desse di~ nós dormi nos.
Mas P9S~O _afirmar
V:_ Exf qu,e o ~Ministério está
aJ?erto à visita de V. Ex' ou qualquer dos Srs. Senadores,
nós disclltilnos c"ada dia, infiiii:inetlte muito ao Contrário_~e ~á 16 anos, qua_ndo f~í Ministro de_duasPastas
unificada~. q~e eram -Tiaball~-o -e Previdência. Desia -vez,
praticamente - e veja que aconteceu na explanação estou preocupado com entrada e saída de dinheiro. Então, V. Ex_~ p~rg':l_nta s~ há per.igo. Eu digo que não. _Hã
préo'Cu-j,açãô;- perigo~--nã~: f como aquela nossa velha
~íSifilçã_o_
~e }"ofmação militar, Segundo -o-utfos, de. de(ormaçãO ... Eu não sei Se de militar, V. Ex' escolherá e me dirá.

a·

-a

âeOnge_m;

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Deformação!

O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO- V.~
Ex~ prefer~

"de formação". Eu também.

Então, a partir daí, nós teríamos uma distinção Cilfrepossibilidade ~~prob_abilidade. Ê possf_vel, sim. !3 possível, se nós tivermos, por exemplo, uma evasão de receita,
uma diniínuíÇãO de reCeita~- um agravamento violento da
re_ces~ão, ê possível que se_ chegue a aJ.gum~ coisa. Não
aCfedito rlisso. Então, pr~vável, ~ã~:- Nós vamos ter, Senador Virgílio Tãvora, em junho, vamos pagar, vamos
ter de pagar 740 bilhões, mais ou menos, só de benefícios, como V.Ex• muito lucidamente chamou a atenção._
Só de beneficias, sem falar em assistência rii.édica, CEME, odontologia, FUNABEM, LBA etc. Pois bem, com
alteração do Salário míni'!lo de maio, em julho, quando
-repercute o aumento; em que nóS pagamos todo o mês
aument.ac!-o e mais a_ diferçnça de maio e junho, nós vUmos para I trjlhão e meio. Airida que hoje, Senador, nós
paguemos a cada dia útil, em 20 dias úteis por niê"s,-55-bilhões de cruzeiros, a Previdência paga, em um mês e
meio, tudo o que os orçamentos militares da União têm,
nó~ _pagamos em ~J,m mês e meio, ainda assim isso me
mete medo quando penso, não propriciamente no orçamento~ nesse 500 -bilhOeS a que V. Ex• se refere, que nós
estamos- reduzindo, mas na caixa, deficiência de caixa.
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Então, hã mais de um ritês e meiO, o Dr: Frej.ilt e eu fo~
mos ao Ministro do-Planejamento, quç: se reuniu com o
MinistrO Galvêas, o qual chamou o Presidente do Banco
Central, e enl: ligações com o Presídente da FedCl-ã.ção
NaciOnal de Bancos, para discutir exatamente a forma
de ter esse trilhão e meio de cruzeiros para pagar os beneficiârios, sem que eles sOfrãm qualquer constrangimento de ir ao guichê e voltar sem receber. Posso afirmar
a v .Ex•. e Deus hã de permitir resgatar essa paravra, que
no pique do nosso problema maior de pãgamento, que é
o mês de julho, nós não deixaremos de pagar.
O Sr. Vlrgillo Tivora - Safisfeito,
MinistrO, é Onúmero quatrO, certo de qu-e a mão que o sõcoúeu, vai o
fazer de novo.
O SR. JARRAS GONÇALVES PASSARINHOObrigado. __
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Ci>ncedo a
palavra ao no_bre Senador Fernando Henrique Cardoso.

sr:

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores:
Aqui, nesta tarde, nós ouvimos uma exposiçãO-límpida, do Ministro Jarbas Passarinho, a repeito de uma situação confusa, que é a -da Previdência Soci"al, de modo
que a proeza não foi fáCil, que é de assinalar o mérito.
Mas, eu creio que houve aqui uma confianÇa-eriornle naquilo que, hã pouco, o meu eminente amrgõ, senador
Virgílio Távora, dizia; ••a mão que-iljuda". O problerila
não é da mão que ajuda é a da ch3.mada mão invisível,
como diziam oS eCOiúitri.istis óõ Século XVIII, no mercado. Como é que nós vamos ver a evOlução desta situação
da Previdência, tendo em vista a situação da economia?
Ouvi, com muitã-aterição; a explicação do Ministro Jarbas Passarinho a respeito da ev_olução da situação económiCa e da situação da Previdência no mundo desenvolVido, e ê sabido. Até mesmo se cunhou uma expressão, a
partir de um livro famoso, que ê a chamada. "Crise-fiseãl
do Estado". O Es[ado Benfeitor, o Estado da Previdência, que é o Estado dos países industrializados da Europa
e dos Estados Unidos, de repente, também entrou em
crise. Lã, não tiveram eles a sorte de encontrar esta mão,
que aqui no Brasil se encontra e que ajuda, Porque a
mão que ajuda, aqui, é a mesma mão que faZ a iriflação.
E. a mesma mão que, de alguma maneira, é responsável
pela própria situãçãõ áC deScalabro_ da Previdência. Lâ,
como não houve esse tipo de mão, a· crise fiscal do Estado produziu, é certo, como nos Estados Unidos; dé1idts
públicos, como em vários países da Europa, mas produziu também uma tentativa de racionalização dO processo
previdenciário. E eu concordo c_om_o que disse o Minis·
tro Jarbas Passarinho, e até me alegro, porque S. Ex• disse que essa situação da Previdência terá que ser enfrentada por qualquer Governo, e imaginou que pudesse ser da
OpoSiÇão, como eu imaginO. Então, eu aCho que a situação é estruturaL E creio que, nesse aspecto, hã um
avanço na concepção que o Ministro Jarbas Passarinho
está desenvolvendo aqui, frente a medidaS -maiS Cõiljüiiturais que foram tomadas em geStões anterio_iCS.-- O
problema é profundo, é estrutural. E, sendo estrutural,
volto a fazer algumas considerações, não sei se-São-Perguntas, não é o caso, creio que aqui -nóS esta"rnos- rilais
conversando a respeito de um problema sério estrutural,
na linha do que disse aqui o Senador Severo Gomes.
Porque o Sen'ador Severo Gómes, eu creio '-que COlocou
duas questões que eu gostaria_de ouvir algumas reflexões
do Ministro, rriliiS\iril-a vez,aprofund3:rido o ponto de
vista de S. Ex• Colocou uma questão, por um lado, que
diz respeito à política econômica, no fundo o déficit.
Não vou entrar na discussão do tamanho do buraco,
porque eu não disponho de dados, até procurei me informar na DATAPREVE e é.difícil. Não diria nem pa-ra-um
leigo, mas mesmo até para um não-leigo, para se erifronhar, nesse emaranhado de dados a respeito da Previdência, é realmente um dos pontos mais difíceis da in.for-

mação pública brasileira e dai até faria uma pergUnta ao
Ministro, especificamente:
O que está _sendo feito -para que nós, Pobres mói'uiís,
tenhamos alguma infonnação disponível de uma maneira mais ou menos ordenada, organizada, porque senão, e
é por ísso que não vou entrar em questão de dados, é palavra contra palavra, ou tabela contra tabela de difiCil
avaliação mas deixando isso à margem, sem dúvida alguma, voltando ao que dizia sobre a exposição do Ministro
Severo Gomes, aqui ficou bem que, se não houver um
aumento da arrecadação e, portanto, senão houver um
aumento da massa de empregado, senão houver um aumento - diria até- da produtivídade e o Crescimen"to
da eçonomia, só atsavés da mão mágica é que se conseguirá tampar ora um buraco, ora outro buraco, o quedigainos assim -disfarça mas não satisfaz~ Então, creio
que realmente o enfoque, que parece estar - não sei se
interpreto bem- entrevisto na exposição do Ministro, ê
que precisamos partii para considerar a política previdencíãría no bojo da política económica geral. E, nesse
caso, no bojo da política económica geral, não há como
evitar !1 questão da crise e das medidas para sairmos dela. Eu não quero ser nem pessimista, ilem otiitiista, queria ser realista, não quero entrar- e aí uso a expressão
oposta mãs do mesmo "gêilerõ da do Ministro que disse
qu-e é-um otimismo utópiCo, ·eu costumo usar realismo
utópico, que·é uma-conrradiçào nos fermos, de propósito ...

O SR. JARRAS GONÇALVES PASSARINHO- É
dialétíCo!
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - É
diaJético V. Ex• também. só que a sua é mais idealista.
Mas, de qualquer maneira, nesse realismo utópico, para
que_ nós escapemos um pouco da situação atual.
O SR. JARRAS GONÇALVES PASSARINHO- V.
Ex• me desculpe, pois eu não podia apartear.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Claro, V. Ex• bem disse, o diálogo é um diálogo ameno,
embora, com posições claras. Agradeço até o aparte.
Mas, o fato é que, nesse realismo utópico, nós temos qUe
divisar alguma saída. Eu imagino que, ili crise, hoje; há
alguns sinais tênues, e não necessariamente favoráveis, a
curto prazo, à recuperação brasileira. Eu não gosto de
ser dogmático, mas, acho que hã dois caminhos fundamentais, um jã foi aqui também mericionado pelo Ministro Severo Gomes e creio eu que deSeiwciiVído pelo Ministro Passarinho. Qual é esse primeiro? É ã. renego~
dação da dívida. Não há como escapar dela. E folgo em
ver que o Presidente Figueiredo, no exterior, - não sei
se no Japão, as últimas notícias são um pouco- confusas
-mas, nos Estados Unidos, e nas declarações feitas a
respeito da dívida, se aproxima das teses da Oposição.
Nós estamos; hã tantos anos, dizendo isso: que ê necessário haver uma renegociação, que é neceSsãrio-tratai' a
questão politicamente, qUe é necessário qUe, re"alme:i1te~
o Presidente de países com situ;1ções semelhantes tomem
a liderança. Eu vejo que, embora isso pareça distante da
Previdência, não o é. Porque isso val ter uma incidência
sobre a economia brasileira. Eu gostaria de ouvir o Ministro um pouco mais, assim que eu termine, sobre se
este é mesmo o caminho de uma renegociação realmente
- altiva, e que ímplique numa reestruturação, realmente,
dos países devedores, e uma discussão sobre juros flutUantes; sobre prazo de juros, etc. etc. E a segunda via,
que me parece ser necessária de discutir, diz respeitO ao
modo de investir. Investir no quê?... De que maneira vamos fazer cOm que haja um novo fioriicinte de crescimentO no Brasn? Não quero negar que houve algum progresso, por exemplo, na questão energética. O PROÃLCOOL é um programa que, aliás, iniciado pelo Ministro
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Severo Gomes, se não me falha a memória, mas um prO:.
gi'ama que tem conseqüências positivas. A substituição
de energia fósSil por energia tipo álcool, ou mesmo tipo
carvão, substituindo petróleo, abre uma brecha para o
crescimento. Portanto, dentro do meu realismo, faço
uma utopia, imagino que possa haver uma nova etapa de
crescimento. Agora, pergunto ao Ministro: nessa nova
etapa de crescimento, não seria útil para a Previdência
bust.-armos formas de tecnologia que permitissem, de
maneira mais adequada aos nossos recursos, resolver a
questão previdenciária pela via indicada pelo Ministro
Severo Gomes, no sentido de que o faturamento fosse
responsável por parte substantiva dos custos da Previdência ao invés de serem diretamente os salários, embutindo jã no investimento, mo modelo de desenvolvimento; no modelo de investimento uma função de produção
- perdoe-me o pedantismo- que incluísse uma tecnologia adequada a esse tipo de processo? Se o problema é
estrutural, não seria melhor divisarmos uma solução estrutural a mais largo prazo do que acreditarmos na mão
que doa e que, de repente, pode ficar um pouco m·ais enrijecida e pode ao invés de doar pela direita, doar pela esquerda, ou ao contrãri.o, segundo parecer de cada um, e
então, dificultar esse processo, como já vimos, há pouco
tempo, desencontro entre setores do próprio Governo
que resultam no aumento da crise da Previdência? E para
que eu não ficasse apenas em generalidades e não me
acllsassem, depois, ~e ter aqui apenas feito um diScurso
que Pfopicia respostas, sem ir ao âmago da 'questão,
devo levar ao Ministro uma preocupação. Eu jã vi, de
um a, o esclarecimento: existe uma comissão estudando,
no Rio de Janeiro; o Professor Celso Barrosa já foi mencionado, parece-me que seria útil que nós tivéssemos
acesso à informação para que fizéssemos uma idéia- mais
adequada do que está sendo proposta. Mas, a outra diz
respeito a um tema que é um tema bem controvertido, é
o tema relativo à questão do limite de idade para aposentadoria.
Eu sei das dificuldades, eu sei, por exemplo, que, no
Brasil, possivelmente, o gasto com invalidez é maior do
que o gasto com a questão de aposentadoria por tempo
de serviÇo, pãra distorção da nossa situação social. Sei
que~ em certos momentos, quando se olham os números,
dã. a imprêssão de que essa poderia ser uma saída, a de
simplesmente dizer que ninguém pode se aposentar com
menos de sessenta anos. Não estou muito à vontade para
falar disso·, porque sou aposentado, verdade que por via
militar. Mas, de qualquer maneira, fui aposentado aos
tf--iftt'ã" e setC anos, nãO-tenhO muita-autoridade para'falaf,
de passar aos sessenta anos essa questão do limite mínimo para aposentadoria. Mas, eu pergunto: será que este
é o caminho, será que o Ministro ainda pensa que esse
possa ser o caminho, posto que na prãtica, o que significa isso? Significa que uma porcentagem grande da população, que não foi aposentada pelas vias tortuosas pelas
quais eu fui,- mas que âposentados de outra maneira, e
que não chega a ter uma esperança de vida ffiaior- porque a população brasileira tem uma ~pectativa de vida
bem menor do que a dos países desenvolvidos e, portanto, nào se beneficíaria da aposentadoria- se o Mfnistro
considera ainda, ou se jã retificou esse pensamento? E
por firri, perdoe-me uma Pequena pfovOCação! E, nesse
ca·so, os militares vão ser atingidos por esta medida? Por- que, nas Forças Armadas, a aposentadoria se dá com
muita anterioridade ao limite físico de idade. até porque
se começa a contar o tempo desde a Escola Militar. Então, eu gostaria de ouvir ·do Ministro as respostas às -mi_.
Ilhas inquietações mais gerais, e também um pouco as
minhas dúvidas específicas, a minha preocupa.çãO cOm o
que vai acontecer com os nosso$ militares e com os nossos pobre, se for marcada uma dada de aposentadoria
por tempo biológico de idade. Muito obrigado.
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O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO Senador Fernando Henrique Cardoso. V, Ex• abriu um
leque tão grande de assuntos, e com a proficiência de
sempre, que eu teria que lançar mão de todOS os meus
parcos recursos intelectuais para tentar satisfazer à curiosidade e corresponder à ironia de V. Ex• Tentarei as
duas coisas.
Em primeiro lugar, V. Ex-, disse que eu atribuía que se
poderia chegar a um governo de oposição. Atribuo sim,
no devido tempo, no devida tempo. Mas, quando eu disse que atrás de mim viesse quem viesse com qualquer
Governo, eu não disse Uin governo quã.Jquer, eu digoqualquer governo mas não um governo qualquer.
Por outro lado, V. Ex•levantou questões que repercutem à levantada pelo Senador Severo Gofnes, mas ten·ho
a impressão que tanto V. Ex• como ele colocaram a ques~
tão de um·a maneira que é excludente dos demais fatores
que eu aqui tentei trazer ão conhecimei:tto do Senado Federal.
Note o brilhante Senador por São Paulo que está tudo
colocado_ aqui apenas na questão da performance sobre o
desempenho da economia brasileira. Aliás, devo dizer a
V. Ex' que fiquei numa grande dificuldade de começar a
lhe responder porque tive inveja de nã_o ter sido seu contemporâneo e seu par aqui nesta Casa ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Muito obrigado a V. Ex~
O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO ... creio que eu saí mais depressa e V. Ex• chegou depois.
Por outro lado, se eu quisesSe que V. --Ex• -chegasse -ao
tempo que eu cheguei aqui, eu estaria conspirando contra o meu querido amigo Franco Montara, o que, portanto, me coloca na condição de ter que falar com V. Ex•
hoje desta tribuna para aquela que V. Ex~ ocupa.
A questão não é, exclusivamente, a do desempenho da
economia. Eu estou procUrando chamai- a atenção dOs
Srs. Senadores, dos Parlamentares, para o fato de que o
Governo criou um benefício de alta signific3.Ção finan:
ceira e econômiCâ. sêm custeío-:Aí,-eu pergllntàriã:· quã.!
era o perverso que poderia dizer: vamos resolver isso não
dando mais a renda mensaf vitalícia? Vamos cortar 8-0Ó
bilhões de cruzeiros de renda mensal vitaHcia dada às
pessoas com 70 anos de idade aos i11válidos. Não poderíamos fazer isso nunca! Então, uma das coisas que estou salientando no Governo, como no Parlamento, é a
necessidade de criar um fundo específico que sirva de
custeio para esse benefício. que ele é justo, distributivista, concordo, mas é preciso que ele seja adequ~damente
financiado, porque, do contrário, ele sãi é do bolso do
contribuinte. E, aí entra a história _da mão, a mão e a luva, como Machado de Assis já se referiu. E houve um assessor meu, aqui, que me pediu que lembrasse Augusto
dos Anjos, e até nem vou falar, porque a mão que afaga ê
a mesma que apedreja.
Mas, por enquanto, pela colocação do Senador Távora, estamos com a mão que afaga. Mas, riãO é bf:ni assim,
Senador, nós não fonioS-à ãrea-CCOfiômica do-GoVefno
para dizer: dá-me aí 300 bilhões, 400, 800. Não_; nós fiostrames a responsabilidade do Governo em relação a fa~
tos dessa natureza e, conseqüentemente, o GoVefi:to, no
seu remanejamento de recursos, atende à Previdência.
Bom, então não se trata apenas de Colocai--O problema
no campo econômíco. ClarO, que o campo econômico
resolvido, eu teria pelo menos um fator importãnte-do
déficit que, ness_e trilhão e 719 bilhões com que comecei a
falar, sígnifiêava 780 biltlõis; dar'o que-eStes -i8o bilhões·
já não existiriam, má"S tio te que eu ãinda teria um d-bficit
bastante considerá'.!el no campo estrutural.
Eu fugi um pouco, mas V. Ex• trouxe novamente a palavra, a estrutura e a conjuntura. Então, no campo estrutural, tenho benefícios em custeio. Não me parece justO,
Senador FernandQ Henrique Cardoso, que uma pessoa

e

receba para aquilQ que não contribuiu quando podia
contribuir; não é o caso dos homens de 70 a_nos, nãcf é o
caso dos inválidos, mas é o caso, pon:xé'ffiPlo, dos autônomos, a que se referiu aqui o Senador ~derbal Jurema,
que contribuem e, apesar do dobro da contribuição, eles
recebem o abono, ou 13'~ salário para o qual rião c_ontribuem. Ístõ -siini:(iC~. _para nós, cerca de uma centena de
bilhões de cruzeiros.
O produtor rural também é beneficiado. Por que? Porque é um custeio insuficiente, hã área de custeio inexistente e há outra de custeio insuficiente.
Quanto a informações, fico até satisfeito de ouvir de
V. Ex• que tomou iniciativa de ii diretamente a uma dependência do meu Ministério sem eu ter a honra de poder ~uxiliá-lo nessa pesquisa, V. Ex' disse ter procurado
a DATAPREV. So-Ubesse eu e eu teria até recOmendado
maiS--Carinho dO que, certamente~ ihC: fõí p-ropofCion8.do.
Estamos em con-dições de dar a todos os Srs. Senadores,
Deputados, a quem nos procure, o contribuinte em geral, é minha obrigação dar, independente de ele ter ou
não mandato, essas informações.
O repensamento da Previdência, no mbmeiito, nós
não tornamos público porque V. Ex• há de convir que hâ
problemas que são altamente polêmicos e talvez não haja
vantagem ein er1Unciá-los agora para retirá-los depois.
Então, é melhor, antes, sedimentar essas posições e,--depois, sim, tratar disso. Até porque já afirmei vária-s vezes,
e reafir_mo a V. E_x•, que nada seria feito, de nossa parte,
a não ser tramitando obrigatoriamente pelo Congresso
Nacional, quando o Congresso pode exigir e pedir todas
as inforrp.ações necessárias.
V. Ex• tocou, finalmente, num ponto que, para mim, é
hoje_o mais po\êmico que estamos enfrentando. Homem
lúcido e de posições claras, V. Ex• teve o escrúpulo de salientar que as posições são claras mas conflitantes, comigo; creio que posso comovê-lo pelo menos num aspecto,
quando digo que o Brasil é o único país do mundo que
tem expr_!!ssão previdenciária que não tem, hoje, limite
de idade para aposentadoria por serviço. Talvez sejamos
o único certo; quem sabe?
Como começou- iSso? As caixas de aposentadoria e
pensões começaram, posteriormente, 1923 - Lei Eloy
Chaves- começou a fixação de idade para aposentadoria de determinado tipo. Depois, houve a evolução da lei,
e veio o Presidente Getúlío Vargas e encontrou as caixas
de aposentadoria e pensões, à beira da falência, está no
documento de Sua Excelência e eu teria a satisfação de
remeter a V.Ex• a justificativa que ele faz do decreto,
onde mostra que as despesa realizadas com aposentadorias estavam levando as caixas à insolvência. E então, o
Presidente tomou u~a atitude drástica, eliminou_todº e
qualquer pagamento de aposentadoria durante quase um
ana __e, posteriormente, estabele_ceu uma outra atitude
drástica, estaóeleceu 60 anos de idade como condição
para pagar as aposentadoria das caixas de aposentado~
rias e pensões.
_ Passa~se o período J!lais duro do Presidente Getúlio
Vargas, que assumiu o Governo em 1930, como V. Exf
sabe, também num problema de conjuntura internacional também difícil, e, em !943, ele restabelece o limite de
idade.
Vem o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
1960, Lei Orgânica da_ Previdência Social, limite de ida.de
55 anos. para 30 ou 35 anos de serviço. Com 30 anos,
80%, com 35 anos de serviço 95% ou 100%, como outrora.
Note V. Ex~. portanto, que me esforço por mostrar
qu~ h.omens de formação política, que não pode ser acusada essa formação de antipovo, não podem ser consideradas pessoas cruéis para com o trabalhador, como Getúlio Vargas e Jus_celino Kubitschek _de Oliveir;t, estab~
-leceram idade._ O~a, 55 anos, em 1960, na Lei Orgânica
da Previdência, corresponderia tixarmos 60 anos, atual-
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mente, porque a média de idade dos brasileiros cresceu
entre 1960 e 1983. Para surpresa de muita gente, nobre
Senador, a média hoje, dado pelo IBGE, nos câlculos e
projeções de 5 em 5 anos, é de 64 anos de idade. A média,
porque os homens, como V. Ex• sabe, vivem menos que
as mulheres, felizmente, por isso o Conselheiro Acácio
diria que há mais viúvas do que viúvos.
Então, 4entro desse quadro, temos uma perspectiva de
chegar ao ano de 1985, com uma média de vida brasileira
já de 65 anos de idade.
O que-ãn8.Iisamos?E veja V. Ex• como, neste caso, eu
não tenho habilidade política, porque esse assunto não
reverterá durante o meu período de maneira alguma,
pois estou pensando na Previdência como esta instituição nacional. Isto visa chamar a atenção para o
problema. E passaria às mãos d_e V. Ex• um trabalho, em
francês- em que V. Ex• é tão versado quanto no vernáculo- em que se mostra que a aposentadoria na França
- e eles tem Já um prés rettaile --como V. Ex• sabe, e
depois a aposentadoria. E _eles estão ameaçados de ter
que_cobrar 30% do salário para garantia das aposentadorias futuras.
A aposentadoria por tempo de serviço pesa em 38%
sobre o total da despesa de pagamento de beneficias. Então, isso é íinportante; é importante pensar se riós -estamos apenas querendo ser sádicos, com relação às pessoas
que estão em trabalho. ou se, ao contrário, estamos pensando em _garantir o jovem de hoje quanto a uma insolvência, amanhã, da Previdência Social; ou ser acusado
amanhã, de um Ministro que chegue aqui, e não queira
ter certo comportamento ético, e acuse nominalmente o
Ministro que não tomou tal ou qual providência.
Então nós não fixamos esse valor. Quando se falou em
55 anos foi pensando na Lei Orgânica da Previdência do
período do Presidente Juscelino Kubitschek. Mesmo que
tivéssem-Os pensado em 55, e-que venha para o Congr~~o
mensagem nesse sentido, há a necessidade de assegurar
os direitos, não apenas os adquiridos, como aqueles em
perspectiva. Então uma das sugestões apreSentada Peta
área técnica do Ministério é fazer dois anos valendo um.
Por exemplo, se for 55 anos, no ano de 1984 e no ano de
1985 seria 52 anos; 86 e 87, corresponderiam ã. 53; "88 89
a 54_~ De maneira que a exigência de 55 iria para o ano de
1990, como uma forma de pensar no equilíbrio da Previdência. Mas não é, posso afirmar a V. Ex•, não· é umá decisàÕ- ainda tomada. De _qualquer maneira, V. Ex• terá
oportunidade, no caso de o Presidente concordar com is~
so, de debater amplamente essa m-edida. E quero pedir a
V. Ex• que me dê o privilégio de poder lhe fornecer os
dados, que V. Ex• precisar, para os estudos de um homem que, acima de tudo, é criterioso, estudioso, e que temos certeza que -ex pende as suas opiniões em condições
de fundamentá-las.
-

e

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Muito obrigado a V. E.x'

0-Slt-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pa_~avra ~-o

nobre

Senad~r

_Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Sem revisão
do orador.) --::Sr. Pr~idente, Srs. Senadores:
Emin-ente Mín-iSfio Jai03.s Passãrinho, todo o Brasil
ou o Brasil inteiro, certamente, está com sua vista voltada para este encontro. Por quê? Porque se trata de um
Ministério da mais elevada importância para a vida de
todo_s _QI> nossos patrícios.
Estou ~erto de que a explanação cristalina feita por V.
Ex~. neSt-a tarde, conl_a coragem que o caracteriza, veio
contribuir para dirimir dúvidas. E posso dizer mais,
referindo-me a y. Ex•,_que o nosso encontro ou o nosso
reencQ!ltrq _c_Q[J y. Ex!. n~sta larde, em atenção ao convite feito pelo Senado Federal, que é_nossa Casa, é sua
Casa, em se considerando a sua conduta marcante,
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quando exerceu, para a àlegria do povo paraense·; e quiçâ
brasileiro, o_ mandato de Senador da República, pôt dois

períodos. Quando V. Ex•, com a sua infe!igênchi-

e~

para mim isso é pleonasmo .....,.. fulgurante, soube empolgar não só a nós como a todos os seus patrícios, pela maneira como se condúziu, com a probidade que o caracte-

riza, e com as idéias que defendeu.
Portanto, a sua presença ágõra, como Ministro, tem o

sentido da homenagem mútua, como filho que volta ã
casa paterna. E tudo isto me faz lembrar o imortal Péricles que, referindo-se a .seus patrícios, e neste momento
este pensamento quero transferir a V. Ex•, pelo seu valo' r
moral, quando disse Péricles;. "o mérito Pessoal, muito

mais do que as condições sociais, abre o caminho às honras. A obscenidade do nascimento, a pobreza e até a indigência não fazerii estancar o _cidadão que tem capacidade de servir à Pátria". t o caso de V. Ex'.
Mas, depois desse exórdio, que fiz partido nãO apenas
do meu entusiasmo, mas da lealdade e do apreço que tenho por V. Ex•, e toda esta Casa, eu perguntaria: Quando fomos Deputados, apresentamos o Projeto n9 282, de
19 de maio de 1973, criando o Fundo de Assistência ao
Seringueiro da AmaZônii. Esse projetO, se- aprovadO naquela época, enganjado no instituto próprio, segundo os
técnicos, seria o mais poderoso do Brasil. Mas, não continuou a sua tramitação, como esperávamos, mas segundo informações que obtive C:sse projeto serviu de inspiração para a criação do PUNRURAL, o que muftõ me
vangloriou. Porque, lendo-se o meu projeto, encontra-se
toda a nossa idéia, dentro da lei, que veio favorecer o
nosso homem do campo.
Mas, voltando ao· Senado, agora, nós apresentamos,
em 1981, um Projeto sob o número 122, de amparo ao
soldado da borracha, aqueles patrícios do N ardeste que
foram convocados para outra frente, nlo a dei- batalha
européia, mas a da batalha da borracha, para que os nossos aliados tivessem esse produto para vencer a grande
guerra. E o nosso projeto fala no amparo com dois
salários-mínimos, jâ foi aprovado nesta CaS~. já foi
aprovado na Câmara dos Deputados. E eu perguntaria ·a
V. Ex' se há possibilidade de o Governo abrigar, para ir
ao encontro do anseio desses nossos patrícios, hoje abandonados, depois do cumprimento do dever parã-com a
Pátria'? Acredito que hoje não tenhamos, eril toda a
Amazônia, exagerando, dez mil soldados da borracha.
Daí por que pergunto a V. Ex' se hã possibilidades de o
Goverii.O Vir ao=nosso eriCOntro, para aprovação dessa
nossa proposição? 1:: a primeira pergunta·:
O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHO Senador Jorge Kalume, por favor, receba V. Ex• o meu
melhor agradecimento, pelas palavras amigas de V. Ex',
ao saudar-me e ao rever-me aqui, nesta Casa; elas não
me surpreendem, acostumado que estou à fidalguia de V.
Ex•
Já conhecemos o projeto de sua autoria. A dúvida que
temos é relativa exatamente ao número de pessoas que
poderiam ser beneficiadas e, tambêm, em relação à fonte
de custeio correspondente. QUando V. Ex' rios diz, agora, que não estâ no corpo do projeto que V. Ex• apresentou, que é provável que haja dez mil, eu atê acredito que
sejam menos, porque os chamado.$, "soldados da borracha" foram contigentes de cerca de trinta mil pessoas.
O SR. JORGE KALUME- Exagerei no meu depoi-

mento.O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHOAtê em favor da solução, V. Ex• exagera, e não contra.
Li, certa vez, de Rachel de Queiroz, que só na Amazônia deveriam ter moriido cerca de trinta mil-nordestinos,
nesse período. Então, o número deve ser possivelmente
menor do que aquele que V. Ex• salienta, mas se nós tomarmos dez mil a dois salário mínimo ncis, comO V. Ex•

viu, paga!nos meio salário mini mo para o homem de setenta tinos de idade, meio salário mii1imo para o homem
dô ciunpo com sessenta e cinco anos de- ida4e, onde_j~
deve estar abran_gida uma parte dessa população dos antigoS soldados da borracha, se fossem dez mil a dois salários mínimos, seriam vinte mil salários mínimos ao mês
e, portanto, duzentos e·quarenta mil salário-s mínimos ao
ano. É preciso uma fonte de custeió correspondente. Havendo a fonte, eu acredito que, no mérito, a propositura
de V. Ex• que agora me diz que já está aprovada na Câmara e, portanto, já é uma lei aprovada ...
O SR. JORGE KALUME- Nas Comissões; falta o

Plenário.
O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHO Acredito que ela será um fator não de f:ivOr rienbum,
como V. Ex• salientou, mas de justiça,__ para amparar
aqueles que, nest_a altura, fizeram um esforço de guerr:_a
indiscutível. Portanto, a nossa equipe estudará iSso com
o maior empenho e a maior simpatia pelo projeto de V.
Ex•, mas amarrada à fonte de custeio.

O SR. JORGE KALUME Muito obrigado a V. Ex'
Sabia dessa sua sensibilidade. Tinha certeza de que, havendo possibilidade, V. Ex• irá nos ajudar na sua aprovação. Mais uma vez, muito obrigado. A segunda pergunta: Sr. Ministro, os bancos vêm SOCorre-ndo a Previdência, dentro de limites que Os empresários consideram
insup-ortáveis para a rede privada. Há soluções à vista?
O SR. JARDAS CONÇALVES PASSARINHO- A
solução seria a reposição da reserva de contingência, que
aqui também ninguém me pareceu estranhar. Numa
hora em que uma legislação dá lO% acima do que deve~
ria dar como resposta de cálculo atuarial ao prêmio que
pagou, ninguém estranhou. No entanto, nós perdemos I
trilhão e 29 bilhões de cruzeiros, como disse a V. Ex•, a
preço de julho do ano passado. Nós estamos tentando
repor. A nossa Secretaria Geral, tratando do orçamento,
empenhando-se muito junto ao Ministério do Planejamento, obteve uma colocação inicial de 149 ou 179 bilhões de cruzeiros. Isso nos daria, passo a passo, orçamento a orçamento em cada ano, a possibilidade de recuperar essa reserva. Recuperada a reserva, estaria asolução à vista, não teriamos problema.
Entretanto, lembro a V. Ex' que governos, o Governo
por exemplo, do Presidente Mitterrand, o Governo socialista na França criou uma taxa adicional para cobrir
as dificuldades· da Previdência, algumas exatamente que
apesar do custeio ter sido previsto, estavam sendo insuficientes; com a enorme maioria na Assembléia Nacional
da França, do Partido Socialista, ele taxou todas as pessoas físicas e jurídicas em 1% sobre a sua renda tributável. E isto fez com que a Previdência se equilibrasse, embora temporariamente, na França. Ele fez a lei com validade de I ano; já a prorrogou por mais 2 anos.
Nós temos programa dessa natureza. Ãs vezes é o próprio Ülteresse-do segurado que_o leva a pagar mais. Nós
fomos da Mesa Diretora desta Casa- V~ Ex' me deu a
honra de ser um dos integrantes da Mesa-. Naquela altura, não havia por parte dos funcionários da Casa, o pagamento que há hoje em relação ao chamado antigo
IPASE. ele era menor. Mas, V. Ex• sabe que o lPASE,
quando foi extinto, uma vez que ele ultrapassou até a
vinda do INPS --ele fcii extinto quando se criou exalamente o MPAS- Ministério da Previdência e Assistência Social -, só_ responde pela aposentadoria, que é a
União quem faz, do civil ou do militar, e pela pensão em
decorrência de morte. Na área militar, é comum que um
Coronel, por exeinplo, peça autorização para descontar
para a pensão sobre o soldo de General-de-DiVisão. Ele
não tem aquele soldo, mas ele pede permissão para descontar sobre aquele valor. Para quê? Para, no caso de
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morte, a pensão dele deixada à família,- ser maior do que
seria se ele pagasse apenas o valor correspondente a CoroneL
Parece-me que exatamente agora, no Senado, se fez isso. Estou ainda para verificar de quem partiu esta iniciativa, se do IPASE ou se do Senado, em que as pessoas
passaram a pagar mais, visando a obter uma melhoria
para sua pensão, já que a aposentadoria é paga pelo próprio Governo. Ainda há dias, se discutia o programa de
garçons de bar. Veja V. Ex~. que é a mesma coisa. Não
havia novidade nenhuma na decisão tomada pelo lAPAS, pois sempre se cobrou em relação à gorjeta, porque
há um iriteressado, que é o próprio garçom, que quer pagar,--p-orque se ele ficar pagando sobre o valor-de um safârio mínimo, ele _chega aos 70 anos de idade e não tem
uma aposentadoria que lhe dê uma garantia de, peLo menos, ter um lazer com certa dignidade.
--...
Então, o que o Instituto declarou? Paga sobre u seu
vencimento e sobre as gorjetas que recebe - uma das
duas formas- ou essa gorjeta, segundo algumas casas,
já faz parte- da conta que o cliente recebe....,... então, ali já
está indicadO -, ou demoto próprio, o garÇOm indica
quanto recebeu de gorjeta, para ser descontado sobre
aquele valor. É ele quem tem interesse em melhorar a sua
aposentadoria, ou o seu provento de inatividade, ou a
pensão -de s_e_us- familiares.
Quáõdo se compara issà com esses homens que foram
recrutados para uma luta que significou muito para nós
-nós sabemos bem, como homens da Amazónia, o que
significou a borracha naquela altura, como insumo estratégico para a gUerra- e depois foram abandonados,
é d~ s~ pensar que esses homens não podem estar pagando, eles não tinham iniciativa para pagar sobre esses va~
leres. Assim, creio que é um dever social, um dever do
Estado ampará-los e parabenizo V. Ex' pela iniciativa.
O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado. Sr.
Ministro, a terceira e última pergunta: são constantes as
reclamações que temos lido nos jornais sobre o atraso no
pagamento das aposentadorias, a partir do aumento do
salário mfnimo. Explico melhor: a diferença entre os antigos e os atuais níveis de salários mínimos só serão incorporados a partir de julho. Hã os que atribuem essa
perspectiva à escassez de recursos da Previdência. A
questão preocupa e, por isso, não devemos deixar esca~
par a oportunidade de uma palavra de V. Ex•, sobretudo
quando os jornais afirmam que V. Ex• já admitiu a: hipótes_c_d._e faltar dinheiro para pagar aos aposentados. Além
de tê-lo ouvido com muita atenção e orgulho nesta tarde,
H tambénl a sua explanação feita na abertura do I Encontro Nacional da Previdência e Assistência Social, e
creio que grande parte desse assunto V. Ex' explanou ali,
como fez aqui hoje.
Eram essas as perguntas que queria fazer a V. Ex•

O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHOSenador, essa é uma questão muito atual, muito interessante que·se discutã agora, porque no mês de maio, exatamente, ·houve a elevação do salário mínimo. Desde
1979, por uma legislação ainda do final do mandato do
Presidente Geisel, que a correção do beneficio é fcita levando em consideração o salário imediatamente anterior
ao salário vigente. Ele marca no- tempo o momento do
reajuste, mas não marca em relação ao salário que acabou de ser reajustado. Isso vem sendo feito desse modo,
de 1979 para cá, mas é um assunto discutível.
Tenho recebido delegações de sindicalistas que reclamam, e acredito atê que com razão. A queStão~ que são
duas coisas a separar: uma porque atrasa, e a outra, qual
o parâmetro de referência do reajuste. O iltraso é fatal
porque, como eu disse aqui, são dez milhões de beneficiários. Cada um tem um carnê, cada carnê é difernte do
outro, uma aposentadoria não ê igual à outra, uma pensão não é igual à outra, um auxílio-doença não ê igual ao
outro. Então, tudo isso tem que ser recalculado indivi-
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dualmente: dez milhões de papéis; a DATAPREV faz
isso com a maior eficiência~ maS leva mais de trinta dias.
Então, cai no segundo mês poSteriOr e 3í surge o probfema que V. Ex• me viu responder ao nobre -Senador
Virgílio Távora, que ê a preocupação. ComO cai no segundo mês anterior, mas a vi&ência é imediata, paga-se o
mês reajUstado e a diferença dos_ meses anteriores, que
são dois. Os dois piores meses da Previdência eu passei"
neles, que são dezembro e janeiro, porque janeiro nós
pagamos reajustado pelo salãrio mínimo de novembio; a
diferença sobre dezembro, a diferença sobre o décimo
terceiro de dezembro, e a diferença sobre novembro.
Agora é o mês de julho: vamos pagar a diferença sobre
este mês de maio, enquanto os carnês estão sendo emiti~
dos para serem enviados aos usuários~ vamos pagar a dí~
ferença de julho, porque cai somente na competência
vencida, que é julho. Então, não hâ atraso em relação ao
procedimento que a Previdência vem tomando, desde
que o vulto de beneficiários atingiu um volume q"ue nem
o computador resolve. Não é possível pagar imediatamente; duvido, desafio quem possa provar o contrário.
Agora, relativamente ao critério, é um critério que eu
gostaria de ter até oportunidade, pelo orçamento da Previdênvcia, ou pela situação de caixa, de reconsiderá-lo.
Mas, no momento, o que isso signifiCaria? Nós, que estamos com os problemas, aos quais já me referi, teríamOs
que abandonar o cálculo que foi feito sobre o salário
mínimo de 34, que era o que estava vigendo até agora, e
em vez de fazer sobre 57, vai ter que fazer sobre 97. Aí,
então, aquele défidf Que·estáj)reõcupando tanto OSenador Virgílio Távora, de quirihentoi- e seSsenta bilhOes,
iria, naturalmente, para mais de trezentos bilhões. No
momento, eu acho impossível ser o pagador dessa promessa.
Agradeço a V. Ex•
O SR. JORGE KALUME --Muito obrigado.
Sabemos perfeitamente que o problema da -Previdência diz respeito não só ao Ministério que V. Éx• cOm
muito brilho hoje comanda, mas a todos nós, porque
quando já estivermos descambando para o ocaso teremos que buscar lá o nosso ãiilparo.
Para concluir, vou citar uma frase que V. Ex', com a
genialidade que lhe é peculiar, citou sobre a crise da Previdência Social, numa prova da sua bravura, de quem
não foge à luta, que enfrenta o problema, V. Ex• dizia,
na abertura do I Encontro Nacional da Previdência:
"Quero iniciar eSte- Encoritro com- as p"alavras
que, bem mais jovem, euutilizei na Escola Superior
de Guerra ... Imperdoãvel e melancólico, isto sim,
no dia Oo grande ajuste de cOntas, seria nós termos
que confessar: ao invés de lutar, abriguei-rrie; Por
medo de julgar, fui neutro;passeipela vida, não matei, nem fui morto; simplesmente morri."
- Mas eu quero complementar com Vieira de- CaStro. o
grande politico português: ..Orador político eleva na tribuna - como V.
Ex• fez aqui com-o senadoie-fãZ, ·hoje, como MiniStro - a sua alma com a sua eloqUência, o seu caráter com suas palavras, o seu gên-io de homem de estado com os seus "discursos; o seu patriotismo
as suas idéias; e muitaS veZes o -seu sangue Com as
suas opiniõeS."

com-

E Virgílío, jã no_ fim, já ·cansado dC tudo, e certo das
alegrias da compreensão, e V. Ex• jamais cansou-, nem
ontem e nem hoje, de continuar altivo como tem sido até
hoje.
Muito obrigado.
O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHO Muito obrigado a V. Ex' Nobre Sênador Jorge Kalume,
eu diria apenas, se V. Ex• me permite, com tantas citações, que me lembrou uma palavra de Churchill. Ele
costumava dizer que na sua vida de Parlamento ele igno-

rava os seus detratores e_ aqueles que _o ofendiam, mas se
esforÇaVa por seguir Um conselho de Goethe: não esquecer nunca aqueles que são generosos~ E V. Ex• o foi.
O SR. JORGE KALUME - Eu tive de me aprofundar para situar V. Ex•
·
O -SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

Concedo a

O SR. H~:LIO GUEIROS (PMDB - PA) - Exm•
Sr. Co'rõ-neJ Jarbas Passarinho, Ministro da Previdência:
Começo a minha despretensiosa intervenção relembrando uma história, não sei se verdadeira, acontecida na campanha da abolição: quando em mefo-a um
comício morno,. fraco,_ em que o brilhaq.te tribuno José
do Patrocínio não repefí3. a -sua perforitútflce -e Oseu de-:
se!l1penho habitual, um amigo dele, da assistência, gritoU; ''cala a boca, negro!" E, como num milagre, José do
Patrocínio,- aQuele grande tribuno, se transformou, se
transmudou para ·ser o que era e pronunciou um dos
grandes, brilhantes e entusiásticos discursos em favor da
abolição.
Eminente Ministro, não sei se vOu bancar aqui aquele
amigo anônimo de José do Patrocínio, mas fique tranqUilo, V. Ex.', que, de maneira alguma, irei apelídar V,
Ex' de qualquer coisa.
MaS, acho que há necessidade, talvez, de um rebouliço
- nesliJ>lenári"o que estâ niuito morno, muito desenxabido
e, embora o ifobre Senador Jorge Kalume, conterrâneo
,de V. Ex•, tenha qUerido dar um toque de entusiasmo, de
vibração. de alegria a essa reunião, V.Ex• aceitou, com
muita tranqUilidade, com muita parcimónia e- não deu
azo, portanto, à sua tradicional competência na-tribuna.
Para que eu não me decepcione com V. Ex•, porque
desde que aqui cheguei, sempre tenho ouvido falar da
fama invejável de V~ EX• na tribuna do Senado, vou me
pertn!tfi=-fiZêr- UinãS OOilSidei-ãçÕes mais api-mentadas,
mais quente-s, para que V. Ex•, cutucado, reviva os seus
grandes momentos na tribuna deste Senado e o Senado
possa te~ o praZer de reViver, embora Por Pouco-teffipo,
os momentos brilhantes em que V. Ex• se destacou nesta
Casa.
Creio, nObre Ministro, que não farei Oada mais porque, citando, por exemplo, um jornal em que V. Ex• honra com a sua colaboração s_emanal, verifico que os _confrades de V, Ex• gostam também de dar,_ de quando em
vez, uma provocação maior; senão vejãiTips-essç "Ni_n~
_guém sabe nada''_,__<fo ilustre jornalista Josué Guítnatães,
__ que trabalha na brilhante Folha de S. Paulo, jorpal em
q-ue V. Ex• também colabora, quando ele diz, por exemplo, provocando V. Ex•:
O MinistrO Jarbas Passarinho, que assumiu a
"pessimiSmo" de seu antecessor, Hélio Beltrão- ele falava _em déficit de 400
bilhõ~s --:. nªo _sabe agora Q que fa~er para largar o
rabo de foguete que lhe coube como prêmio de consolação por ter ficado à margem do banquete. Ele jã
d~v.e_ ter apontado mil causas que teriam deixado o
sistema_em.bancarrota, mas para não ferir o regime
do qual é lídimo produto, nem largar seu amigo do
peito, General Figueiredo, esconde debaixo do tape- te o principal. O sistema está falido única e exclusivamente por causa da recessão exigida pelo FMI,
mas_ é coisa que ele não diz, por amor aos píncaros
do poder, fica mais fácil atribuir aos médicos, aos
aposentados, às viúvas. Imagine-se um médico querendo sãlários igllaís aos -de seu motorista ...
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No mesmo jornal e no mesmo dia- o jornal em que
V. Ex• colabora - publica, também, a carta de um leitor, dizendo:

"A lógica da prórpia míopia"
"Do artigO publicado por esta. "Folha" em 1605-84 e assinado pelo Sr. Jarbas Passarinho podemos extrair que a única lógica em tudo está no reconhecimento de sua própria miopia e incapacidade
de ver claramente as situações.
"Quando pro-cura ele demonstrar que foi uma vitória o ocorrido na votação da D-ante de Oliveira,
sua incompetência extrapola os limites da razão e é
tão grande quanto o foi sua derrota eleitoral em
1982 no Párá ou sua calamitosa administração frente ao Ministêrici dã "Educãção.
Por outro lado, eminente Ministro, posso me recordar, com absoluta nitidez, da presença aqui, no lugar
onde V. Ex• se encontra, do eminente Ministro Delfim
Netto, do Planejamento da RePública, considerado um
dos homens ffiais fortes dessa República. E, nesta altura,
este Senado aqui viveu um dia trepidante, vibrante, cheio
de intervenções, realmente, que interessaram não só ao
Plenário, mas, tainbém, às galerias que nos honravam
com a sua visita.
Por isso, Sr. Ministro~- eu faço uma exceção, nesta_sessã6 litt!ro-musiCal, de quase sociedade beneficente, para
apimentar mais um pouco a nossa conversação.
Conheci V. Ex\ MinistrO Jarfias PassarinhO, "morrendo pela boca", como se diz vulgarmente. V. Ex• novato em política, dizia-coisas conSideradas impróprias e inconvenientes a um político que desejava crescer na vida
públlCa.
Então, sabe muito bem V. Ex• que, durante a sua trajetória no Ministério do Trabalho, exatamente pela sua
fluência e loquacidade muito características, atribUfram
a V. Ex' uma imprecação; uma comparação que, até hoje, tem perturbado os passos de V. Ex' na vida pública~
Naquele tempo, diziam ciue V. Ex• foi para a televisão,
para dizer que o salãi'ío rilínimo, apesar do arrocho salarial, era uma retribuiçãO condigna, suficiente, que dava,
para o trabalhador que ganhasse o salário mínimo, co~
me-r, donllir, vestil-. briOcar e ainda tomar a sua cervejinha
fim-de-Semana,- cOioCaOdo o saldo na caderneta
de poupança.
Târilbém, durante a sua atuação no Ministério· da
Ed_ucaç_~o correu, no _Brasíl inteiro,-a acUsação de que V.
EX• usou e af)USou- do Deúeto-lei-n'i' 477, colocando para
fora das universidades e das escolas públicas do Brasil,
um grande número de estudantes brasileiros.
--Assi~, nobre Ministro, V. Ex•, IJO meu tempo, era conhecido assim como "morrendo pela boca"; agora no
Ministério da_ Previdência:, parece-me qtie V. Ex• estã
matando pela boca. Digo isso, porque está me parecendo
que V. Ex• assumiu um·a aÇão terrorísta no Ministérío da
Previdência. Começou dizendo que ia acabar com aposentadoria por tempo de serviça~ O assunto andou nas
manchetes dosjornais._V. Ex• desmentiu, mas até mesmo
pela argumentação exuberante, dada agora por V. Ex•,
respondendo ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, verifica-~e que toda a argumentação para justificar
a implantação do fim da aposentadoria por tempo de
serviço está na _cabeça de V. Ex• V. Ex• citõu vários e
muitos p_afses. ~::J~ro q~e V. Ex• tem desmentido, aqui e
ali, como também eu sd que V. Ex• tem desmentido a insinuação-de que V. Ex• é o quinto nome presidenciável.
Mas, assim como tem gente que não acredita que V. Ex•,
a rigor, nãó esteja, realmente, desmentindo essa possibilidade de ser o quinto nome: há f.ambém aqueles que
Pensam que V. Ex•, tam-bém, embora haja esses desmentidos eventuais vaí, por fim, terminar com a aposentaria
por tempo de serviço.
Depois, V. Ex•, continuando isso que eu estou chamando de ação terrorista contra os previdenciãrios, falou que ia cobrar consulta médica, e todo mundo voltou
a se apavorar, a se intranqUilizar, com a possibilidade de
pagai- a consulta médica. V. Ex• estabeleceu um limite
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para cobrar essa consulta médica, mas o povo, quando
vê a notícia, que vai pagar a consulta médica não vai entrar nesses detalhes de que há lini.ites disso _ou dáquilo. O
fato é que parece que até aí só houve ação terroflsta que
V, Ex• terminou por não pagar, porque parece que o seu
auxiliar do setor declarou que V. Ex• ia iastar muito
mais do que ia arrecadar se, porventura, fosse cobrar a
consulta médica. Depoís, V. Ex~ disse que mandou para
o Presidente da República, e fez questão de fazer isso no
dia do aniversário da Previdéncía, uin a:ntCProjeto de decreto, estabelecendo a Previdência Rural. Acontece,
nohre Mirilsiro, que o trabalhador rural, hoje. pouco ou
muito pouco, tem o seu salariozinho da Previdência, sem
pagar coisa alguma, e V. Ext, coiU o seu proJetO, CjUeria
cobrar de cada homem do campo do Brasil, 8% para ele
ser filiado à -Previdênciã RUral. V. Ex~ Cheiõu a mandar
o anteprojetO para -o Presidente da Rejiüb1ica. Mas este
preferiu engavetá~lo e depois o devolveu a V. Ex•
De qualquer meneira;- estabeleceu-se mais um elo des·
sa ação terrorista na Previdência Social. Depois, já foi
referido aqui, o problema da gorjeta, um assunto ...(O Sr.
Presidente laz soar a campainha.)
V Ex• Sr. Presidente, há de me conceder mais uns mi~
nutozinhos, para eu poder completar o meu pensamento,
té por que, eu s6 vou fazer esta digressão, é depois o emi·
nente Ministro respOnderá. Depois, veio a vez dos
garçons, de repente considerados a salvação da Previ·
dência:- Social, disde que eles pagas-Sem o percentual
sobre a gorjeta. Logo em seguida, V. Ex~ OiUXoU- o
Decreto-lei n<~ 2.087, retirando 2% da aposentadoria, já
concedida pela Previdêncíil SociaL Depois, V. Ex• disse
que o problema da Previdência era a fraude, era o crime,
e convocou a Polícia Federal para investigar os berif:fi«
ciârios da Previdência Social, para enquadrá-los na lei
penal e puni~los. E, agora mesmo, na exposição inicial de
V. Ex•, reiteradãi:iVezeS, fala em ft-ai.ide cfe- :iCidente de
trabalho, em fraude do trabalhador rural, em fraude de
aposentadoria, dando a impressão de que o homem
pobre do Brasil, sujeito à Previdencia Social, é um mar·
ginal, é um criminoso. Qu.ãse tudo na Previdência Social
é fraudado, é criminosO.- E-u CustO a cier-Que essa seja
uma realidade, mas mesmo que o fosse, emitente Min"ístro, o exemplo deve vir de cima, porque em uma hora em
que se permite que 100 milhões de dólares seja- dilapidados pela Capemi, 400 bilhões da Coro3-Brastel, e- "t -bi«
!hão e 200 mil dólares das_ "polonetas" e, agora, de cruzeiros da Colméia~Haspa, é bom dizer que si existem,
aqui e ali, algumas irregularidades na Previdência "Social,
elas apenas estão dançando de acordo com a músiCa,
mas eu quero acreditar que elas não chegam a espantar
nem a causar nenhum déficit mais exagerado na Previdência SociaL
Por fim, nobre Ministro, V. Ex• acenou, não faz 15
dias, com a possibilidade de os aposentadodos e de os _
benefieiâlios- rlã.~ Previdência chegarem -no guichê e não
haver dinheiro para pagar. V Ex•, aqui, diz que não v8.i
haver esse risco, -mas n,o jornal V. Ex• afirmou q_ue havia
o risco, e V. Ex• airlda fez uma blague, dizendo que poderia haver lO milhões de enfartados, e disse maíS, lO milhões, não tü milhões e l. Quer dizer, dá a impreSSãO-de
que a Previdência- Social, no Brasil, está liquidada e que
V. Ex• estâ segurando as po-ntas como um milagre fabuloso, mas que ninguém se espaiúe Se, daquía poUCo, OS-aposentados fo.rem ao guichê e não encontrarem o di~
nheiro.
Nobre Ministro, eu não sei em que esse comportamen·
to colabora para a tranqUilidade e a paz da família brasileira. V. Ex• disse que acerca de 105 milhões de brasileiros dependendo da Previdência Social. Então; quando V.
Ex• faz-uma afirmação precipitada dessa maneira, V. Ex•
praticamente intranqUiliza toda a população brasileira.
E por mais que, depois, como no caso de desmentido da
aposentadoria por tempo de serviço, V. Ex• desminta,
por mais que V. Ex• o faça, o que acontece é que toc\o

mundo está correndo para a Previdência Social para se
aposentar, agravando mais, porque V. Ex• está tendoperdoe-~e a expressão-.;._ uma atuação que considero
terrorista.
·sr·. Presidente, agora é pa-ra etlcerrar d~finitiv~~Cnte.
Nobre MinistiO, eU sei que V. Ex• dtWe ter ViOdo pfepa~
rado para isso, porque V. Ex.' sabe.que, inicialmente, a
conVocação de V. E:x• foi para reSpOn-der a unia" Ct.irioS"i~
dade minha, e deve estar perfeitamente seguro para dar
essa--resposta, com brilhantismo, com eficiência, com
profundidaqe; eu _estava curioso de saber qual o plano de
V. Ex•, a~unciado, não s!S na Inipri:nsa, mas, tambêm,
ao P-residente da República, esse plano de salvação da
Previdência Social, atravês da exploração da contra~
venção penal chamada jogo do bicho. Então, o deta14e
novo em toda essa discussão da crise brasileira, é essa
idêia~ E é uma idéia tão respeitável qUe V. Ex~ a levou ao
Presidente da República, e Sua Excelência garantiu-a V.
Ex~ que se o Congresso votar, ele não_ vetará. Ainda
mais, um Deputado do PDS ii-ansmliiu a V. Ex• a informação de que 80% desta Casa é favorável ao jogo do bicho. Então, a pergunta que eu deixaria, além de apelar a
V. Exb 9 para que não continuasse nessa campanha ter~
rorista contra os beneficiáríos da Previdência seria que
V. Ex• explicitasse para a Casa como deve fun:cionar este
plano da salvação da Previdência Social, através do jogo
do bicho. Muito obrigado.

O SR. JARDAS GONÇALVES PASSARINHOSr. Presidente, Srs. Senadores, PaTroCíniO foi mais feliz.
Foi chamado de negro por um amigo, para provocar~lhe
a exaltação. Eu, apenas, lembro aos Srs. Senadores que
li, alhures, que s6 somos responsáveis pelos amigos que
fazemos. Não podemos escolher os inimigos. Estivesse
eu, nesta Casa, provavelmente muitas coisas seriam diferentes. Devo manter a minhã dignidade de Ministro de
Estado e de ex-Parlamentar.
Num único ponto eu gostaria de_chamar a atenção dos
Srs. Senadores, um só. Fui Ministro do Trabalho de
1967 a 1969. Fui sistemilticamente às estações de televisãO explícar politica salarial. Tenho duas honras na mi~
nha passagem. A primeira, ê que foi a primeira vez que
se modificou a política salarial para dar um abono e cor~
rigir,-atravês de lei, a diferença entre o resíduo inflaciÕnário, que era subestimado, atê por motivOs psicológí.
cos, e a inflação fealizadã. Foi obra nossa junto ao saudoso Presidente Costa e SilVa.
Nunca falei sobre salário mínimo no quadro-negro,
por uma simplíssima razão. Eu falava sobre política sala~
ria! e, até hoje, salário mínimonão tem política. Eu tinha
que explicar ao quadro~negro, com o máximo de artificio
que pudesse fazer para os que não tiverani o prívilêgio de
cursar uma escola secundária, o que era o Teorema de
Tales, para justificar que o aumento dado pela metade
no primeiro" dia de um ano correspondia exatamente ao
dobro no último dia do mesmo ano, quando cs~e aumento significava a metade da inflaÇão previSta. Saí do Ministério do Trabalho, onde implantei, graças a Deus, o
Fundo Rural, e fui convocado pelo Presidente Médici
pai-a ser Ministro da Educação. Lá, substitui um querido
amigo, um dos homens que mais honraram esta Casa,
que foi Tarso Outra. Levei 4 anos e 3 meses como Minis~
tro da Educação e Cultura do Brasil. E tiVe uiii"IU.gaf que
me foi oferecido pelo Presidente da República para ocu~
par a vitãüdedade do Tribunal de Contas, onde provavelmente não me exporia ao azedu-me, ao aÇodamento,
aos apodos, que o despeito traz à alma de muitos ho~
mens. Eu poderia ter ficado naquela curul a julgar contas, e me lancei, entretanto, à batalha de renovar o meu
mandato nesta Casa. Só aí, Srs. Senadores, só em 1974,
houve- e talvez esteja em Brasília quem inventasse esta
infame e caluniosa versão sobre salário mínimo. E eu, es~
tupefato, verifiquei isso na campanha que enfrentei, com
vádils--versões do mesmo tipo. O ilustre orador que me
precedeu, ainda há pouco, a título apenas de lembrar, na
verdade retomou. Eu imagino quantos milhares de votos
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de meus caboclos do Pará, de meus amigos do Parã eu
perdi, porque pess-oas que se supõem dignas, deram ver~
são a m_ais ampla,_ veiculação a mais ampla, a essa versão
caluniosa. Fui abraçado por homens pobres que me dizia~_ depois: "Porque o Sr. disse aquilo?" Eu desafio que
se encontre ao largo de tudo aquito que já disse, que está
transcrito nos Anais dessa Casa, ou nas duas Casas do
Executivo por onde eu passei, Sr. Presidente, desafio a
um homem de bem, que prove, onde, como e quando
essa expressão foi minha! Nunca eu a disse, mas deu vo~
tos para 9ue algumas pessoas se elegessem. Carregarei
essa comigo, ~orno o velho Brigadeiro Eduardo Gomes
carregou a do marmiteiro; como no Clube Militar se fez
suposta prova de que Arthur Bernardes escrevera cartas
contra os militares. Enfim, é a intriga; a intriga como
arma política, baixa. Se há um tipo de terrorismo que a
mim me repugna ê exatamente este, o da calúnia dando
d-ividendos eleitorais.
Sr. Presidente, eu virei ainda à CPI que estuda o
problema da Previdência Social e, ness~ oportunidade,
espero debater o mais amplamente possível os temas
com ela relacionados. E espero que V. Ex' me permita
que conclua esta palavra, que não é bem uma resposta,
lembrand-o~me vagamente de uma expressão de Shakespeare, que estâ no Hamlet: "Sejas tu puro como gelo e
casto como a neve e ainda assim não escaparás da calú~
nia".
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.

O SR. GABIUEL HERMES (PDS- PA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Ministro:
V. Ex• pertence à classe dos homens que têm a sorte de
serem admirados e respeitados por todos os homens de
bem e, não tenha dúvída nenhuma, por toda a população
brasileira. Mas ninguém pode impedir a ação dos que in~
vejam Q_ seu valor, seu brilho invulgar. V. Ex• esteve nes~
ta Casa, Casa de homens realmente que aqui chegam
quase sempre dépois de uma luta inteira, dificil e saiba V.
Ex• que os que o invçj_am pelo seu valor, brilho invulgar,
estes também o respeita pela sua dignidade.

O"SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHOMuito obrigado.

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Ministro, apenas
para que V. Ex' possa descansar dos choques que eu sei
que o abalam ...

O SR. JARDAS GONÇALVES~ PASsARiNHONem tanto, Senador, nem tanto.
O SR. GABRIEL HERMES - Eu sei, eu sei, eu sei e sinto. Fique V. Ex' certo de que eu vou apenas fazer assím duas perguntas para ajudá-lo a complementar muito
a presença de V. Ex• nesta Casa.
Escrevi esta madrugada e perguntaria a V. Ex•: Solici~
tamos remuneração das medidas alternativas cogitadas
pelo MinistériO da Previdência e ASSistência SOcial, para
abSOrção do déficit residual que calculamos, de leitura
que tivemós, daS· várias deciarações feitas por V. Ex•,
atinge a 760 bilhões, projetados para o orçamento do
SfNPAS no exercício de 1984, apontando o montante de
recursos a serem gerados por cada uma das medidas em
apreço e a viabilidade da sua indcnização. Vou encami~
nhar a pergunta a V. Ex•
A outra, também, seria a seguinte: solicitamos o traba~
lho que não foi divulgado, a explicitação das proposições
de medidas corretivas de índole estrutural sugeridas para
o SINPAS pelo grupo de trabalho constituído pelo Mi·
nistériO da Previdência e Assistência Social, preci.Sanlente para esse fim. Vou encaminhar a pergunta a V. Ex' e,
finalmente, uma que é pergunta e sugestão, Sr. Mirtistro.
Eu tenho a minha vida, depois de alguns anos, dos poucos que pude advogar, porque quase todos dediquei a
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minha vida de _empresário, uma das minhas preocupações é com a minha vida, hoje, de pequeno homem de
campo, plantador, pequeno fazendeiro, é o seguinte: o
trabalhador rural tem uma forma de amparo - e penso
até que jâ ouvi de V. Ex• as preocupações com ele, mas

esses trabalhadores rurais, c até com as ·que eu convivo,
.de granjas, de fazendas, do campo, que muitas vezes são
empregados uma vida inteira e que, no fim da vida, apenas esperam aquilo que o Governo-, castigando a Previdência, lhes oferece, esses trabalhaodres- e eu converso
com muitos deles, e até daqueles que trabalham comigo

- choram quase, pedindo que gostariam de contribuir
para a Previdência, com a sua parte, e o patrão com a
parte dele, para que, pelo menos, eles tivessem também
todas as vantagens e todos os direitos que têm os demais
trabalhadores. Sinto que isto poderia ser feito - pelo
menos se fosse possível - de uma maneira digamos não
obrigatoriamente, mas faculiativamente. Será ·que isso
não devêria ser objeto de estudos?

e

São essas as três pergUntas, a última mais ObjefíV_a_
que encaminho a V .Ex', para que possa esclarecer ainda
mais a todos -nós.
·
- ···
----

O SR. JARBAS GONÇAI:"VES PASSARINHO Senador Gabi-iel Hermes, é muito oportuno o que V .Ex•
me pergunta, mas me permita, prelínarmente, agradecer
a manifestação do amigo.
Refere-se ao PREVRURAL. Quando nós levamos ao
Senhor Presidente da República a exposição de motivos,
ela tinha sido preparada praticamente 100% ao tempo do
Ministro Hélio Beltrão. E, como eu disse anteriorrrientê;
cerca de 30 milhões de pessoas apenas estão fora da Previdência Social brasileira hoje. Seiia uma maneira, então, de universalizar a ofi:rta da Previdência soCGil.
Estudado o problema, enviamos, com o custeio correspondente, porque, senão, cairíamos no mesmo erro de
criar .benefícios ·sem cu-steio. Esse benefíciO;- no custeio-,
aumentava de 2,5 para 3,5%_ a participaç-ão do empi-egador rural, e colocava, opcíorlalmente, como V.Ex• sugere, o trabalhador na Previdência, desde que ele pagasse
os 8%, para deixai a condiçãO de assistiôo e Pass"ar à condição de previdenciário. Antes do Fundo Rural, ele era o
indigente; com o Fundo Rural, passou a assisfiáo e·ele
passaria de assistido a previdenciário.
Em que esbarramos? Primeiro, numa intransigência
da parte patronal. A Confederação Nacional de Agricultura não se dispôs-a aProVar-o projeto. Reagiu contra ele
e apresentou razões junto aO Presidente da República; E
os trabalhudores, que parece que estão sendo perseguidos, quando se_convida para participar de um seguro social, eles devem antes, lembrar que asSim começou a-Previdência--na cidádC-. A-PrevTdêliCillCOmeçou na cidade,
cada um descontando 8% do seu salário. De maneira que
havendo, sobretudo, a resistência patronal e a Previdência Rural querendo transferir toto o elenco de benefícios
urbanos para a áteã rural, o que também não é possíVer,
então, o Projeto PR EVRURAL, ChariladO --PI-evidência
Rural, não veio atê agora ao Congresso. Mas virâ.
O SR. GABRIEL HERMES_- E facultativamente.

O SR. MINISTRO JARBAS PASSARINHO- Facultativamente. Quem não quiser participar fica atendi-

do pelo PRORURAL.
É muito oj:>Cittlr:na e·agradeço a V .Ex• a pergunta.
Relativamente ao problema do deficit, que V .Ex• perguntou, eu já expus e peço a V .Ex' a benevolência de eu
não ser repetitivo, até para não ferir os tímpanos de V .Ex', que são sensíveis de um homem elegante e educado.

O SR. GABRIEL HERMES- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a) - Concedo a
palavra ao nobre Sena,dor Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ)- Sr. Ministro J~ubas Gonçalves Passarinho, Sr. Presidente _e Srs.
Senadores:
_Há di~?:qpres de v~riÕs tipos e um- deles são os ro_éd_icos. E, p~_ra f:_"!~ender a essa atitude rigorosa_ dos médicos
paUlistas, eu não tive o prazei de assistir ci- illício da exposição de V. Ex• Mas quero congratular-me, inicialmente, por tê-lo nesta Casa. Esta Casa que V. Ex.' ilustrou com a sua inteligência, a sua cultura, a sua capacidade de formar amigos e, principalmente, com a dignidade com que exerceu, não só a Liderança, como a Presidênda desta Casa.

O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHOMuito. obrigaclo.
O SR. NELSON CARNEIRO- Ditas estas palavras,
Sr. Ministro,Cll iostaria de âCentuaf que, quando v. Ex•
falo L!- na ab_ertura do I Encontro Nacional da Previdência Soda!, afirmou, de logo, que a falência da Previdência seria a falência do próprio País.
Quer()_ daqui, inicialmente, confessar as- minhas culpas. Muitos dos projetas que têm aumentado a despesa
da Previdência SOcial, nestes últimos anos, desde 1947,
ou tiveram a minha iniciativa, ou forarri por n1lm apoiados. De modo que eu tambêm contribui, de alguma sorte. Mas, atendendo aos reclamos das classes necessitadas
deste ·País.
-Depois, V. Ex• aborda um assunto que, ainda hã dias,
me trazia a esta tribuna. Diz, textualmente:
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prio seguro, estará contribuindo ~om uma taxa de 5% a
rriajs-pàl-ã a Prevídência Social.
MaS, esse-dinheiro se destinará, obrigatória e exclusivamente, para atender aos idosos deste País, aqueles que
vivem nas casas de caridade, pade~endo todas as agruras
dã falta de subvenÇões de recursos; e, principalmente,
para assistir, noS fareS PObres, os idosos que não necessitam ir para os asilos, mas que não têm recursos para viver dentro dos lares Onde nasceram os seus filhos e onde
se criam os seus netos.
De modo que, Sr. Ministro, eu Vim correndo para pedir a V. Ex• que, do alto dessa tribuna, com a autoridade
Que lhé dão todos os títulos que os ornam na vidã pública e com a responsabilidade de Ministro da Previdência
Social, desse o seu apoio, desde logo, a essa iniciativa
que renova_ria ã.m3nhã-no Senado Federal, para que, em
breve V. Ex• recolha recursos especificas para atende~
aos idosos do País.
Com os melhores votos do êxito na administração de
V. Ex', são estas as palavras que deveria dirigir a V. Ex•

e

O SR. JARBAS GONÇALVES-PASSARINHONobre Líder Nelson Carneiro, preliminarmente, permita
V. Ex• fazer Um voto que tem o poder de uma oração. V.
Ex• falou sobre a ditadura dos mêdicos e o exame a que
se submeteu hoje em São Paulo, e nós, do fundo do coração, desejamos que o resultado seja o melhor possível
para V. Ex•, para a saúde de um homem que tem honrado tanto a vida pública ...

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado.

O SR, JARBAS GONÇALVES PASSARINHO-.••
_..Desses_320 bilhões que serifJ_ o déficif previsto
pa:ra-_l983, tínhamos garantido, pelo Governo, 100
bilhões, como conseqüência pelos efeitos danosos
do Decreto-lei n"' 2.065''.
E adiante, V. Ex' diz:
"Temos hoje, com o Decreto-le n"' 2.065, um resultado que signitica uma correção na b"ase de 0,88%
SQbre a folha de salári·o e de_0,96% sobre a folha de
dispêndio.
Esta é a diferença entre as folhas. Se continuarmos com eSSa diferença sístemática, stiin nenhuma
forma de neutralizá-la,- pode-se imaginai o que serâ
o dêfiCit áe 1984.
Há três ou quatro dias desta tribuna, Sr. Presidente,
Sr. Ministro - e o hábito de chamá-lo presidente, não
vai mal- eu acentuava que chegou a hora de o Governo
tomar a iniciativa de revogar esse Decreto-Lei n'i' 2.065
conseguido a duras penas do Congresso Nacional. Porque só então atenderia aos desejos da classe trabalhadora, faria a sua reaproximação com a classe polftica e,
sobretudo, facilitaria a ação de V. Ex• à frente da Previdência Soci<i.l, já que espanCãria uiTia das causas- do déficit da Previdência Social.
Finalmente, Sr. Ministro, o que me tem preocupado,
nestes últimos anos de vida, ê a situação dos idosOs e é
para ela que quero pedir a atenção especial de V. Ex•.
Na legislatura passada tive oportunidade de oferecer
um projeto que contou, ãquí, com o apoio eXpresso daS
Lideranças de todos os Partidos, foi aprovado em regime
de urgência, mas não conseguiu transpor a barreira da
Câmara dos Deputados. Eu reapresentarei amanhã esse
projeto. Penso que é uma- contribuição que levO aos esforços de V. E• para vencer o déficit do seu Ministêi'io e,
principalmente, para- atender à grande necessidade dos
que envelheceram neste País cada vez em maior número.
O projeto cria um adicional de 5% sobre o prêmio de
seguro, qualquer seguro que se faça neste País. Esse seguro não importará em au-mento de despeSa para- as
companhias que sã_o as que a ele se opõ~m; não importará em aumento de despesa para o Tesouro nem para nenhum cofre público. Cada um de nós, ao fazer-O seu pró-

ê que, na sua passagem pelas duas casas do Congresso
Nacional, deixou e faz ainda um rastro luminoso V. Ex•
falou sobre o Decreto-lei n9 2.065, e eu jâ disse que e-u estop in_serido, como previdência, dentro dos seus efeitos, e
depositei a minha esperança de que a retomada do d~
scmvolvimento brasileiro faça com que e-ste decreto possa, mais cedo do que alguns pessimistas esperam, ser extinto por si próprio.
Q1,1ero, particularmente, tratar do terceiro ponto que
V. Ex~ feriu aqui. Já tive, nesta Casa, neste Plenário, a
Oportunidade de saudar V. Ex' com relação a sua preoCupição com os velhÔs. 'Nós não tivemos no Brasil, atê
hoje, uma Política par-a os ídpsos, porque morríamos cedo; eu mesmo estou aqui falando com V. Ex• com um su~
perávit provável de uns !6 anos ..

O SR. NELSON CARNEIRO - imagine eu, Sr. Ministro.

O SR. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO Mas há diferenÇaS entre nÓs. V. Ex' devia ser, naturalmente, longevo, pois baiano, e eu não, eu vim de uma
área lá do extremo norte. Aliás, do extremo oeste, na
confluência _do Rio Xapuri com o rio Acre, lá, eu tive o
primeiro impaludisrrio; viria para Belém do Pará, minha
mãe paraense, meu pai maranhense, e eu ainda teria mais
dois impaludismos, de mant?ira que, na expectativa de
vida ao nascer, eu devia ter morrido aí pela altura dos 48
ou 50, e hoje me desculpe se estou tão reitei'ãdamente falando de Churchill, estou como ele dizia: .. Estou pronto
para prestar as minhas contas ao criador, mas elas talvez
sejam tão pesadas que ele não queira me ver já" É uma
posição.
V: Ex• sabe que nós temos hoje, puro e simples, tratamento assistencial aos idosos; nós não damos um tratamento, vamos dizer, com correção, com a dignidade que
a velhice merece receber, então, através da LBA, fazemos um esforço, através de outras o~,ganizações de benemerênCias, mas fica sempre o Sei-Itido do paternalismo.
Mas, nós esta_mos tratando o ser humano por aquilo que
ele deve ser.
O projeto de V. Ex~ o redime de algumas das coisas
anteriores. Porque este, ao contrário de tirar, nos dá, nos
ac~escenta meios. E VT Ex• há de ver, nessa voracidade
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com que estou atrás de dinheiro, eu que nunca fui"mercenário, cu busço o apoio ao projeto de V. Ex~ com am-bas

as mãos.
Fui à LBA recentemente, e me ocorreu, exatamente,
dizer a eles isso, que bendito -trabalho estaVa sendo feito
ali. E eu me lembrei de uma passagem de V. Ex•, como literato, homem que marcou também, pelas suas exposições a gosto pela literatura, há de me permitir-que eu
lhe cite esta passagem, de um canto de Edna Ferber, escritora norte-americana.- Ela Contava a história-de um
casal, que viveu casado muitos anos, teve um casal de filhos, e jâ na altura dos 68 anos, porque nós, outrora,
dizíamos, antes do novo C6digo Civil, cabeça de casal,
ficou viúvo. -Hój6-eU -diria apenas, ••o ma"ddo fiCOu- viúvo". E não se encC:lntrava com a sua própria -vida. Então,
foi morar na cas~ da filha, porque esperou ter com ela
um relacionamento maís fácil do que teria, naturalmente, com a nora. Depois de algum tempo dentro da casa,
começaram a surgir problemas. O primeiro, é- que ele exigia todas as nOites Da si.ia- cama dois travesseiros para
dormir. E toda manhã aparecia um travesseiro ÍlÓ chão.Então, a filha fiChou que aquilo era um desperdício de
travesseiro, e ret_irou u,m :deles o que magoou niuito o
pobre do velhinho. O segundo, é que ele airida tinha algumas lembranças de que era homem. 'E quando a filha
estava tendo lições de costura, com uma costureira que
ainda tinha resQuícios de beleza, ele não se conteve ecomeçou a fazer manobras, não muito prudentes, com o pé
por debaixo da mesa. Foi flagrado. E a filha pediu ao irmão que chama~e o pai. Ele passou para a casa do filho,
convive_u com a nora, algum tempo, com dificuldades,
com certos constrangimentos. E aí veio õ mOmeitto feliz
da primavera, e ele foi viver, durante esse tempo, nos
parques; e encontrou velhos amigos não, pessoas que ele
fez amigos, lnâs amigoS velhos, conseguiu passar aqueles
meses, primavera e verã·o, muito bem, noS parques. Mas
veio o inve-rrio, e ele então ii::ve que voltar para casa,
diante do mesmo dilema qt.ie ele tinha d~ sofrer. Resolveu, então, ir para um asilo, que na linguagem do conto
não ê o nosso com a interpretação de asilo, de alienado,
mas um pensionato. Sentíi.t:.se feliz lá, Pt;~rque ele pa8ava,
tinha uma aposentadoria provavelmente melhor do que
aquela que a Previdência brasileira dá, podia pagar a sua
pensão, e a primeira -coTSã. -Que ele fez foi Cha.mar a -sua
atendente e dizer: ..Não se esqueça! Dois travess~iros tOdas as noites, aqui."
Então, esse quadro mostra, num canto dessa natureza,
o que ê o drama do homem que envelhece, especialmente
se ele fica sozinho. Portanto, não há talvez maior carga
pesada, sobre a vida de um homem, do que ele ficar ve~
lho solitário. De maneíra-que o projeto de V. EX' tem o
maior amparo do Ministério-da Previdência e Assistência Social.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estâ encerrada a fase de interPelações. A partir de agora os eminentes Líderes usarão da palavra.
Solicito ao --sr: Ministro que tome assento no Plenário.
Concedo a palavra ao· eminente Líder do PMDB, Se~
nador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como-Lfder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sr. Ministro Jarbas Passarinho, seu comparecimefltO a
este Plenário representa,- antes âe tu-do, a -sua volti l
Casa a que pertenceu pÕr tanto tempo e que guarda o
maior respeíto por V. Ex•; como ex-Senador e coino exPresidente. RepitO o ineu conteirâneo JoSé Anlê!lCo -di
Almeida, para dizer a V. Ex' que "ninguém se perde na
volta".
Encerro os debates de hoje, manifestando a V. Ex• algumas das preocupações que têm assaltado, não só o
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PMDB mas a Nação inteira, com relação à Previdência
Social.
Os 23 milhões de contribuintes vivem, hoje, sobressaltados com as notícias que se divulgam com o estado p_r~_
- falimentar do sistema previdenciário no Brasil.
A saida do ex-Ministro Hélio Beltrão, com suas declarações contundentes sobre a incompatibilidade existente
entre o modelo econômico do atual GoVerno e a administração do déficit preVídenciárlo, que de certo inodo V.
Ex.' enfatizou hoje, dt:ixou-nos ainda mais angustiados,
pela perspectiva de ausência de soluções para a Previdência Social.
As~im mesmo, recebenios com ~atisfação a indicação
de V. Ex' para o cargo de Ministro da -Previdência Social~ há quatro meses atrás, por reconhecer a sua alta
competência.
- Estou certo de que V. Ex' assumiu o Ministério consciente de que iria cumprir;-no últimO ano do atuiii Governo, uma tarefa das m:iis difíceis e desafiadoras: administrar o déficit c~escente .da Previdência _SOcial.
Estou certo, também, de que a sua habitual lucidez levaria V. Ex' a envidar o melhor dos seus esforços, no
_sentido- de compatibilizar a Posição int'lexivel da SE-PLAN, em não proporcionar os meiOs para atenuar o
déficit do setor, e a necessídRde imperiosa de não buscar
a solução para cobertura da defasagem entre a receita e a
despesa no bolso raso do contribuinte do segurado.
Estou certo, ainda, de que V. Ex• tinha, também, plena consciência de que o Minístério da--pfevidêh1ciã Social
já não era o mesmo que exerceu de 67 a 69, quando ainda
vinculado a~ Ministério âo Ti'aba.lho.
Percebo, entretanto, que à medida que o tempo vem
passando, desde a sua posse, as coisas não parecem
ajusfa.T~Se.

Leio declarações atribuídas a V. Ex•, em recente viagem a Porto Alegte, e confesso a minha preocupação
com o seu conteúdo. Disse V. Ex' que, na verdade, não
lhe haviam daÓc;~ um Ministério, mas que lhe haviam
dado um feixe c!e espinhos. DisSe, ainda, que a sua tarefa
era dividir os espiilhos com a Nação, pois, do contrário;
ela explodirá.
Por seu turno, o Ministro Delfim Netto tem declarado, sistemática e repetidamente, que "a solução para o
déficit da Previdência Social depende apenas da sociedade", e que ela "deve ser chamada para decidir o que deseja", pois "o Brasil não tem mais condições de suportar
as despesas da Previdência que continuam crescendo

mais que a recefta".
S preciso, Sr. Ministro, que, antes de mais nada, o Governo decida o que pretende fazer. Entre dividir os espinhos com a N8.ção, e chamar a sociedade para assumir o
espinho, não vejo grande distância.
Parece que há o propósito de impor aos contribuintes
- empregadores e empregados - o ónus de sanear um
estouro que se sabe não ter sido provocado por eles. Não
haverá conexão de causa e efeito se o encargo for dirigido à sociedade.
Conforme estudos competentes, a incidência dos Impostos lndiretos sobre Orçamentos Familiares, constatase que cerca de 20% da renda de quem percebe até 3,5 salários é empregado para pagamento de INPS, ICM e IPI.
Como, então, onerar ainda mais essa faixa de trabalhadores que, no ano, deixam 2,5 de seus salários nos cofres
públicos?
Tenho lido que V. Ex' poderia contar com fundos provenientes do aumento de 2% na taxação dos combustí-veis e o~tros oríuridos do ~INSOCIAL. Quanto à destif:láção de recursos do FINSOCIAL nada hã a o~jetar,
mesmo qtie seja substancial
TenhO para inlm, ·sr. Ministro, que neste_P-ilrticUI8r,
dã.da-a -destinação desses recursos, se se pudesse retirar
deles a parte a ser aplicada n_o Nordeste, digamos 50%, o
restãnte, isto é, a metade, deveria neste instante ser vinculada, por um prazo talvez de 5 anos, à cobertura do
déficit da Previdência Socíal. Porque, como bem aludiu
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V. Ex', nâ:o se explica que cerca de 13 milhões, senão me
engano, de segurados da previdência façam jus aos benefícios- que- a lei lhes assegura, sem nenhuma contrapartida.
Com relação ao aumento do percentual incidente sobre o combustível, entendo que consuma-se a vontade
do Ministro do Planejamento, pois há o repasse para a
sociedade jã ião castigada com os Impostos Indiretos,
cónió afi_rm_ei antes.
A deSpesa da Previdência a partir de 1~> de maio crescerã de SOO bilhões-para 1,2 trilhão de cruzeiros, somente
na conta de aposentadoria. Em contrapartida, a receita
'de contribuições atingirá 1,3 trilhão de cruzeiros. Os cálculos oficiilís dão conta de que a previsão do déficit da
Previdência
84 situa-se em torno de 1,2 trilhão de
cruzeiros, já agora diminuídos, conforme a exposição de
V. Ex•, para pouco mais de 700 bilhões, o quejâ significa
um gl-ãnde avanço, uma grande vitória.
É evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o crescimento desmesurado do programa de assistência médica, que todos sabem cheio de distorções e irregularidades, é a causa maior do mal que aflige a Previdência: t
preciso, pois, combater sem tréguas as fraudes e o tráfico
de influência noS çonvênios e credenciamentos_;
Por isso, considero fundamental, Sr. Ministro, que a
administfação da Previdência Social deveria voltar-se,
priorltaríamente, p"ara seguridade social, atendendO aos '
contribuintes nos beneficias básicos que deram origem à
instituição da Previdência: aposentadoria, pensão e os
auxílios previstos na lei. Esses benefícios devem ter o seu
c~steio_ proveniente das arrecadações de contribuições
do empregador, do empregado e da receita dotada pela
União.
Agora mesmo, Sr. MiniStro, a impreltsa·noticià que O
apOsentado estã sCndo reajustado Gam base nos índices
do salârio..:mínimo vigente em novembro do ano passado, de acordo com a nova tabela instituída por Portaria
do Ministério de V. Ex•, a miril me parece, salvo meihOr
juízo em flagrante violação à própria Consolidação das
Leis da Previdência Social que determina expressamente
que o valor do benefício em manutenção sCrâ reajustado
quando for alterado o salário-mínimo.
-

em

O salário foi alterado a partir de 1' de maio e, portanto, oS benefícios deveriam ser reajustados com base nesses índices e não nos de novembio; defasados em 6 meses. Mais uma vez, portanto o Governo viola a lei, impum!ine-nte.
Quanto à assistência médica, Sr. Ministro, estou de
pleno acordo em que a implantação do CONASP, conforme plano traçado pelo Dr. Aloysio de Salles Fonseca,
Presidente do INAMPS e exposto nesta Casa com mUita
lucidez e competência perante a CPI sobre a Previdência
Brasileira, pois trará grandes beneficias ao setOr-.
Entendo Sr. Ministro, que somente a transferência de
responsabilidade da União para os Estados Municípios
poderá ensejar o controle racional e eficaz da assistência
médica. Segundo o Presidente do INAMPS, o plano do
CONASP alcançaria 50 milhões de previdenciârios no
correr deSte ano, atravês de convênios celebrados com as
Secretarias de Saúde dos Estados.

e

Considero de suma importância que esse plano seja,
mais tarde, estendido à órbita municipal. Aí, então,
apoiada no- tripé União-Estado-Município, inclusive nas
despesas de custeio, a assistência médica da Previdência,
será bem mais produzitiva do que entregue à desordem
dos convênios e credenciamentos da Previdência.
Espero, assim, que V. Ex• Sr. Ministro Jarbas Passarinho, transmita. aos seus colegas de Governo a posição in. transigente do meu Partido em não admitir que o déficit
da Previdência seja repartido diretamente entre os contribuintes e segurados. O déficit foi gerado pela União,
através de administradores ineptos e irresponsáveis e,
também, pelos constantes atrasos no recolhimento de
suas próprias contribuições; a ela, portanto, compete encontrar os meios que não atinjam os contribuintes e os
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segurados, para sair da crise em que envolveu a Previdência SOcial. Não tenha dúvidas V. Ex• de que terá o apoio desta
Casa quando oferecer ao Governo propostas concretas
que venham aperfeiçoar o sistema previdenciário, sem
afetar, porêm, o já depauperado contribuinte e, bt!m assim, õ segurado.
····

Faço votos, a despeito da oposição encontrada no
próprio Governo, que o seu esforço desenvolvido para
encontrar essas soluções não seja em vão, e que_pão l_he
falte o apoio de que necessita para tornar menos affitíva a situação dos que vivem na dependência do sistema pre-

videnciárío brasileiro, que são milhões e milhões de brasileiros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao eminente Líder Aloysio Chaves.

Concedo~

O SR. ALOYSIO CHAVES - (PDS - PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eminente Ministro Jarbas Passarinho:
O comparecimento de V. Ex• a esta Casa foi iriiCiativa
do PDS. Tão logo se aguçou a curiosidade de alguns Colegas, a respeito de soluções que V. Ex• examinava para
o grave problema da Previdência Social, os eminentes
Senadores Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães tomaram a iniciativa desse requerimento que V. Ex• acolheu
com satisfação, aplaudiu e, mais ainda, se ofereceu, através da Liderança da Maioria, para- comparecer espontaneamente quando o Senado julgasse conveniente, para
aqui expor e debater os probleinas de sua Pasta; Pasta
que V. Ex• não recebeu como um prêmio pelo seu insucesso eleitoral, como aqui impropriamente se afirmou;
Pasta a que foi alçado V. Ex•, pelos seus méritos incontestáveis de homem público, assinalados ao longo de
uma vida irrepreensível; méritos que V. Ex• conquistou
em sua brilhante carreira militar, que V. Ex• consolidoü
em quase dois anos de proficuo e probo Governo no Estado do Pará; méridos que V. Ex• ostentou ao País no
exercício -jifepreensível do Ministério do Trabalho e, c;ie:pois, por mais ~de 4 anos,· riô M·inisté~Ío da EduCaÇão e
Cultura.
- - --- -Lamento que nesta Casa, e no momentO Cni que V.
Ex• é chamado para debater os problemas da Previdência Social, se venham levantar acusações infundadaS,
acusações completamente destituídas do menor fundamento, da menor procedência.
O Sr. Hélio Gueiros- Não apoiado r
O SR. ALOYSIO CHAVES- ... para tentar diminuir
o prestígio, a posição e a digilídade exemplar de V. ÊX•~Aqui se falou em Decreto-Jeí n9 477, e todos sabem
neste País, que este decreto-lei é anterior à presença de V.
Ex• na Pasta da Educação e Cultura. E dou o meu depoimento, depoimento que desafia contradita, da forma
como V. Ex' executou esse decreto-lei, de maneira a evitar excessos procurando, freqUentemente. a solução mais
benigna, ao ponto de suscitar uma questão jurídica nova,
que foi dirimida pela Consultaria Geral da Repúbli~.
permitindo ao Ministro de Estado, em grau de recurso,
desclassificar ã infração para aplicar uma pena mais
branda, Em mais de 106 casos. V. Ex•desclassificou a infração, abatendo solução mais benigna. A lei não permitia de maneira clara essa interpretação, a lei é Omissa e
não havia precedente, tanto assim que houve necessidade
de audiêncía da Consultei-ia Gerãl âa República, ao con-::.
trãrio do que algumas pessoas açodadamente alegou.
Poderia mencionar aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, também a aplicação dd Decreto-lei n9 288, que vem
do. Governo do Marechal Castello Branco, com o qual
V. Ex~ nunca teve nenhuma responsabilidade direta ou
indireta.

A sessão a que nós assistimos, Sr. Presidente, não é
uma "sessão lítero-musical", como disse, não em detrimento de V. Ex._, mas desta Casa, numa das tardes em
que o Senado se destaca pelo nível dos debates, pela seriedade como. os assuntos, de uma maneira geral, foram
conduzic;Ios, sessão que já foi aqui exaltada pelo Senador~s da Oposição que interpelaram V. Ex•, como Fernando Herinque Cardoso, Severo Gomes, e destacada também pelo nobre Líder do PM.i::>B, Senhor Humberto Lucena, e pelo eminente Senador, Líder do PTB, Nelson
Carneiro.
O Sr. BeÃec.ito Ferreifa- V. Ex• me permite uma observação?

- O SR. ALOYSIO CHAVES - Não vou permitir as
palavras de S. Ex•, porque elas ainda ecoam em nossos
ouvidos, mas todos destacaram a sua cultura, a sua competência, á sua Probidade e a maneira ex~mplar como se
houve como Líder e Presidente desta Casa. Esses predicados, como disse o Senador Nelson Carneiro, que exornam a_ sua _perSonalidade de homem público é que, o
guindaram, ·tarribém, novamente, ao Ministério da Previdência e Assistência Social e V. Ex~ aqui pôde expor, de
maneira clara, concisa, com dados objetivos, o quadro
real da Previdência Social no Brasil, numa radiografia
perfeita, completa, que mostra ao Senado e à Nação o
CQmpleto domínio que V. Ex• tem a respeito de todos os
problemas da Previdência Social.
O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex• me permite uma ob-

seivação? (assentimento do orador) A observãção que
f:içÕ, nobre Líder; apesar de que, protocolarmente, ela
não deiLeria ser feita, porque V. Ex• fala em nome de todos nós e tã'lvez em nOme de ~odes os Senadores que buscam o bom senso e o equilíbrio e, sobretudo, um compartamentcrético·c-ogdízente-co"m-a "ir.lãis-allã'Cis~LegLS~
lativa do País, é que eu não poderia deixar passar em
branco, ve~ qu_e fui protagonista, de certa forma, de uma
reivindicação muito sê:da d~ Goiás, junto ao então Ministro da Eduçação Jarbas Passarinho, quando quase
duas dezenas de estudantes estavam impedidos por processos, com base no Decreto n'~' 477, de serem graduados.
E eis que o Ministro Jarbas Passarinho, corajosamente
- àquela época, corajosamente - reexaminou e assumiu a responsabilidade, como Ministro de Estad_o, e fez
com que todos aqueles pais aflitos e angustiados, que
queriam seus filhos graduados, pudessem participar da
solenidade, vendo seus filhos receberem os diplomas.
Mas, mais do que isso, eu lembraria aqui, já que ChUrchill foi tão citado, ele que soergueu a Inglaterra dos escombros, quando ela estava lâ naquelá posfção já de
quase derrotada pelo nazismo; ele que prometeu ao povo
inglês sangue, suor e lágrimas como meio para soergu·er
a Inglaterra, e ele o fez, e eis que na primeira oportunidade, Churchiil que sempre trabalhou pensando nas futuras gerações, e não nas próximas eleições; como, dC::sgraçadamente, é muito comum aqui entre nós, pois bem,
esse grande estadista vai diSputar uma eleição e o grande
Primeiro- Ministro é derrotado em seu distrito, logo
após ser sagrado como grande herói nacional, o grande
homem que soergueu a Inglaterra dos escombros. Logo,
não me surpreende, não me surpreende que se atirem pedras e que se dê a remuneração que foi dada ao nosso excolega e hoje Ministro da Previdência social, e que seus
patrícios, a exeinplo do que ocorreu na Inglaterra, tenham lhe dado essa resposta negativa nas urnas, fruto da
calúnia, resultado da calúnia, resultado das injúrias que,
lamentavelmente, muitas vezes falam mais alto. Era com
essas considera-Ções que eu queria registrar ess.e episódio
de Goiás, que retrata muito bem o comportamento do
ex.~Minístro da Educação. Muito obrigado a V. Ex•
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Benedito Ferreira, as palavras de V, Ex• confirmam exatamente o que antes mencionei a esta Casa, como um depoimento de quem exerceu durante quatro anos a reitoria da Untversídade f:"ederal do Parâ.
Sr. MinistrO Jarbas.Passarinho, o meu Partido, através da sua Bancada no Senado Federal, agradece a V.
Ex• o seu comparecimento a esta Casa, a explanação
completa, perfeita; lúcida que fez a respeito de problemas tão intricados e difíceis, como os da Previdência Social.
V. Ex• como ínclito cidadão e como politico, exerce o
cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social,
confirmando o seu passado e, sobretudo, projetando-o
como um dos maiores homens públicos deste País.
O meu Partido deseja a V. Ex• não só continuidde nos
êxitos jâ obtidos no Ministério da Previdência, mas, tam~
bém, que V. Ex•. possa prestar a este País os serviços relevantes que a sua capacidade, a sua integridade, a sua inteligência e o seu passado atestam perante a Nação.
Sr. Presidente, agradeço a V, Ex• e a CaSa também a
oportunidade desse debate e congratulo-me com o Senado. Federal, esperando que ele possa se repetir, com relação a outros Ministros, no nível alto, superior e digno
que sempre caracterizou as exposições de Ministro de
Estado neSta Casa, e hã de marcar, para o registro definitivo nos anais, a passagem, hoje, pelo Senado da República, do eminente Ministro Jarbas Passarinho. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senadores, Sr. Ministro:
Antes de encerrar a sessão, esta Presidência agnidece a
presença de S. Ex' o Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, da Previdênda e AsSistência Social, que, com a clareza meridiai1ii de sua privilegiada inteligência, abrilhantou, mais uma vez, a sessão, fazendo esta casa reviver,
n!?V_!L_~ntt?.. 9J_J:~liS grandes momentos.
S. Ex• não apenas reavivoU a sua marcante atuação
parlamentar nesta Casa, como Senador, como Líder e,
sobretudo como Presidente, mas também deu mostras
sobejas, pelos dados e argumentação apresentados, de
que a Previdência social, da qual milhões de brasileiros
dependem- vitalmente, está em mãos de timoneiiõ seguro, que levará a sorte da pasta ao norte do bem-estar e da
tranqUilidade sociais.
Fique certo, Sr. Ministro, que, nesta tarde, V. Ex• engrandeceu, simultaneamente, tanto sua pasta, o Senado,
como o. Brasil.
Eu convido a mesma comissão que introduziu S. Ex•
neste plenário a acompanhá-lo à sala da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Disçussã.o, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redaçã_o em seu Parecer n"' 178, de
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 11, de 1982
(n'~' 122/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o
Texto do Convênio Constitutivo do Fundo Comum para
Produtos de Base, concluído em Gerlebra, em 27 de junho de 1980, e assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de abril de 1981, em Nova forque.

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 179, de
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1984), d6 Projeto ·de~oecreto i..Ctdslãt!Vo n9 -i2. de ·1983
(n9 9/83, na Câmara dos Deputados), que aprova· o texto

do Acordo sobre Navegação Marítima Comercial, celebrado entre o Governo da República- Fedefativã dO
Brasil e o Governo da República POpular da Bulgá~i~,
em Sófia, a 19 de ago-Sto -de 1982.

Ata da
2~

-3-

Discussão, em turno únicÕ, -dO Projeto de Lei da Câmãra ·n<.> 42, de f984 (il<i 2."096/83; na ·casa -de origem), de
'iiticiativa do Sen-hár Presidente ·da Reptihlíca, que reajusta a pensão especial concedida pela Lei n~' 3.919,de 19

74~
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de julho de 1961, a Haydéa Lago Bittencourt, viúva do
Senador Lúcio Bittencourt, tendo

Parecer favorável,.sob nl' 183, de 1984, da Comissão
_:._de FirianÇcis.
_ ___
0- SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Çstá epcerí-âda-a-Sessãõ~ (Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

Sessão, em 24 de maio de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Lenoir Yargas

ÀS [8 HORÀS E 50 MJNUTÓS, ACHAM-SÉ PRESENTES OS SRS. SENADORES.'
. - -~
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio LUcena - Raimundo Parente Odacir Soares - Aloysio ChaVes - Gabrief Hefmes Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo José Sarney- Alberto Silva - João Lo~o -José Lins
- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Martins Filho
- Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme Palmeira_-:-- Luiz
Cavalcante- Lourivã.t Baptista- Pass_os Põrto- Jutahy Magalhães- João Cãlmon -José lgnâcio Ferreira - Moacyr Da lia- Amaral Peixoto-- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo
Badaró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito
Ferreira- Henrique Santillo- Gastão Müller.:.... fosé
Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas Faria -Jaison
Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro
Simon - Octávio Cardoso.
- ~
O SR. PRESIDENTE (Lenoif Vargas)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lll-Secretár1ã irá Proceder à leitura dÔ. Exi)edien-

~.

--

Leis do Trabalho---:- CLT, pela Caixa Econõmica Federal, em quadro suplementar de pessoal.
Art. 39 Os empregados que aceitarem o aproveitamento renunciarão expressamente a cqbrar da Caixa
Econõmica Federal indenização de qualquer natureza
-relativa aos trabalhos prestados a instituições em liquidação, a quem competirá _o pagamento de_s_alários porventura atrasados, fêrias, bem _como as demais vantagens
estabe:I~cidas pela Jegislação (!m vigor.
ArL 49 Ficam assegurados ao pessoal aproveitado a
contagem, para os efeitos legais, do tempo de serviço
prestado às instituições em liquidação e os demais direitos trabalhistas.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na. data de sua publicaç-ão.

Art. 6"

Revdgam~se

as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N' 6.~4. DE 13 DE MAIO DE 1974
Dispõe sobre a intenrençio ~ a liquidaçio extraju- -dicial de Instituições financeiras, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o CongreSso Nacional decreta e eu
sancíono a seguinte Lei:

--

CAPITULO I

t lido o seguinte
EXPEDIENTE
c;>FICIO_-_D_o_ Sr. 111-Secretãrio da Câmara dos De-putados encaminhando à revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas:-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 74, DE 1984
(09 3.2&4/84, na Casa de origem)
Dispõe sobre o aprol'eitamento do pessoal da Deifio RioS/A Crédito Imobiliário, no Estado do Rio de
Janeiro, e no Estado de São Paulo, e dá outras prol'idências.

Disposição Preliminar

Art. \9 As instituições financeiras privadas e_ as
públicas não federais, assim como as __ CoOperátiv"ãs de _
crêdito, estão sujeitas, nos termos desta Lei, à intervenção ou à liquidação extrajudicial, em ambos os casos
efetuada e decretada pelo Banco Central do Brasil, sem
prejuízo do disposto nos arts. 137 e 138 do Decreto-lei n9
2.627, de 26 de setembro de 1940, ou a falecida, nos termos da legislação vigente.
CAPITULO II
Da Intervenção e seu Processo

SEÇÃO I
Da lntenenção

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica o Poder Executivo autorizado a apl-o#
veitar os empregados da Delfin RioS/A Cfêdito ImObiliãriO (no Estãdo do Rio de Janeiro) e-da D-elfin-S/ACrêdito Imobiliário (no Estado de SãO Paulo), instituições financeiras em liquidação extrajudicial na foram
da Lei n9 6.024, de 13 de março de 1974.
Art. 29 A absorção dos empregados a que se refere
esta lei será efetivada, sob o regime da Consolidação ·das

Art. 29 Far"-se-á a intervenção quando Se verificarem
as seguintes anormalidades no~ negócios sociais da insti~
tuição: I -_a entidade sofrer prejuízo, decorrente da má administração: que sujeit"e a riscos os se-us :credores;
II- forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação ban_câria não regularizádas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso das suas
atribuições de fiscalização;

IJL- na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos arts. l9 e 211 do Decreto-lei nll 7.661, de 21
de junho de 1945 (lei de falências), houver possibHidade
de eYitar-se a liquidação extrajudicial.
Art. 39 A intervenção serã decretada ex officlo pelo
Banco Central d~ Brasil, ou por solicitação dos administradores da instituição - se o respectivo estatuto lhes
conferir esta competência - com indicação das causas
do pedido, sem prejuízo da responsabilidade civ.il e criminal em que incorrerem os mesmos administradores,
pela i1idicaÇào falsa ou dolosa.
Art. 49 O período da intervenção não excederá a 6
(seiS) meses, o qual, por decisão do Banco CeritraJ do
Brasil, poderá ser prorrogado uma única vez, até o máximo de outros 6 (seis) meses.
Art. 59-- A intervenÇão serã executada Por interven~
tor i{OJlieãdO p~_:lo Banco Central do Brasil, com__ plenos
pOderes de gestão.
Parágrafo i.íitico. Dependerão de prêvia e expressa
autorização do Banco Central do Brasil os atos do inter~
ventar que impliquem disposição ou oneração do patri~
mônio da sociedade, admissão e demissão de pessoal.
Art. 69 A intervenção produzirá, desde sua decretação, os s_eguintes efeitos:
a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas;
b) suspensão da_ fluência do prazo das obrigações
.;i;~ndas anteriormente coritraídas;
c) inexigibílidade dos depósitos jâ existentes à data
de sua decretação.
Art. 79 A intervenção cessará:
a) se os interessados apresentando as necessárias
condições de garantiã, julgadas a critêrio do Banco Cen~
tral do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades e_conômicas da empresa;
.... ~"-~·:·-·-· - ...... ~ -. -'• ., ·~ ... '

.. ........

..

Às Comissões -de Legislação Social e de

... - ..

Fínanças.~

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 75, DE I984
(nll 3.555/84, na Casa de origem)
.
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza a inclusão de recursos nos Orçamentos da
União, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

ArL _1_9 -fica_O- Poder Executivo autorizado a incluir
no Orc;~mento Geral da União, referente aos exercícjos
financeiros de i985 a 1988, a importância equivalente até
o ri1áximo de 7.723.260 (sete milhões, setecentos. e vinte e
três mH e duzentas e sessenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional- ORTN, divididas em 4 (qu3.tro)
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parcelas iguais correspondendo, em cada um desses
exercícios, ao-·valor de 1.930.815 (um milhão, novecentos

e trinta mil e oitocentas e quinze) ORTN, destinada ao
pagamento à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD,
da retificação da concessão de lavra, de que trata o Decreto n"' 74.509, de 5 de setembro de 1974.
Parágrafo úniCO. -0 pagãmeflto previsto neste ãrtigo

dar-se-ã na forma de verifiCação técniCo-confábil, anãlise
da concessão e comprovação de que a ãrea descrita no
art. 2<~ está incluSa no poHgon-0 do Decreto de lavra n'1
74.509, de 5 de setembro de 1974.
Art. 2'~ A área de tOO,oti ha decorrente da retificação
a que se refere o art. J9, localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, está delimitada por um polígono
regular, cujo primeiro vértice dista 17.239,07 m, no rumo
verdadeiro de 88~>24'11~8"~ (Sudoeste) do Marco Trigo~
nomêtrico DSG SAT:~.0029.·PA (Fazenda Sereno) de
coordenadas geográficas latitude 051'56'06~7" e longitude
49~>30'18.4" .. Do vértice nii 1 de coordenadas geográficas
latitude 051'56'23,.7'' Sul e longitude 499 39'38.6" WGr;
segue no rumo Oeste (1.®0 m) até o vértice n~>~;!, de coar~
denadas geográficas latitude 05~>56'23~8" Sul e longitude
491'40'11,.2" WGr; daí segue no rumo Sul (1.000 m) atê O
vértice n~' 3, de coordenadas geográficas latitude
05~>56'56.4" Sul e longítude 49~>40'11.1 .. Wd-r; daí segUe
no rumo Leste (1.000 ni) até o vêrtiCe n~> 4; de coordenadas geográficas latitude 05~>56'56.3 .. Sul e longitude
49~>39'38,6" WGr; daí segue rumo Norte (l.OOO m) atê o
vértice n~' 1, ponto de início desta descrição perimétríca e
destinar~se-á ao aproveitamento de substâncias minerais,
exclusivamente por trabalhos de garimpagem.
§ ]9 Fica estabelecida uma segunda área, envolvendo a primeira, de aproximadamente 750 ha, para apoio
logístico às atiVidades de extração do minério e conseqüente beneficiamentO, -na-qual nãO será permitida a garimpagem, definida por Um --=po!igono, cujo vértice dista
15.484,73 m no rumo verdadeiro de 899(}()' (Noroeste) do
Marco TrigonOmétrico DSG SAT. 30029-PA (Fazenda
Sereno), de coordenadas geográficas latitude05~>56'06.7"
e longitude 49~>30'18,4". Do vértice riii 1, de coorde_nad~~
geográficas latitude 05955'59,2" Sul e longitUde
49~>38'41.8" WGr; segue no rumo-Oeste (3.500 m) até o
vértice n~' 2, de_ coordenadas geográficas latitude_
05~>55'59.4'' Sul e longitude 491'40'_35,6" WGr; daí segue
rumo Sul (2.000 m) atê o vértice- n9 3, de Coordenadas
geográficas latitude 03~>57'04,.6'' Sul e longitude
49~>40'35.5" WGr; daí segue rumo Leste (2.000 m) até_ o
vértice n~' 4 Sul e longitude 491'39'30,4 WGR;.daí segue
rumo Sul ( 1.000 m) atê o -Véftíce n~' 5, de coorderiadas
geográficas latitude 051'57'36.9" e longitude 49~>39'30.3:'_
WGr; daí segue rumo Leste ( 1.500 m) ité o Vé!tlce-i19 6,
de coordenadas geográficas latitude 05~'57'36~8" Sul e
longitude 491'38'41,.5" WGr; daí segue rumo Norte (3.000
m) atê o vértice nl' 1, ponto de inícíci déSta descdçãO.peri~
métrica.
§ 2~> A profundidade máxima admitida para a garimpagem é de menos 20 (vinte) metros da atingida pelas escavações atê dezembro de 1983, ou seja, atê a cota de
190m acima do nível do mar.
Art. 31' A garimpagém será suspensa -definítivamente dentro do prazo de 3 (três) anos, a contar da data de
publicação desta lei _ou, se antes desse prazo, for atingida
a cota a que se refere o artigo anterior.
Art. 41' Competem ao Ministêrio das Minas e Energia a supervisãO, Coorde-riação e controle dos trabalhos
decorrentes da aplicação desta lei.
§ I~> A administração dOs trabalhos de garimpagem,
inclusive investimentos rieceS:sarios à sua execução-, caberá à Cooperativa de Garímpeiro'S de Serra Pelada, a ser
instituída mediante autorizaÇão do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária --INCRA, ouvido o
Departamento Nacional de Produção Mineral.
§ 2<:' Consthui receita da CQoperativa de Garirilpéiros de Serra Pelada, para atender aos encargos referidos
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no parágrafo anterior, 5% (cinco por cento) do valor de
cada compra de ouro, que serão imediatamente repassados pela Caixa Econôinica Federal.
Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
caQào.
Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrár_io.
MENSAGEM N• !58, DE 1984
ExcelentíssimOs Senhores MembroS.do Congr·essO 'Na~
cio"nal:
Nos teimas do :irf. 51 da Constituição, tenho a honra
de" -_iubiTleter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores MinistroS de -Estado aas Minas e _Ener8ia e Chefe da
SeCret3.ria de Planejamento da Presidência da Repú-blica,
o anexo projeto de lei qü~. "autoriza a incluSão de recursos nos Orçamentos da União, e dá outras providências".
Brasília, 16 de maio de 1984.- Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 62/84, DE 14 DE.
MAIO DE 1984, DO MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA E DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDIONCIA DA REPÚBLICA
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~a:
·Em 1974 foi baixado ·a Decreto n~' 74.509! de 5-9-74,
corlcedendo -à Amazônia Mineração S.A., empresa que
foi posteriOrmente incorporada à Companhia Vali:-dO
R.Tõ Doce- _CVRD, o direito de lavra de minério de ferro numa área devidamente especificada no aludido Decreto.
2. Em 1980 foi constatada na parte norte da área
ocofrénci<i" de ouro, o que foi comunicado ao Departamento Naêional da Produçã_o Mineral --:- DNPM, na
forma do -que prescreve o ite~ IV do art. 47 do Código
de ~ineração, e adotadas todas as providências _exigidas
em lei.
_
1.___ A essa- época já se registrava a presença de garimpeiros em número progressivamente crescente~ oriundos
das várias p:irtes -do território nacional, notadamente do
Maranhão e demais Estados do Nordeste.
4. Em poucO tempo registrou~se um número de gatimp-eíios qUe eXc_edia 3 10.000 pessoaS, aCãrfeiando um
grave problema de ordem social, impedindo a adoção
das providênCias- preconizadas na legislação minerária
vigente, em proteção ao direito ~itulado à Companhia
Vale do RÍo Doce, concessionária do direito_ de lavra.
5. O pi-Oblema de ordem social tornou-se público e
notório, atingindo um elevado númer-o -de famílias que
de forma direta ou indireta, dependem da ex.tração do
ouro -de serra Pelada.
6. Com o objeti~O de assegurar-lhe solução o Canse~
lho de Admin"íslração _da Comparihia Vale do Rio Doce,
nos termos da legislação que rege a matéria, autorizou a
retificação da -cO-nCessãõ dO direito de laVrã., de que ê--titular, segundo _um polígono dey!damente demarcado,
cOntendo a área di interesse em profundidade, de uma
co(a de menos 20TVinte) metrOS da aüngrda peJas escavações ocorridas atê dezembro de 19.83.
7. A liberação ora recomendada é a máxima permiti~
- da-naquela área-em condições de segurança, para a natu~
reza daquela atividade.
8. Alcançado o prazo de 3 (três) anos ou, se antes de·
le, a mencionada cota de menos de 20 metros{~20m), deverá ser encerrada definitivamente a garimpagem e assegurado à Companhia Vale do Rio Doce o pleno exercício do direito que lhe foi concedido J)elo Decreto n~' _
74.505/74, inclusive Com a total retirada dos gari_mpeiros .
.9. A CVRD, em decorrência das limitações da lei societária, deverá;--afora outros aspectos, ser indenizada
pela União em valor correspondente aos investimentos
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jâ feitos e aos resultados que adviriam para a empresa,
dos futuros aproveitamentos.
tO. Assim sendo, a União efetuará esse pagamento
em 4 (quatro) parcelas correspondentes ao valor de
1.930.815 (um milhão, novecentos e trinta mil, oitocentos e quinze) ObrigilçõeS Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, num total equivalente a 7.723.260(sete
milhões, setecentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta)
ORTN, relativas aos exercícios financeiros de 1985 atê: o
de 1988.
li. Em face do exposto; submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que
visa a equacionar os problemas sociais existenteS-na
área, objd.o de retificação em sua concessão-.
12. Reafirmamos a Vossa Excelência a expressão do
nosso mais profundo respeito. -César Cais, Ministro
- Antônio Delfim Netto, Ministro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 74.S09, DE
S DE SETEMBRO DE 1974

· Concede à Amazônia Mineração S.A. o direito de
lavrar núnérlo de ferro, no Distrito e Munlclplo de

Marabá, Estado do Pari.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o arL 81, item III, da Constituição, e nos termos do art. 43 do Decreto-lei nl' 227, de 28 de fevereiro
de 1957 (Código de Mineração), alterado pelo Decretolei nl' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 111 Fica- Outorgada à Ari1iZônii Mineração
S.A., concessão para lavrar minério de ferro, em terrenos
devolutos, no lugar denominado Serra dos Carajâs, Dis~
trito e Município de Marabá, Estado do Pará, numa área
de dez mil hectares (10.000 ha), delimitada por um quadrado, que tem um vértice a sete mil trezentos e sessenta
e seis metros (7 .366m),-no rumo Verdadeiro de trinta e
nove graus, quarenta e oito minutos sudoeste .39°48'
.SW), do vértice geodêsico SL-1 e os lados divergentes
desse vêrtíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; dez mil metros ( to.OOOm), leste (E); dez mil metros ( !O.OOOm), norte (N).
Parãgrafo único. __ A concessão de que trata este artigo ê outorgada mediante as condições constantes dos
arts. 44,47 e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração
e de outras referidas no mesmc Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o seguinte:_
a) a concessão fica sujeita às -estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n~' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução n' 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Naciona] de Energia Nuclear;
b) _o concessionário fíca Obrigado a recolher aos cofres PúbliCos os tributos devidos à União, ·em cumprimento do disposto no Decreto~ lei nl' 1.038, de 21 de.ootubro de 1969;
c) se o concessionârio não cumprir qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão ser"á declarada
caduca ou nula, na forma dos arts. 65 e 66, do Código de
Mineração;
d) ·a concessão de lavra terâ por título este Decreto,
que será transcrito no Livro C- Registro dos Decretos
de Lavra do Departamento Nacional da Produção Mi~
neral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 21' As propriedades vizinhas estão sujeitas às
servidões de solo o subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59, do CódigO de Mineração.
Art. 3~> Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, reVogadas as disposições em coritrárío.
(DNPM - 813.637.60:)Brasília, 5 de setembro de 1974; 1539 da Independência
e 86~> da República.
Ãs ComiSSões de Mi nas e Energia e de FinanÇasA
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~-O-Expe
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vfio ser lidos pelo Sr.
("'-Secretário:
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 92, DE 1984
Requeremos ·urgência, nos -termos do ã.rt. 371, alíneã

"c" do Regimento Interno, para a Mensagem n9 4Sf84,
do Sr. Presidente da República, submetendo it aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. M-inistro da
Fazenda, para que seja ãutorizado o GOverno dá Estado de Pe~nambuco, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 745.478.756,6&.
~
Sala das SeSsõe;s.-24 de maio de 1984- Senador Aloysio Chaves, - Senador Humberto Lucena
REQUERIMENTO No 93, DE 1984
Requeremos urgência,- nos ternios do art. 371, alínea

..c" do Regimento Interno, para a Mensagem n" 73, de
1984 (n" 112/84, na origem), que autoriza ã Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) a contratar opei'ação de
crédito de Cr$ 8.989.603.690,00 (oito bilhões, novecentos
e oitenta e nove milhões, seiscentos_e três mil, seiscentos
e noventa cruzeiros).
Sala das Sessões, 24 de maio de 1984. - Aloyslo Chaves, Humberto Lucena
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Os requerimentos lidos serão incluídos na Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -

-Discussão, em turno único, da redação final (oferecida peta Comissão de Redação em seu Parecer n"
179, de 1984), do ProjetO de Decreto Legislativo n~'
12, de 1983 (n~' 9/83, na Câmara dos Deputados)
que aprova o texto do Acordo sobre Navegação
Marítima Comercial, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgâria, em Sofia, a 19 de agosto de 1982.
·
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redaçào final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a -redação final aprovada

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo DI'

Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n 11
178, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo n 11
li, de 1982 (n" 122/82, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Convênio ConStitutiVo do
Fundo COmum para Produtos de Base, concluído
em Genebra, em 27 de junho de 1980, e asSirüido
pelo Governo da República Federativa do Brasil a
16 de abril de 1981, em Nova Iorque.
Em discussã.o a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
a seguinte a redação final aprovada.

Redaçio llnol do Projeto de Decreto Legloladvo n• 11,
de 198Z (n• 121/81, na Cimara dos Deputados).
Faço saber que o CongrCsso NaciOrial aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da ConstitUição, e eu, ...
, Presidente do SenadO Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N', DE 1984
Aprova o texto do Coavênfo Constitutivo do Fundo C~
mum para Produtos de Base, concluído em Genebra, em
27 de junho de 1980, e U!llnado pelo Governo da Replibllca
Feclerativa do BrasU a 16 de abril de 1981, em NoTa Ior·
que.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É aprovado o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base, concluído

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 41, DE 1984

(09 2.096/83, na Casa de origem)
De iniciatiVâ "do Senhor Presidente da República
Reajusta a pensão especial concedida pela Lei n9
de 19 de julho de 1961, a Haydéa Lago Bittencourt, viúva do Senador Lúcio Bittencourt.

3~919,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 A pensão especial concedida pela Lei n~
3.919, de 19 de julho de 1961, a Haydêa Lago Bitten·
court, viúva de Lúcio Bittencourt, fica reajustada novalor correspondente a 2 (duas) vezes o maior salário mini:
mo vigente ft(f País.
Art. 2" A despesa decorrente desta lei correrá à con·
ta de Encargos Previdenciários da União --Recursos
sob a SUpervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3'<' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Q SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinâria de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

12, de 1983 (a" 9/83, 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

Passa-se à

ORDEM DO DIA

f:

em Genebra, em 27 de junho de 1980, e assinado pelo
GOvemõ da República Federativa do Brasil a 16 de abril
de 1981, em Nova Iorque.
--- Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em viior na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2:
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DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1984

Aprova o texto do A~ordo sobre Navegaçio Marítima Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, em S6fia, a 19 de agosto de
1981.
O COngressO N adona1 decreta:
Art. lY ~aproVado o texto do Acordo sObre Navegação Marítima Comercial celebrado entre o Governo
da República Federativa do Btisil e o Governo da República Popular da Bulgâria; em Sófia, a 19 de -_agosto de
~n

~

Art. 29 Este Decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n~ 82, de 1981 (n9 2.768/80, na Casa de origem), que
altera o art. 280 da Lei nl' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
-- CódigO- de ProcesSo Civil, tendo
PARECER, sob n~' 26, de 1982, da Comissão
-de Constltuiçio e Justiça, favorãvet, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
2

Votação, em turno único, do Projeto d6 Lei da Câmara n"' 67, de 1983 (n"939/79, Da CaSa de origeri'l), Que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de
diri!Ção de órg-ãos da Administração Piíblica Federal direta ou indireta, tendo
PARECERES, sob n•s 1.000 e 1.001, de 1983, das. Comissões:
....;: ile Constituiçio e Justiça, favorâvel; e
-=oe ServiÇO Público Civil, contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de le_i d?Câmara-n" 42, -de 1984 (n" 2.096/83, na Casa -de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da RepúbTicã, que reajusta a pensão especial concedida
pela Lei n" 3.919, de 19 de julho de 1961, a Haydéa
Lago Bittencourt, Viúva do Senador Lúcio Bittencourt, Tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 183, de 1984,
da Comissão
- De Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 51. de 1978 (n" 1.465/75, na Casa de origem), que
acrescenta parâgrafo ao art. 81' da Lei n~' 6.251, de 8 de
ou~u~ro de 1975, que insti_tui normas gerais sobre desportos e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 638 e639, de
1981, das Comissões
-de Educação e Cultura; e
- de Flnançu.

4
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
aprovado.
O proj~to" vai à- Sanção.
É_ o seguinte o projeto_ aprovado

Votação, em tu(no único, do Projeto de Lei da Câmara n" 54, de 1981 (n' 435/79, na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiá dos do servidor público federal civil, militar ou
autárquico, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 179 e 180, de
1983, das Comissões:
-de Legfslaçio Social; e
- de Serviço Público ClvU.

Maio de 1984
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-V(iúlÇâo, em i.Urno úniCo, do RCqUerimento ri11 92, de-

Votação, em turno único- d(d,rõféto de Lei da Câmara-_·

n(l 58, de 1981 (n~ 1.595/79~ ila Casa de origem), que-dis~
põe sobre a legitimaÇão àClOtiva, e dá outras providênR
cias, tendo
PARECER, sob n"' 904, de 1983, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, favorável, com Emendas
que apresenta de n~'s I a 4-CCJ.
6

Votação, em turno único, ,do Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 1983 ( n'<' 5.615/81 na Casa de origern)l introduzindo alteração na Lei n~' 6.649, de 16 de maio de 1919,
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob n~> 806, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.
7
Votação, enlturno úriiCo, do Projeto de Lei da Câmara n~> 5, de 1981 (n~> 3.035/80, na Casa d.e origem), alterando o art. t~> da Lei nY 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público FeCleral e de atividãde privada, para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 971 e972, de
1981, das Comissões:..-_
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.
8
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara nl' lO, de 1981 (n~> 1.529/79, na Ca-sa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 354 e355, de
1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
- de Finanças.

~

1984, dê 3.UtoTia doS Senadores Aloysio Chaves e Humberto Lucenã, séilicii8.itdo, nOs teim-õi do art. 371, ·c, do
Regimento int-ei=no, urgência para a Mensagem nl> 45, d"e
I n-4(11~ 3g/84_, '~a: origefn), peJa qual o Senh(1r Preside~
te da República solicita autorização do sen"ado para que
o.Governo do Estado de Pernãmbuco possa realizãr operaçã_o de empréstimo no valor de Cr$ 745,478.756,68 (setecentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta_e .oito mil, setecentos e cinqüenta e seis cruzeiros e
- sessenta e oito centavos), para o fim que especifica.
12

.Votação, em turno único, do Requerimento n~> 93, de
1984, de autoria dos Senadores_Aloysio Chaves e Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art._371, alínea
c, do Regimento Interno, urgência para a Mensagem n"'
73, de 1984 (n~> 112/84, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República solicita autorização do Senado
para que a Prefeitura Municipaf de São Paulo (SP) possa
realizar operação de crédito de CrS 8.989,603.690,00 (oito bilhões, novencentos e oitenta e nove milhões, seisceritos e três mil, seiscentos e noventa cruzeiros) para os fins
que especifica.
13

Votação, em turno único-(apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (0'1
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 5~' da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgân"ica da Previdência Social, alterada pela Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sOb n'~'s 692 e 693, de 19S2, das Comissões:
-de Legislaçio Social, favorável, nos termos de Substitutivo que apresenta; e
.....:.. de Constituição e Justiça, pela ínjuridicidade do Pro-jeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

9

Votação, em turno llnico, do Projeto de Lei da Câinara nl' 44, de 1981 (n~> 587779, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (râdio, televisão, cinema, jorriaís, revistas, -cã.rtazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) ace"itar a -autorização
ou a veiculação de anúnciOs e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados. copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n~>s 186 e 187, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável, com_v_oto vencido dos Senadores Bernardinho Viana, JOsé [inS Lenoii- Vargas; e
-de Finanças, favorável.

·e

lO
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitãn~
do, nos termos dos arts. 75, c, 76, e 77, do Regimento lntemo, a criação de uma comissão especial mista, composta de li (onze) senadores e Il (onze) deputados, para, no prazo de 120 (centO e virite)"dias, com a colaboração das entidades mais represéntativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômiC'O-financeira do Pais.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

14
Votação, em turno único (apreciação preliminar da
constitucíõnalid"a-de e juridicidade, nos termos do art.296 do R~gimento Interno), do Projeto de Lei da Câma-ra n~' 48, de 1983 (n~' 5.019/81, na Casa de origem), que
dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com sede em João Pessoa,- Estado da
-- P~raíba, e-dá outras providências, tendo
PAR~CER, sob n~' 790, de 1983, da Comissão
-de- Constituiçio e Jusdça, (audiência solicitada pela
ComiSSão de Legislação Sociã[), Pela inOOiiStítuCíõnálidade_ e inj!lridici9ad_e.
15

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 19, de 1984 (apresentado pela ComissãO de EconOmia
como conclusão de seu Parecer n~' 201, de 1984), que au--toriza ·a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a elevar eni Crl 6.831.075.000,00 (seis billiõe.s, oitocentos e
trinta: e um milhões, setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 202 e 203, de 1984, das Comissões:
-- --de Constituição e JUstiça, pela constitucionalid"ãde e
juridicidade; e -de Municípios, favoráveL
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O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer-rada a sessão, __
(Levanta-se q sessão às 1/f horas_e 58 minutos)

D!SCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MARCDMACIELNA SESSÃO DEll/5(84 E
QUE, ENTREGUE .Â REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O s:ii." MAj'{CO MACI~L (PDS - PE. Pronuncia o
seguiniC discufso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A experiência de vários países do mundo, inclusive o
Brasil, aponta para a necessidade de rever o conceito
quase místico de que níveis ·satisfatórios de desenvolvimeQto só podem ser alcançados através do gigantismo
emPresarial. Na realidade a grande escala -muitas vezes slnônimo
de estatismo - não raro ímplica e ê impulsionada pela
centralização, que traz em seu bojo a tecnoburocracia e
todos os seus inconvenientes. E, de outra parte, os requisitos de eficiência erícâcta, séJa Par-a um país como um
todo, seja para Uma empresa isoladamente, não dependem necessariamente das escalas de produção.
Há que se pugnar, portanto, pela busca de novas alter-natívas que, atentando para as pecularidades regionais
sejam capazes de oferecer meios necessários à satisfação
das necessidades da maioria- tanto na escolha correta
do que-aeve ser prÕdrÚ:ido comO na adequação da forma
d~ produzir. Pois a produção só tem sentido se destinarse à satisfação de necessidades reais e for realizada mediante processos que considerem o homem seu destinatá.rio,-até mesmo enquanto agente, porquanto o trabalho
é valor objetivo e, portanto, insubstituível.
Felizmente algumas nações já perceberam - e, não
por coinCidência, são justamente as que lograram atingir
estágios mais adiantadOS, pãrticularrriente no tocante à
equanimidade na distfibuição dos frutos do progressoque desenvolvimento decorre basicamente desse fator
nobre, o homem, responsável pelos êxitos nos campos
político, social, económico, técnico e cultural; e ao
percebê-lo c!ecidiram-se peJo apo.io a iniciativas vQlt_adas
~a_ra _estimular a capacidade de iniciativa d_os seus cidadão-s, construindo novos modelos de desenvolvimento
compatíveiS com suas potencialidades e necessidades.
Mesmo nos países altamente desenvolvidos, a importância da pequena e microempresa é uma realidade. Nos
Estados Unidos da América, por exemplo, criam-se a
cada ano 400.!>00 novas pequenas e microempresas, ao
mesmo tempo- é verdade- em que desaparecem cerca
de 300.000 outras delas, resultando_ saldo positivo de
100.000 elnpresas novas. Ao contrário do que se Poderia
pensar, naQuele país eiistem hoje mais pequenas e microempresas do que há 20 ou 50 anos atrãs.
Nâo estamos, em absoluto, a condenar o grande em~
preendimento, até mesmo porque, em inúmeros casos é
ele a única via pela qual se podem obter resultados. Seria, a título de exemplo, no mfnimo ingenuidade esperar
que médias e pequenas empresas fossem capazes de produzir aviões; mas ê inconteste que as peças "e componentes desses produtos podem ser eficientemente-Produzidas
por elas. Incumbe, pois, ao poder público identificar- tamanho ideal para cada tipo de empresa, de modo a
torná-las capazes de produzir em quantidades suficientes
e, além disso,_ empregar o maior número possível de pessoas,

e

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex•, meu caro
Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hennes- Nobre Senador, V. Ex• c:stá
ab_ordando, realmente, com muita oportunidade esse assunto. Nós, dos órgãos empresariais, da Confederação
das Indústrias. das Federações das Jndústrias, como a
minha do meu Estado, estamos atentos a esse projeto
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oportuno do GoV_erno; e estãmos ateD.tOs, SObretudo, a
que se dê importància à criação e à multiplicaÇão d-a Pequena empresa, e digo por que a V. Ex• É porque estamos convictos de que o que mais precis"ainoS -criar, no
Brasil, é empresârio, e o exemplo ilós temos:_ BraSília.
Foram os pequenos empresários, ac:iUi em -BraS111a-;-que
iriící<i.ram esta cidade que nos honra pelo seu dimensionamento, pela sua beleza, pela coragem de seu construtor e de todos aqueles que o apoiaram, porque foram os
pequenos empresários que iniciaram ãs súaS atíYidades -e
que deram oportunidade a que outros viessem trabalhar
com eles. Portanto, a multiplicação das pequenas empresas será a multiplicaçãO _dos empresáôOs, e ISto será lnais
útil do _que como acontece, em que, muitas vezes, falamos só em grandes empresas para termos mais trabalho.
Com que faz uma grande empresa, com Os recursos que
se empregam em grandes empresas, poderemos fazer
centenas de milhareS de pequenas empresas ~e multiplicar
a capacidade. Quando visiteí a última-Vez a Itâllã~ umã.
das minhas observações e uma das perguntas que fiz, obtendo depois a constatação, é que a Itália, terra onde as
gran4~ empresas dominam pela sua qualida~e. pela sua
tecnologia, é também a terra dos pequenos, numerosísSi- mos empresáriOs que, realmente~ rriultiplicam ã. mão-deobra, Congratulo-me com V, Ex.' pela oportunidade do
seu discurso. - - -O "SR~ MARCO MACIEL- Nobre Senador·G-ãbfiel
Hermes, quero, ao agradecer o aparte com que me-desvaneceu V. Ex• dizer que subscrevo integralmente as
considerações que V. Ex• vem de fazi:r a proPósito dã
importância da pequena e da- microempresa e quandO salienta de modo especial, o papel que elas exercem na formação de novos empresários.
Com efeitO, --neith-llffia sõcic!dãde- -deinocrâiícii --Pode
prescindir da liberdade de iniciativa no campo da-átividade econômica, e isso exige que ao lado do fortalecimento da empresa, se busque formar quadros para que
elas sejam correta e adequadamente 'administradas. E a
pequena e média empresas têm essa-virtude de treina! recursos humanos, de ensejar o florescimento de noVOs
empresários que, pouco a pouco, -vão -ascendendo p:ara
novos patamares e ampliando seus empreendimentos,
gerando, conseqüentemente, beneficias cada vez maiores
para a Nação, na proporção em que geram empre&os,
elevam a renda, ampliam a receita tributária da União,
dos Estados e Municípios e, assim, tornam possível um
desenvolvimento mais homogêneo integrado de toda a
nossa Nação. Por isso, quero dizer que estóu- integralmente de acordo com as considerações que V, Ex• vem
de expender. Voltarei ao longo do meu discurso, a fazer
novas apre--ciações sobre os pontos feridos no aparte de
V. Ex•

e

O Sr. João Lobo- V, Ex• me permite um apariC?
O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ouço V. Ex•
com muito prazer, meu caro Senador Joào Lobo.

sr.

O
João Lobo- Senador Marco Maciel, antes que
V. Ex' prossiga- iio seu bem colocado pronunciamento,
eu gostaria de fazer esse aparte sobre o mesmo. V. Ex•
deve saber que o grande sociólogo americano Alvin Toftler escreveu ultimamente- não sei quando, mas foi traduzido recentemente para o português - o seu livro
sobre premissas e previsões;Alvin Toffler aborda exatamente esse aspecto do gigantismo, do estatismO ááS emM presas nos comandos centrais dos estados, na forma uniforme de se dar tratamento às indústrias, aoS -dogmas
bancários, etc.;porque diz ele que, hoje, o mundo inteiro
marcha para uma outra forma de civilização. Há uma
onda nova de civilização que ele chamou de "A terce1ra
onda" e nessa ••terceira onda", a característica essenCial,
a característiCa--principal desse movimento cultural que
se espraía nO murldo ífl.ú~fri:i ~ "exatamenti isso: iermimir
com a unifOriilldade das instruções, o gigantisnio 4as
instruçõeS eStatais ·e: coricom-it<intelliCflte, CõJn o gÍgaii-

tiSmo das ci:mpresas. Há um profundo processo de desmassificação da economia mundial. O que está havendo,
segundo a observação de Alvin Toffier, não ê uma falência dOs IDeias ou da técnica dÔ liberalismo dos pafs~~ caM
pÍtalistas, porque ~ mesma r~essão, a mesma f~lência
que se observa nos paíse5 capitalistas, esião preSentes
nos -Países de cunho socialista. o que está havendo é que
está presente hoje em todas as atividades empresariais
uma desmassificação, uma- reduçãO do gigantismo paTa
as peqUenas empresas, porque essas pequenas empresas,
desmassificando o desenvolvimento, transformando-o
em desenvolvimentos regionais, característiCos de caâa
regi.ão, são mais propícios para o momeRto pri!seD.te:E a
pequena empresa terá, naturalmente, prevalência sobre
as grandes empresas. Acha o sociólogo americano que
hâ uma tendência enorme de ser deslocado o centro de
trabalho para os lares, para as atividades domésticas. O
apirecimento, na América, de 400 mil pequenas empre-sas pÓr ano, não é nenhUffia novidade, foi previSível e foi
previsto pelo mesmo autor. A pequena empresa tem
maior rendimento e, em vez de continuar c_om aquele so~
frimento, com aquela improdutivid<lde, aquele gasto supérfluo de energia do leva e traz dos homens de suas casas aos locais de trabalho, levou apenas as informações
para as casas e, de lá, retirou as partes, os agregados que
compõem a produtividade; a produção das grandes em~
presas de hoje. Com a economia de energia, poupandose o deslocamento dos homens das fábricas para as suas
casas, diariamente, num val e volta monótono e conti~
nuo, levando~se apenas a infõrmação para esses homens
poderem trabalhar nos seus domicílios, gerando as pequenas empresas, empresas de cunho_quase que familiar,
a_~onomia mundial assume outro aspecto muito impor~
taQ_te. E__ o Brasil começa a atentar para o problema neste
mOmento- em que cria o Estatuto das Peguenas Empresas. Farei outr? 9bservaçãÕ ao !On-go. do Seu discur.so.
porque tenho certeza de que V. Ex• vai abordar o Estatuto das Pequenas Empresas e o que ele representa para os
pequenos Estados como o meu Estado, como o Estado
de Serg!pe e, talvez mesmo para o Estado de V. Ex', que
é_o mais industrializado do Nordeste. Agradeço o aparte
a V. Ex•

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador João
Lobo, ao agradecer o seu aparte, devo salientar que V,
Ex:~ feriu um ponto que considero extremamente importante. Alvin Toffler, de fato, tem se especializado em estudos sobre desenvolvimento e, dele, conheço não a obra
a que V. Ex' se reportou, mas uma outra que produziu
profundos impactos, eu diria, em toda a sociedade ociM
dental: reporto-me ao lLvro intittilãdo "O-Choque do Futuro".
Não conheço, infelizmente, como disse, a obra a que
se reportou V. Ex• mas~ vejo quailto são próc_edentes
suãs observações.
Por oportuno, lembro a V. Ex• o livro de Schumacher,
intitulado Small is Beautiful, hoje célebre, que podia ser
traduzido para aplicar ao discurso em tela, por "O negócio ê ser pequeno", no qual se afirma:
.. ( •..) r?.. um fenômeno estranho que a economia
atual não consiga -desenvolver as regiões pobres. E:
lamentável que não se tenha ainda uma economia
com base na produção pelas massas em vez de produção em massa.

_Mais adiante a.cre.scenta Schumãchef:
Por isso, se o pensamento económico não s-ouber
ultrapassar suas abstrações, como taxa de crescimento, renda per capita, renda nacional etc., isto é,-se ele não puder ir alén'l. disso e entrar ení contato
com as realidades humanas de pobreza, alienação,
desemprego e desespero, então é melhor esquecer a
economia e começar tllâO--de-novO."
A atenção para as micro, pequenas e médias éi:npresas,
no Brasil, pode trazer valiosa contribuição ao atingimen-

Maio de 1984
to do ideal de justiça social. C: louvável, por isso mesmo,
a iniciativa do Governo em propor ao Congresso moâificações importantes no balizamento legal que discipline
as atiVídadé-s económicas: com vistas a beneficiai as pequenas unidades empresariais.
Aliás, ao encaminhar a Mensagem ao exame do Poder
Legislativo sobre a matéria, afirmou o Presidente João
Figueiredo:
"Com efeito, apresenta-se a microempresa como
a mais carente de proteção especial, porque despro·
vida de recursos económicoMfinanáiros e de estrutura administrativa adequada, não consegue suportar,
por seus próprios meios, os inúmer-os encarg-Os qUe
ainda lhe são impostos.
Ora, o sistema de livre empresa não pode pres-cindir da microempresa, posto que ela é verdadeira matriz do próprio sistema. Além disso, a microempresa
constitui uma das principais fonteS de ocupação de
mão-de-obra, com ou sem vínculo empregatício,
sendo, pois, relevante a sua função social, notadamente em época de Crise. Da mesma f~rma, é importante a participação da microempre:ia no desenvol~
vimento econômico, seja cofio forneceâori de_ insu-mOs básicos- piua a Produção das empresas maiores,
seja como consumidora dos produtos por estas industrializados ou comercializados.
-Por -tudO isSo, torna-se uigente e imperios-o tomar medidas que importem na substancial liberação
da microempresa dos perniciosos· efeitos decorrentes do_ex:cesso de burocracia e do peso da carga fisEste é, em essência, o objetivo que presidiu a
elaboração do Estatuto da Microempresa."

cal:

- Consubstanci:;t_da nos projeto:; do "Estatuto da Microempresa", a proposta do Executivo busca beneficiar
o grande número de estabelecimentos de pequeno e médio portes- cerca de I ,3 milhão- e, através disso, sig.
nificativã parcela dos 12 milhões de brasileiros oficialmente desempregados e subempregados, os quais, como
lembrou o coordenador do Programa Nacional de Desburocratização, João Geraldo Piquet Carneiro, somente
con~eguem sobreviver graças a empregos não registra·
dos, trabalhando em condições anormais.
·

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex._ uma obser·
vaçãQ?
O
zer.

SR~_MARCO

MACIEL- Ouço V. Ex•, com pra·

O Sr. Benedito Ferreira- Tenho a declarar, inicial·
mente, nãO ter podido acompanhar o pronunciamento
de V. Ex' todo ele calcado, não só na sua inteligência
mas na sua experiência, mais do que comProvada, de ho·
mem público,
O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex'
O Sr. Benedito Ferreira - Mas, na verdade, quero
ainda confessar uma outra coisa mais grave, porQue esse
projeto da pequena ou da microempresa é, talvez, um
dos projetas mais sérios que até hoje vieram a exime do
Congresso Nacional. E tenho que confessar, realmente
-- cabisbaixo, que ai:i-tda não tive a oportunidade de ter cm
mãos eSse projeto, visto que, realmente, eu o entendo
como uni. dos mais importante.<; até hoje remetídos- aoCongresso NaCional, repito. Mas, há algo que vem me
inquietando por antecipação, embora confesse que ainda
não pude entrar em detalhes no projeto, que é a conceituação_a que estará suJeito esse projeto, do que é pequena ou microempresa. Veja V, Ex•. por exemplo, para os
nossos Estados mais pobres. Imaginemos que nós per·
mitíssemos que esse _diploma legal saísse daqui enquadni.ndo o· comercio, a atividade comercial, também,
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como micfoempresa, porque p-arec:e-nre qu-'edentro do
conceito geral o comerciante também é um empresário.

O SR. MARCO MACIEL -

É evidente.

O Sr. Benedito Ferreira- Veja então V. Ex' que liquidaríamos com a receita da quase totalidade dos Estados
mais pobres, estabelecendo e permitindo a atividade _comerc:ial, que sem dúvida alguma é útil, porque a indú~
tria não sobreviveria Sem -o comércio; mas, não vejo
como podemos pensar que os municípios e os Estado venham a sobreviver, permitindo que as atívidades rião
produtivas, não geradoras de muito emprego, como é o
caso da indústria, e o comérciO, porque na fealídade -sabemos que o comércio não gera emprego, principalmente no dos chamados gêneros de primeira necessidade.
Então; esse é o meu receio, se teríamos os meios e· teríamos tempo e habilidade para definir bem essa questão do
que é a microempresa e quais seriam as miCroempreSas
que deveriam, realmente, ser beneficiadas com -esse propósito goverO.ãmental. Era este o regístrci qUe-gostaria de
fazer no pronunciamento de V. Ex" -e, ao ffiesmO temp-Q,"
congratular-me com o nobre Senador de Pernambuco,
por trazer ao debate esse momentoso assunto. Muito
obrigado a V. Ex"
O SR. MARCO MACIEL -:-Caro Senador Benedito
Ferreira, ouvi com muita ateilção as questões qu__e Y. Ex"
suscitou em seu Substancioso aparte trazendo à colação
um problema que, de fato, há de preocupar os Estados
de menor nível de desenvolvimento relativo, nomeadamente os Estados do Norte, Nordeste e da sua região, o
Centro-Oeste. Porque. na realidade, na medida em que
se propicia a isenção de impostos, naturàlmente isso faz
com que se reduza a receita tributária dos Estados e municípios.
Acho que o tema que V. Ex' trOUXe <i-debate deve merecer, por parte de todos nós, uma ampla discussão, por
ocasião da anâlise da matéria. Poderemos, inclusive,
pensar em formas que corrijam :is eventuais-p-erdas de receitas que os Estados venham a ter, com a aplicação do
Estatuto. Mas, de toda forma, estou considerando extremamente importante que nós apreciem'os -eSta matéria e
a aprovemos, mesmo porque ela se impõe no instante eiii
que vive o País, marcado por vicissitUdes econômicas e
caracterizado, sobretudo, por elevado número de desemprego e de subemprego.
Acho, como salientou V. Ex", que comO a proposta
ainda está em apreciii"çãá,-OóS devemoS bUscar CorriSir
eventuais distOfções, fazer Com.-que ela p-OsSã;-erifim ser
um documento que satisfaça oS diferentes interes-ses -em
jogo, inclusive aque!e"lenibrado poi V. EX~ reiãüV-o à receita tributária, dos EstadoS, Túritórios e MunicípiOs de
mais reduzido desenvolvimento.
Prossigo, sr. Presidente, Srs. Senadores~
Coroa-se, com a proposta encaminhada pelo Governo
ao Congresso Nacional, o esforço despendido pelo exministro Hélio Beltrão, quando à frente do Ministério
Extraordinário para a Desburocratização prec-onizou e
de_u os primeiros passos, para que se elaborasse uma
política de apoio à pequena e média empresas.
Lembre-se que o Dr. Hélio Beltrão sempre pugnou
pela eliminação _de entraves burocráticos e legais que
obstaculizam o desenvovimento das microempresas,
dando partida à elaboração do Estatuto ora proposto ã
consideração do CongreSso NacionaL
Ninguém ignora a importância dess:is empresas. No
Brasil existem, atualmente segundo dados de que disponho cerca: de 200 mil empresas industriais, das quais
90%, ou seja, 180 mil, têm atê 20 empregados, e 98% até
49 pessoas ocupadas. Esse contingente garante ocupação
a 67% da mão-de-obra industrial e respoilde Por-60% do
valor da produção.

Observe-se, adCmais, que as pequenas e microempresas têm participação predomina-nte em todas as regiÕes
do País, tanto rias maiS pobres, quaittci nas mais ricaS; in:.
clusive em São Paulo e Rio de Janeiro onde são·fator
marcante da estrutura industrial; .estão igualmente presentes na maioria dos setores industriais, independentemente do grau de complexidade tecnológica.
Em alguns setores industriais, eXIbem índices de produtividade maiores que os da grande unidade, Como é o
caso dos se.Smentcis têxtil e metiil-meCânicO.
São ~las, em geral, controladas por empresários nacioniüS- d3do" que se m-e a figura extremamente imPortante- e, ãssim, assumem decisívo papel como fonte geradora de uma classe empresarial dinâmica. E eSse foi um
dos pontos, hã pouco salientado pelo Senador Gabriel
Hermes. Pode-se mesmo afirmar que as pequenas e microempresas são alternativã politicamente viável para
um processo natural de democratização do capital, e asseguram estabilidade econômica e s-ocial a qualquer
nação em _Qesenvotvimento.
- Se tudo isso é sabido, caberia indagar quais são, então,
os fatores limitantes- do crescimento das pequenas e microempresas? Seriam fatores Políticos, sociológicos -õu
culturais? Ou seri<i.m PSiOOSsociai.S? ou--ainda SimpleS=
mente desconhecimento dos fatos, e aversão à mudança
-dos enfoques de desenvolvimento?
Na verdade, o que ocorre em geral é que grande parte
desses fatOres restritivOs são'meras Variáveis dependentes
de um conjunto de forças externas_ que, quase sempre,
condicionam o comportamento das eiõ.presas, tais como
innação política de crédito, política tributária, etc.
Registre-se, a propósito que-grande parte dos problemas dec-orre, quã:se invariavelmente, de três restrições
básícas:
(a) n-ão valorização do tal_ento e capacidade empre~
sa:riil, _e__ conseqUente m~rgi~alj~ção das novas empresas-;
(b) a adoção de critérios, na concessão dos financiamentos_. que não_ consideram as especificações das pequenas e mêdias empresas;
(c)"_ ~as exc6S~ivas e_~igêilcias da máquina burOCJâtíca,
qu_e _n~q_4_iferçncíã g~and~~ e pequenas quanto a taxação,
registras, livros fiscais etc.
A proposta do Executivo busca solucionar muitos dos
obstáculos sintetizados nessas três limitações, eliminando ou reduzindo obrigações fiscaiS em todas as esferas de
governo, destacanco-se, pela sua relevância, as isenções
de ICM, ISS e Imposto de Renda para as empresas cuja
rçceit~ bruta anua!_ não ultrapasse to mil ORTN- hoje
cemr ·cte 111,5 milhões.
Prevê, também, simplificação do processo de tributação remanescente e desburocratização de registras.
Com referê"néia ao regime trabalhista e preVidetlciâri'o,
o .. Estatuto da Microempresa" assegura aos titulares e
sócios, bem como a seus empregados, todos os direitos
conferidos na legislação, e- dispõe que o EXeCUtivO Pôde- ·
rá ~tabelecer procedimentos simplificãdos; assim comO
eliminar eXigências burocráticas _e obrigações acessórias
incompatíveis com o tratamento diferenciado que se pro~
cura assegurar.
No que diz respeito ao crédito, importantes medidas
são também propos~as, sobretudo _no referente à simplificação dos procedimentos necessários juntõ à rede bafi- ·
cáifa.
· -------Em síntese, aS proposiçÕes inseridas no Estatuto partem da premissa básicã de que o aproveitamento das vocações empresari::iis é instrumento vital para fortalecimento e desenvolvimento industrial e comercial, e deixam implicitamente sugerido que a promoção de maior
acesSo de jovens empresários ãs fontes de recursos é, ao
mesmo téffipo, um convite à mudança de mentalidade
por parte das instituições- vigentes, como também um
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processo capaz de assegurar maior democratização do
CapiiaL
Reconhecendo, pois, indiscutível mérito à proposta
governamental, não há como deixar de ressaltar, entre~
tanto, que ê necessário aperfeiçoar, aind.i rilais a iniciati~
va) se desejamos realmente utilizar em proveito de toda a
sociedade o enorme potencial dos negócios de pequeno e
- médio porte.

s-r.-PresidenÚ; Srs. Senadores:
Em faq:__ do que acabamos de afirmar julgamo"s tempestivO_fazer _algumas observações sobre os projetas que
o- Presidente da República encaminhou ao Congresso
Nacional.
b primeiro~ Sr. Presid~O.te, diz à respeito à adequação
da legislação cooperativista à microempresa. Isso deve seinserir como algo importante em face da necessidade de
também fortalecer-se, entre nós, as cooperativas. O asso~
ciativismo empresarial encontra limitações para consti~
tuir sociedade comercial que agregue numerosas microempresas, e a legislação restringe a possibilidade de
constituiÇão ôe cooperativas de pessoas jurídicas. A solução, assim pensamos, seria a alteração da legislação
comercial e cooperativista, sifu.plificando~a e permitindo
aglomerados de mícroempresas para o exercício de
funções operacionais comuns (compras em comum, vendas hOje tão iniPortante :Problema do processamento de
dados - em comum, acesso à tecnologia, uso da informática, expo-rtação etc.)
Outro ponto a que gostaríamos de nos referir diz respeito ao acesso -ao crédito. A proposta originalmente
. ore·recída-pelo Governo Parecia mais VantajOsa, ~o destinar ãS- pequenas unidades 2% do montante global dos depósitos à Vísta dos bancoS comerciais. A legislação hoje
em vigOr em 1%, e -os PrOjetas do Poder Executivo, afinal
enviados ao Congresso, omite-se nesse particular, transfirindo decisão a respeitO ao Conselho Monetário NaciÕ.nÍil.
Ao deixar ao talante do referido Orgão o- estabelecirrif:htO desses recursos estaremos sujeitos às oScilações â3
política-nTôiiCtária e,creditícia. Dessarte·, convém insistir
na fixaÇão do percentual de 2%, que não elevado, e deixar apen·as ao Con-selho Monetáiío a tarefa de adminsitrar__os recursos em função de demandas regionais e dos
segmentos produtivos a serem prioritariamente contemplados.
Além disso, as microempresas não se_ beneficiam necessariamente da eXtensão empresarial do sistema
CEBRAE CEAGS como ocorre noS créditõs orientados do PROMICRO, BNDES, BNB(BASA e Bancos
Estaduais.
Por isso· entendemos que o Conselho Monetário Nacional deve estabelecer que os créditos para microempresas, amparados pela Resolução n~> 695, sejam aplicados
nas mesmas taxas e procedimentos dos programas referidos, e aplicação prefeiencial destes recursos específicos
para aquelas assistidas pelo sistema de expansão empresarial do CEBRAE e CEAGS, a exemplo do procediment<? de crédito rUf~ orle:rltado pelo sistema EMBRATER/EMATER's.
Finalmente, no que tange ao apoio gerencial, verifica~
se que muitos são os organismos federais e estaduais que
entre seus objetivos incluem as micro, pequenas e mêdias
empresas; apesar da prioridade indiscutível, inexiste
política-nacional coererite. O CEBRAE é organisni-o vinculado a SEPLAN(PR. que tem por exclusivo objetivo o
desenvolvimento dos pequenos· negócios e entretanto
não dispõe de instrumentos institucionais que possibilitem inte$rar as diversas ações dos órgãos pú_blicos em
benefício das microempresas. Propõe~se, por isso, que o
poder executivo dote o CEBRAE desses instrumentos,
delegando-lhe competência para, com os CEAGS que
são os órgãos estaduais - seus agentes - estabelecer
política nacional de desenvolvimento do setor.

e

São essas, Sr. Presidente, as sugestões que gostaria de
fazer sobre a proposta que o Presidente encaminhou à
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consideração do Congresso_ Nacional, relativa às microempresas e que tomou o nome de Estatuto da Microempresa. Acredito que com o atendimento delas nós
muito faremos_ no sentido de melhor atender aos pequenos e microempresãrios e, assirri,- dOtar O País de uina
política maiS adequada para o setor.
Senltor Presidente, Senhores Senadores; __
Reconhecemos, como afirmamos, o indiscutível mérito do chamado .. Estatuto da !"ficroemp~es~" propos_to
pelo Poder Executivo. Enriquecid-o pelo debate, recebidas sugestões, como as que neste instante produzimos,
esperamos que ele seja afinal aprovado com -~edifi
cações e aperfeiçoamentos que a meu ver~ se impõem.
Ele será, indubitavelmente, instrumento decisivo ao processo de crescimento do Pais e se iriSere" dentro do ~S
forÇo de promover éfetiva abertura no campo econômico, em acertada complementação à evolução políti:CoinstituCiOri3:f Q.UC Vlffios observando em nossa Pátria.

Recolho, portanto, com muito interesse, as observações que vem de fazer V. Ex' e quero dizer que a grande vantagem do _debate sobre o tema é justamente fazer
c_om que, ao final, possamos ter uma legislação que contemple os diferentes iilteresses em jogo, e que, enfim, sirva de melhor forma ao País e ao seu desenvolvimento.
Aliás. faç'?_ qu~stão de saJientar que o ,chamado Esta~
tuto da MicrOenlpresa já foi objeto de d_ebates antes de
ser rerp.etido _para o Congresso Nacional. O Ministro
Hélio Beltrão, em diferentes oportunidades, tornou
público _o inteiro teor_ da Proposição -~ _p~Qmoveu_ em
váriOs Pontos_ cio País conClaVes sobre o assUnto. Mas é
evidente que este é um geºaie que estã permanentemente
abefto, e que o Co!_!_gresso é"Po:i--excefêD.clã: a casã..à qual
cabe fazer as correções, os aperfeiçoamentos e as modificações. .
V. Exf _produziu- no seu aparte uma excelente sugestão
e que espero, ao final, venha a se converter em dispositivo a ser inscrito nO projetei ora em discussão.
0

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIÉL- Com prazer, caro Senador João Lobo~
O Sr. Joio Lobo - Senador Marco Maciel, esperamos por tanto tempo pelo ímpOrtànte EStatuto da Mi~
croempresa, que não poderiamos ficar iildifereiitês, neste
momento em que ele tramita e está posto em discussão
no Senado. V. Ex' aborda muito bem o assunto, dando
contribuições verdadeiramente va~iosas para mOdifiéálo. Quero apenas trazer Para V. Ex• a pÍ"ofunda preocupação, por exemplo, do SecrCtário de Faze!"Jda do meu
Estado~ Piauí~ que deve ser também comum a outro~ pequenos Estados brasileiros. Essa isenção que o Estatuto
da Microempresa vai dar às pequenas e microemp_re~a_s,
possivelmente, vai atingir profundamente o instrumento
arrecadador da receita tributária do nosso Estado. t evidente que isso é riluito mais grave nos estados pobres,
nos estados pequenos. Acha o Sr. Secretário da Fazenda
do meu Estado que mais de 85% das empresas do Estado
do Piauí ficam eilqti:idradas no EstatutO d~ Microempresa, ficam isentas de arrecadação tributáría, enquanto
que haverá um fortalecimento muito grande das Srandes
empresas dos grandes Estados exportadores de mercadorias. Evidente que não temos nada contra os grandes Estados, nem contra a arrecadação dos Estados exportadores, mas parece-nos, Senador Marco Macicl, que aprofundar essa brecha, essa distância entrC: os pequenos e
grandes Estados é agravar, é gerar uma tensão social já
insuportável no atual estágio. Enfão, sugC:stãO Sei-ia para, vamos dizer, que fosse regionalizado, como durante
tanto tempo o foi, o salá-iio mínimo naS regiões, qUe o limite que define as pe(Juenas, as microempresas fossem
distintos para as diferentes regiões do territó~iO brasileí-_
ro. Isso evitaria um esvaziamento tremendo da arrecadação tributária desses pequenos Estados._Esta preocu~
pação nós temos Pf6sente; Colhemo-na da cúpula administrativa do nosso Estado, da arrecadação do nosso Estado, e não podíamos deixar de trazê-la, a fim de submeter à apreciaçãO de V. Ex• e desta Casa. Era este o ãparte:

a

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador João
Loho, o_ ponto que agora suscita V. Ex• já foi objeto de
oportunas e bem tecidas considerações por párte do Senador Benedito FeiTeira; v-. Ex• e eu nos preocupamos
com os problemas regionais, sobretudo porque nós to~
dos somos oriundos de regiãO Ou se}a:-dõ No.fdeSte, que,
malgrado todo esforço feito, ainda sC caraCteriZa:- Pot'
uma enorme defasagem das áreas mais próspi:ras, de
modo especial do Cetítfõ-Sul.
V. Ex• trouxe uma boa contribuição quando lembrou
que talvez o correto seja fazer, com relação à concessão
dessas isenções, um tratamento diferericiado, Ou seja, estabelecer um piso para as isenções, assim como já há um
teta máximo fixado no projeto do Presidente. Quem sabe_
se isso não poderia ser objeto de uma emenda ao rererido
projeto, quando esta Casa vier a apreciá-lo?

O Sr. Benedito Ferreira aparte?

Permite-me V. Ex' um

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex', mais uma
_ vez, nobre Senador Benedito Ferreira.
~O -sr~ Bimedfio Ferreira- Eu não queria, de maneira
nenhuma, tumultuar o discurso de V. Ex•

O SR. MARCO MACIEL uma contribuição ao tema.

V~

Ex• está trazendo

O Sr. Benedito Ferreira-- V. Ex• é generoso.
O SR. MARCO MACIEL -

Estou fazendo justiça!

O Sr. Benediq, Ferreira- Nobre Senador Marco Maciel, a Economia é, talvez, de todas as ciências, a inais
inexoráve~ a mais desalmada, a m3.is amoral, vez que há
aqueles mais radicais que chegam a afirmar que, em Economia, até o rurto se justifica, desde que dê lucro. O que
me assalta, a esta altura, ê como adotar mecanismos que
põssam, realmente, romper esse ciclo terrível que é a
atração pelo lucro, que é o objetivo final de qualquer atividade econômica. Vê V. Ex', por exemplo, ainda há
pouco tempo eu apresentava aqui no Senad9,a toque de
caixa, angUStiadamente, numa tef!tativa de resolver o
problema da concentração de renda deste País, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, quando eu ptopunha
a mudança da incidência do ICM, mOdificando o fato
gerador, que até o próprio nome do- tríbuto indica, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, eu propunha
que a incidência passasse a oco-rrer no local de consumo.
lsso, em face de uma competição, de uma concorrência
que esses- dois grandes Estados fazem, queiram ou não,
por fatores atê a essa altura alheios à vontade de seus governantes. Mas tantos são os fatores otimizáveís pelos
empresários nesses Estados, em termos de infraestrutura, em termos de apoio logfstico, em termos de
mão-de-obra qualificada e, sobretudo, em termos delevarytar a~ portas de m_anhã cedo, tendo as suas portas 120
milhões de-~mpradores. SãO _?aUto, pof exew.plo, sabefllOS to_dos, que é o grande empório, onde todo mundo
vai comprar e vender, e, de outro lado, seja por cupidez,
por conveniência política e até mesmo adminístra,tiva, o
certo é que esses Estados não fiscalizam. Esses Estados
fazem, atualmente, voluntária ou involutariamente, eu
prefiro até ser figoiciso e admitir que é politiqueiramente, fazem uma concorrência desleal aos. demais Estados
da Federação, ou seja, não fiscalizam as empre·sas de Úm
modo geral. Às vezes uma empresa decapitai aberto, que
tem auditoria, que não tem caixa dois, essas realmente,
não sonegam imposto e a contribuição dessas empresas
têm sido mais que bastante para que os governantes desses Estados, e não me reporto aos governantes de agora,
da Oposição, essas críti~s eu jâ as fazia acjui rio tempo
&)s ineus correligionários da ARENA e do PDS nos governos desses Estados, mas a verdade é que eles não fis-
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calizam. Então, não hã um incentivo maior e não. há con~
corrência mais desleal, com os Estados pobres, do que o_
fato de lá pagar ICM quem quer pagar, Ora, vê V. Ext
que o ICM não significa só os 17%, atua]mente. Atrás
dele, vem o PIS, o FINSOCIAL, o Imposto de Renda,
enfim, um sem-número de tributos a que está sujeito
aquele que recolhe impostos ·cotretamente. Então, veja
V. Ex~: todos os Estados d,a Federação estão reclamando, e os jornais hoje dão notícia da queda da arrecadação. Mas o que há ê uma omissão total; não há fiscaliza·ção. GaRiS,- por -exemplo, sextuplicou a arrecadação
em um ano. Sextuplicou. De sete bilhões arrecadados em
março de 1983, agora, em fevereiro, GoiáS arrecadaVa 42
bilhões de cruzeiros de ICM. Por quê? Porque os Esta~
dos pobres são obrigados a asfixiar relativamente-ao que
deixa de fazer. Primeiro que eu acho que sonegar imposto é furto. ACho que não hã virtude nenhuma no empresário que _recolhe corretamente seus impostos. t um
mero cumprimento de dever. Na hora em que se vai vender a mercadoria, computa~se o tributo na composição
de s_eu preço. Logo, é: uma apropriação criminosa, é peculatado, no duro. Só que, no Brasil, inrelizmente, nós
restejamos o- sonegador como um sujeito esperto, vivo,
porque conseguiu burlar o fisco. Mas esse é um problema mais coinplexO, é um problema de educaç~o. Mas,__
--vesav. Ex• ·que, Se nós aquinhoãssemos aí a atividade
meramente comercial, neste País, onde todo mundo quer
comprar e quer vender, mas ninguém quer produzir, por
que, na realidade, estamos virando a nação dos mascates. Daí porque· hoje, no varejo, e eu digo isSo, já a essa ·
altura, também como empresário, já experiente no setor
de varejo, que consegui abaixar a carne, em São Paulo,
1evando a produção do nosso frigorífico diretamente aos
consumidores, em média 35%. Todo murido Cstá gritando de alta em carne, e as minhas l4?jas de varejo de São
Paulo estão vendendo em mr!:dia, mil cruzeiros em quilo
mais barato do que se compra aqui em Brasí1ia. Em São
Paulo, V. Ex• que a minha carne, saindo de Araguarina
para chegar em São Paulo, anda seguramente mil quilômetros mais além de Bra&1ia, e está sendo comercializa~
da no varejo mil cruzeiros mais barata do que se paga
aqui em Brasília, por quê? Porque Brasiiia, com as suas
lojinhas, com a sua mentalidade de microcomerciantes,
de m_icrovarejistas, e mais essa tendência do brasileiro de
ser um especulador, o consumidor de Brasflia, hoje, paga
mil cruzeiros, em quilo de carne, a mais do que paga
atualment~ o consumidor paulista que compra na nossa
rede d~ vaf1tio _c;ia capital p_aulista. Daí onde digo a V. Exf
que o que me preocupa realmente, que se leve esse enten~
dimento, esse_ conceito ao comércio e quC se dê à aiividã.~
de industrial, sobretudo, àquela que agrega muita mão~
dt7obra e pouco capital, que essa seja realmente incenti~
vada. Mas, pelo amor de Deus, Senador Marco Maciel,
vamos ter cautela, porque senão, vamos acabar de~esva
zl~r oS~_i,equen-os Estados, sobretudo esses Estados que
agora que estão alargando a sua fronteira econômica,
vão todos caminhar para São Paulo, pelo apoio que eles
têm lá e, de outro lado, aqui, não mudando, como entendo urgente essa mudança da estrutura do ICM, passando
o mesmo a ser gerado, não no local em que é produzido,
mas no local onde é consumido, nós não teremos o
equilíbrio e uma fonna de interiorização do desenvolvimento neste País. Desculpe-me V. Ex' por ter me alongado tanto, mas o assunto realmente me fala muito de perto, como sei que fala de perto a quantos queiram realmente o bem deste Pals. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Benedito Ferreira seu aparte, trouxe a debate pontos extremamente importantes da realidade sócio-económico brasileira e, de modo especial, com relação aos projetas que o
Executivo vem de encaminhar à deliberação do Congresso Nacion;d, estabelecep.do o chamado Estatuto da Microempresa.
Creio_ que o instante mais propício para razer eventuais correçõi!s a respeito da matéria seja no momento
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em que a mesma venha a ser discutida nesta Casa e, assim, aperfeiçoada como convém ao País e às suas instituições.

De toda sorte, não quero deixar de salientar, como já
o fiz com relação ao aparte do nobre Senador João Lobo, que precisamos pensar talvez num mecanismo de regionalizar, ou de estabelecer uma diferenciaçãO com relação aos diferentes Estãdos da Federação, com vistas à
concessão das isenções. ~eVidente que aquilo que é uma
pequena empresa, ou microempresã em São P.aulo, pode
ser uma empres~ de médio porte num territóriO Oii Estado mais pobre da Federação. E a exemplo do que já

acontece com outros programas governamentais, poderíamos estabelecer um tratamento diferenciado, que
contemplasse as características regionais e as disparida~
des entre as diferentes porções do nosso teriitório.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao concluir mi~
nhas palavras;· gostaria de asseverar que talvez o fato
mais significativo no Estatuto da Microenipresa, agora
eilC.iminhado a nossa- deliberação, seja o fato dele propi~
ciar o florescimento de uma nova mentalidade, isto é tal~
vez seja o fator de mudança que nele se encontre irrij)ücito. __ Mudança dos enfoques económicos que só vêem
mérito no que é grandioso, monumental; mudança nos
critérios que impõem a sofisticãçãO -tCCnológ1Ca a qualquer custo; mudança nas práticas que resultam, muitas
vezes, em progressiva substituição do homem pela máquina, produzindo fábricas modern-as e, à seit-lado, lCgiões de desempregados.
A necessária modernização da estrutura produtiva,
inadiável económica e scicicilnlerlte, não se pode fazer
sem que se analisem cuidadosamente os beneficias e custos económicos e sod3iS
cada iniciativa. {J em-pre~
sário, mormente os de menor porte, habitualmente dinâmicO e inovador pe!a prôpria ií.ecessidade de crescer, ê
sem dúvida fator de moderação dos impulsos de tecnificação indiscriminada, sendo pois necessário contar com
sua contribuição para a construção do futuro. Ou seja:
do objetivo de operar-se em nosso País um processo de
desenvolvimento mais just_o e mais harmonioso.
Era o que eu tinha a diier:-(Muito Bem! Palmas)

oe

DI!>CURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU·
RILO BADARO NA SESSÃO DE 23-5-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBliCADO POSTERIORMENTE:
O SR. MURiW BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou apresentando à elCvada consideração dO -Sen-ado
o seguinte projeto de resolUÇão:
O Senado Federal resolve:
Art. 1' Dependerá sempre de prévia autoií~
zação do Senado Federal o cumprimento de obrigações financeiras por parte do Governo brasileiro,
além daquelas estabelecidas em c-ontratos de mútuo
ou financiamento com credores ou institUições de
qualquer natureza, que decorrerem de decisão unilateral das partes.
Art. 2' -Ocorrendo aumento -das obrigações,
nos termos do artigo l'~ da presente Resolução, o
Poder Executi'IO encaminhará Mensagem ao Senado Federal, em que explicitará as condições dos
contratos bilaterais ou fimi.nciamentos existentes,
com o montante dos acréscimos verificados.
Art. 3' O Senado âeliberará sObre -Õ Pedido no
prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Art. 49 Esta Resolução entrará em vigor na
daf.a:. de sua publicação.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1984. - MurUo
Badaró.
Sr. Presidente, segue. sua jUstificativa que procurarei
resumir para co"nhecimento da Casa. .E: um esforço-de interpretação construtiva dO Regimento Interno do Senado Federal. ~ evidente qt.te se a Comissão de Consi:i-

tuição e_ Justiça da Casa acatar a fórmula proposta no
presente projeto, nós, alêm de estannos inovando de
uina maneira salutar para o Senado, estaremos ao mesmo tempo, rasgando_ caminhos novos para que a Câmara
Alta do País possa aumentar o grau de sua influência nas
decisões que _são de interesse de toda a sociedade brasileira.
Sr. Presidente, acontece que o Senado, principalmente
o Senador ou o_ Deputado, fica entre a morosa tramitação dos projetas de autoria de cada qual e a velocidade
dos prazos atribuídos às Mensagens do Executivo. Projeto de iniciativa de parlamentar, não raro, jamais consegue vencer a barreira burocrática do processo constante
do Regimento Interno. Ademais, muitas das prerrogati~
vas do Poder Legislativo foram eliminadas com o advento da Emenda n9l de 1969. Quando a Constituição estabelece no artigo 4i, VIII, dentre as competências privati--vas do Senado a de expedir resoluções, é claro que o legísl:idor constituil!_te, ao dar certa magnitude e especial
relevo a esta faculdade, não pretendeu jungir o Senado
apenas à mera possibilidade de expedição de resoluções
referentes a atas rotineiros de aprovação de empréstimos
externos ou internos, aumento de dívida consolidada dos
Estados e Municípios, à simples formalidade de declarar
a íOconstitucionalidade de leis submetidas ao exame do
Supremo Tribunal Federal ou, finalmente, às triviais resoluções de natureza administratiVa que vão desde a expedição de licença a parlamentares a assuntos de interesse da éa&a. Muito inais importante do Que tudo iSSo é
bom assiiialar o legislador constituinte inseriu entre as
competências privativas do Senado Federal a expedição
de resoluç_ões, ~e":e~~o o diSPoStO no art. 42 sef aD-alisado em CofljuntÕ-cÕm o art. 44 da Constituição, que diz:
Art. 44. t:. da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre os tratados,
convenções e atas internacionais celebrados pelo
Presidente da República.:·

J_á o Senad9 hQU-~;-por bem entender assim, dentro do
e~pírito

do projeto ora apresentado, quando por porposta, acredito que tenha sido do _eminente_ Senador Itamar
Franco, foi aprovada uma emenda agregada a todos os
projetas de resolução que discorrem sobre tratados internacionais assinados pelo Brasil, a obrigatoriedade de
submeter ao Senado qualquer modificação posteriormente verificada à assinatura desses atas. A Câmara dos
Dep1Jtados, percebendo que o Senado Federal trilhava
um bom caminho na interpretação do texto, resolveu
adotar a mesma fórmula, incluindo em todos os projetas
de resoluç3.o que homologam atas do Governo brasileiro
no çampo internacional a emenda que obriga uma posterior decisão a respeito de modificações havidas no curso
do processo. Á sabedoria do legislador constituinte, sU6metendo-a:o ImPério do Congresso Nacional a r.esolução
defmitiva de tratados internacionais, está numa decorrência lógica da circunstância de que pretendeu ele- coo~
vocar a atenção do País, submeter à vontade coletiva da
Nação atos cujas repercussões são irriportantes na vid3
de qualquer so-ciedade organizada.
Não sendo vedado ao Poder Legislativo legislar senão
naquelas matérias qUe eStão submetidas à exclusiva competência do Poder Executivo, nos termos do art. 57, nós
podemos trazer à colação a interpretação do art. 89,
XYII, da __G_ol!~tituíção Fe:deral, que estabelece, entre as
po--:-SSibÜidades de legislação pelo Congresso Nacional a
política de cré~ito, câmbio, comércio exterior, comércio
interestadúal e transferência de valores para fora do
País.
-o exame de todos esses dispositivos vem demonstrai
que, dentro das competências específicas eprivativas dO
Senado Feder_ª!, está a ~e expedir resoluções com vis~a a
resgUardar interesses malares da Nação nos atas bilate~
rais -...:......empréstimos, financiamentos tratadoS de qualquer natureza -com países estrangeiros ou instituições
de qualquer tipo.

e
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Podemos, então, como argumento final do ponto de
vista dajuridicidade do projeto ora apresentado, que vai
ser submetido à consideração da Comissão de ConstiM
tuição e Justiça, citar os arts. 403 e o 405 do nosso Regimento Interno.
Diz o art. 403:
Art. 403. O Senado apreciará pedido de autorização para empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, a ser realizado porEstado, pelo Distrito Federal ou por Município.
O 405 diz:

Ar_t,__ 4_05. Qualquer modificação nos compromissos ~riginaríamerite assumidos dependerá de
nova_ au_torizaçàC1' do Senado.
O intérprete que ficar restrito ao texto frio da lei eliminará quatqüer possibilidade de interpretação construtiva
se concluir que estas autorizações se destinam apenas aos
empréstimos de Estado e de Municípios.
Não me parece, todavia, a melhor interpretação que
deve ser, bem mais ampla, muito mais larga, muito mais
abrangente. Assim sendo, o entendimento correto do
texto possibilitará que o Senado não só acompanhe a
tramitação desses acordos por ele autorizados, fiscalize o
cumprimento de seus termos, e finalmente, possa opinar,
com poder de decisão, s_obre: modificações que porventura ocorram durante a vigência dos contratos ou acordos
homologados.
Nessas condições e antes de entrar na análise política
do projeto âe resolução, enieildo que o art. 19 do projeto
que ora submeto à aPreciação do Senado, está rigorosamente ajustadg à melhor interpretação do art. 42, item
VIJI, da Constituição, com os textos regimentais queregem a v:ida da nossa Casa e, principalmente, tem inequívoco alcance político no momento _em que o Brasil e: outros países estão sob o impacto traumatizante de decisões unilaterais de banqueiros internacionais ou de instituições localizadas no amplo universo da iniciativa privada ou mesmo pertencentes a governos estrangeiros,
impondo terrível ônus, pesado gravame às nossas jã
combalidas economias num momento de extrema dificuldade e, sobretudo, no instante em que se realiza um
poderoso esforço para superar este polígono de forças
adversas.
A Comissão de Constituição e Justiça decidirá sobre o
mérito.
O velho mestre Pontes de Miranda define o que é resolução.
Diz ele nos seus....Comentáiios à Constituição, de
1967", referentes aos artigos 41 e 42:
"Em direito constitucional, resoluçã.o é a deliberação que- um a das câmaras do Poder Legislativo,
ou o pióprío ··coni;resso Nacional toma, fora do
processo de elaboração das leis e sem ser lei. A resolução não é lei."
Qual é o objetivo que se pretende, então, Sr. Presiden~
te, com manifestação desta natureza? t criar, do ponto
de vista político, um ato de notória importância e de clara innuência.
O Senado americano usa muito o mecanismo das resoluções internas para induzir o Governo a determinadas
ações, para manifestar o seu desapontamento ou o_ seu
desagrado ou sua divergência com medidas tomadas
pelo Poder Executivo.
O Senado precisa ab~ir essa brecha na interpretação
do regimento para, através do mecanismo da resolução
do seu Plenário, influir de maneira decisiva nos acontecimentos brasíleiros, opor embargos a algumas medidas
que- o Governo vCnha Õu queira tomar, E, finalmente
ainda que formalmente não o faça através de lei manifestar sua divergência, o seu protesto, sua contrariedade
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contra as decisões a que o Governo brasileiro não pode,
sob pena de censura pública da Câmara Alta, tomar sem
sua prévia audiência.

O Sr. Itamar Franco -

·

·

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ - Com mUito prazer, Senador.

O Sr. Itamar Franco-~ extremamente agradável ouvir V, Ex• nesta tarde. Porquanto, veja Senador M urilo
Badar6, quando do conhecimento, por parte do Congresso Nacional, após reiteradas reclam3.ções, o Brasil
fõi surpreendido, e O próprio Congresso Nii.ciorial, através dos acordos com o Fundo Monetário Internacional.
Como ê que se -prõéessiliain esses acordos? Através de
um decreto-lei, o Decreto~ lei n~' 1.3 I2, de 1974. Posteriormente, o Vice-PfCSidente da Repúhlica no exercício
da Presidência enviava ao Congresso Nacional, por
incrível que pareça, S. Ex~ que se diz hoje um homem
contrârio a esses aCofdos, enviava ao Congresso Nacional, no exercfciõ da Presidência, o DeCri:to-lei Jl9 f.ô48,
que permitiu que o_ Brasil, por deCrefa-Iei, se endividasse
em mais três bilhões e quinhentos milhõeS de dólares.
Veja que sempre por decreto-lei. Portanto, quando V.
Ex• hoje fala nesse projeto de resolução, tentando uma
abertura mais ampla para que o Senado da República,
particularmente o Senado da República, possa ter influência não só no-s-acordos internacionais, mas sobretudo nos tratados. V. Ex~. há pouco, referiu-se-a um projeto, também nosso, de 1982, que recebeu o número de 84,
que dizia o seguinte:
·
..Art. 19 Os contratos celebrados pela administração pública, direta ou indireta, tendo ·por objeto
a captação de recursos financeiros no rriercado in~
ternacional serão submetidos à aprovação do Senado Federal."
Tenho o-conhecimento_ de que o Senador José Fragelli,
ao relatá-lo, transformou-o para que fosse submetido à
deliberação do Congresso Nacional e não apenas ao Senado da República. Eu não quero nem argumentar que
esse meu projeto se encontra parado aí, perdido, e foí a
razão pela qual, há pouco, solicitei à Mesa uma int~rpre..
tação regimentar pãra um outro projeto. Mas, veja, Senador Murilo Badaró, a importância da fala de V. Ex• é
que realmente precisamos trazer para o Legislativo o debate, o conhecimento e a aprovação desses acordos.
Recorda-me, e aqui quero prestar justiça a V. Ex•, que,
por incrível que pareça, nos empréstimos aprovados pdo
Senado Federal, V. Ex• há de se recordir disto; eritprésiímos aos Estados nós não podfamos verificar se esses e:inpréstimos estavam sendõ" ou não obedecidõi:-30- ritli3.1
aprovado pelo Senado da República. E foi atràvés de um
parecer de V. Ex.' que nós conseguimos vencer esse obstáculo. Por incríver que pareça, o Senado dava autorização ao Estado para um determinado empréstimo e o
Senador representante do seu Estado não podia verificar
se aquele...
O SR. MURILO BADARÓ - Ainda que na prátiCa,
Senador, permita-me interromper V. Ex•, esta fiscalização, ou essa verificação, não se completa, porque o Senado não dispõe, inclusive, de elementos materiais qÚe
lhe permitam esta auditoria nas prefeituras -e rios Estados, o que é lamentável.
O Sr. Itamar Franco- Evidente~ Aí, realmente, já é
um problema da infra-estrutura do Senado, que ainda
tem o mecanismo de 30 ou 40 anos atrâs. Mas quero apenas cumprimentar V. Ex~ o projeto de resolução serâ amplamente debatido, nós vamos examiná-lo. E acredito
que se avança, e se avançará cada vez mais democratica-'
mente, se permitirmos que o Legislativo possa interferir

nos atas do Executivo, para que não aconteça o que estamos assistindo hoje, surrealistamente; o_ Brasil assina um
acordo com o FUndo Monetário Internacional, aceitaju~
ros flutuantes, aceita todas as imposições dos banqueiros
internacionais e, agora, resolve protestar contra o aumento das taxas de juros. Era o aparte que queria dar a
V.

Ex~

O Sr. Virgílio T'vora -

V. Ex• dá licença para um

apart~?

O SR. MURILO BADARÓ- Vou_ouvir V. Ex•, com
muita honra e muito prazer.
Senador Itamar Franco, em seguida, eu iria comentar
exatamente a nota ·dada a publicidade pelos quatro Governos, O que não invalida em nada o que estamos tentando obter aqui, que é exatamente reforçar a posição
desses governos numa hora crucial em que essas negociaçàes, essas..•
O Sr. Itamar Franco - Salvar o Governo, diiia melhor V. Ex• Porque reforçar essa posição terrível do Governo brasileiro de estar submetido a um acordo praticamente que viola a soberania nacional, seria di:mais.
O SR. MURILO BADARÚ- Eu diria o s_eguinte: reforçar o protesto.
O Sr. Itamar Franco- Ah, muito melhor. Ainda que
tardiamente.
O SR. MURILO BADARO- Ainda que não concorde com V. Ex~ que nós, estamos alienando a soberania
ou parte dela. E outro problema que nos desviaria do
fulcro da questão.
O Sr. Itamar Franco- Não quero desviar V. Ex' de
seu discurso.
O SR. MURILO BADARO- ... que é este projeto de
resolução, para o que eu peço a atenção da Casa na medida em que, sendo uma proposta inovadora, pode, de
fato, aumentar em muito a ação do Senado Federal no
exame de questões tão decisivas.
Ouço o eminente Líder, Senador Virgflio Távora.
O Sr. Vlrgi'lio Távora- Eminente Senador, ouvimos
com atenção não só a proposição fCifa por V. Ex', como
os considerandos que a exornavam. Não temos a menor
-dúvida de que é um passo adiante. A maioría, com todo
o cuidado, examiná-la-_a. Não temos a menor dú_vida que
~1le projeto é, nas expressões utilizadas com felicidade
por V. Ex•, um passo-adiante. Agora, ao contrário do
que Ouvimos aqui da OPosiçãO, em nada este projeto vai
de encontro às decisões do Governo, ao contrârio_,_vai é
reforçâ-las, vai dar-lhe u~ maior suporte para as negociações. _Quarido V. Ex~ toCar, corno foi- dito al, já anunciado por V. EX:~. a nota expedida pelos governos, tere:
mOs o ensejo, se aparte n~s for concedida de então dar
maior justificativa às palavias que, neste momento, estamos pronunciando.
0 SR. MURILO BADARÓ ----Muito obrigado a-- V.
Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eminente Líder, não
creiO <ille o momento seja OPo~!UilO- pli-ra disCutiimos_ ~
porquê da dívida brasileira. Nós- criaríamos em torno
disto um monumental debate, uma. longa discussão em
que as posições seriam radicalizadas, sem que se produ~
zisse maior luz, a fim de no_s_levar_a uma ~n~ll!sâo.
O fato é que a dívida externa brasileira existe e ela está
hoje representando o terrível gravame sobre a sociedade.
Admitindo esta premissa como base, quer me parecer
que o Governo brasileiro agiu corretamente quando propôs, face à premência da crise ec_onômica interna e externa, a renegociação com os credores dentro das linhas tra-
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dicionais de comportamento do Governo brasileiro em
_ matéria internacional, ...
O Sr. Itamar Franco- A nossa discordância de V.
Ex• é nesse aspecto.
O SR. MURILO BADARO - ... ainda que o Professor Gudin, no seu artigo de segunda-feira, publicado em
O Globo, tenha dito que o Brasil declarou 5 vezes a moratória. 1:: bem ver\l.f!de que se se aferrar à terminologia,
no seu sentido estrito, realmente basta que um credor
atrase o pagamento, seja do principal ou dos juros, para
se constituir em mora. Mas a palavra moratória tem um
sentido por demais grave para ser admitido no caso __ do
Governo brasileifo, hoje, ou mesmo nos casos citados
pelo Professor Eugênio Gudin, no seu apreciado artigo
de segunda-feira.
O que eu diria é que o Goverilo brasileiro negociou,
dentro das possibilídades de um mercado marcado pelas
posições movediças, pela flutuação, por crises de toda a
natureza que estão abalando as economias dos países
mais sólidos, negociou dentro do que era possível fazer.
O Sr. V_IrgíUo Távora - Veja bem, dentro do que era
possível.
O SR. MURU..O BADARÓ - Claro, evidente, nã{!
há milagres nesta matéria, Sr. Senador.
O Governo brasileiro, renegociou a dfvida a prazos razoáveis, mas foi obrigado a fixar-se nas taxas de mercado, c_om relação aos juros, ou seja, a taXas flexíveis.
0Ja, de repente, os nossos credores, por motivos s;ta
mais variada natureza, resolvem impor um ânus a mJis,
ou seja, determinaram unilateralmente, o aurrie.nto das
taxas de juros ainda que nos termos dos contratos pactuados anteriormente, tudo isto sem uma visão ampla do
fenômeno global que a dívida de todo mundo, sobretudo
das naç-ões em yias de desenvolvimento, projeta com repercussões -as mais graves--na vida de todos os povos. Aí,
no meu modo de ver, é que entra o aspecto político e a
presença do Senado, porque em termos da realízação legislativa não nos será fácil...
O Sr. Ne-lson Carneiro ~ V. Ex~ me concederia um
aparte?

O SR- MURILO BADARÓ- Vou ouvir V. Ex•
Em termos de realização legislativa, não nos será
põSsível fazer uma lei que, de uma hora para outra, elimine compromissos internacionais assumidOs· pelo B"rasil. Podemos, certamente, aluar através de uma resolução_.que, calcada no Regimento e na interpretação
constitucional tenha um nítido propósito polftico de reforçar _a posição do Governo, no seu protesto jâ tornado
público através de uma nota de grande repercussão e
que, segundo as pessoas mais abalizadas deste País, é dos
atas mais importantes pratíCados pelo Brasil, nos 61timos anos, em matéria de política externa.
Ouço V. Ex• e, em s~guipa, o Senador Nelson Carriei-

w.
O Sr. VlrgílioT,vora- Exatamente, V. Ex~ citou bem
o caso. Vamos tirar a paixão da discussão e ver que, justamente, o que n9s temos a fazer, ou pretender fazerporque o acordo não é unilateral, é bilateral - é exatamente sair das taxas flutuantes ...
O Sr. Itamar Franco -

Que assinamos.

O Sr. V"irgfiio-T,~ora .=_ ... para serem pagas. Porque
os empréstimos que o Brasil tem com as institUiçõeS oficiais, de governo a governo- o Banco Mundial, o I;IID,
o Eximbank- são empréstimos a taxa fixa; mas nós assinamos, durante estes anos todos - não só nós, como
todo_s os países ·subdesenvolvidos, daí a tragédia em que
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nos debatemos -, foram empréstimos a taxas de merca~
do: sobe a prime rate, sobem os encargos dos juros. A
nota do Governo brasileiro é uma nota de protesto, mas
não significa uma-atitude que vai tomar e ddx3r de-pa~
gar o que deve porque para isso seria necessário entrarnum acordo. A iniciatíva de V~ Ex• reveste-se dessa característiCa positiva: é que vaí dar mais força, vai dar
mais embasamento político nas negociações que o Governo faça para sair desta situação que realmente é intolerável. Esta é a explicação que gostaríamos de dar a V,
Ex•s, dar ao Senado, elOgiando V. Ex• pela atitude tomada.

sêrio o que dizem os políticos alemães, o que dirá dos
políticos latino-americanos."
f: que, de repente, o assunto extravasa das meras co~
veniências diplomáticas e atinge o subterrâneo das sociedades, vai para as praças, vai para os parlamentos, vai
para as escolas, para as universidades. O problema, de
cei-ta inaneira, jã está <itingindo, já está criando dificuldades insuplantáveis para a nossa sociedade se reerguer
em tnomento de tantas dificuldades.
Por isto
entendo que este projeto ...

O SR. MURIW BADARÓ - Muito obrigado.
Senador Nelson Carneiro, tenho a honra de ouvir V.
Ex•

O SR. MURILO BADARO- Vou ouvir V. Ex• em
seguida ao Sena~or Joã_o Lo_bo.
Por istÇ), Sr_._ Presü;lente,__ ê que eu entendQ_ que o projeto
de resoLução aprovado pelo Senado é uma contribuição
a mais que se dã para dar suporte político ao protesto do
G_Qv_erno bras-ileiro. Ouço V._Ex', com prazer.

eu

O Sr.

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, queria sigrií-=---ficar a relevância, primeiro, da declaração do Sr. Ministro das Relações Exteriores quando do últim-o aumento
da taxa de juros e, em seguida, da proclamação ·dos Presidente_do Brasil, da Colômbia, da Argentina e do México~ Mas, nobre Senador Murilo Badaró, a Delegação do
Parlamento latino-americano; que esteve recentemeiite
nos Estados Unidos, recolheu uma notícia desagradável.
Um dos nossos interlocutores nos antecipou que essa
taxa de juros não ficaria aí e seria ainda m-aior deriiro etÍ1:breve e só daqui a alguns meses é que começaria a declinar. De modo que qualquer manifestação de ordem porítica e essas duas atitudes do Ministério das Relações Exteriores e dos Presidentes latino-americanos são ímpOr-tantes para mostrar aos nossos credores que o problema
do endividamento não é apenas ecoáômtCO nem financeiro. O Problema é, sobremodo, político. Que mais vale
-isso repetimos várias vezeS- evitar ã-Su"bversão, aiOda que com prejuízo, do- que, amanhã, tentar sufoCar a
subversão, com perda de vidas, dinheiro e, certamente,
de situação demoCrática. ne modo que qualquer in-iciati- va que vise a fortalecer a posição política dos devedores,
_
diante dos credores, só pode merecer aplauso.
O Sr. Joio Lobo- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ- Um instante, nobre Se- _
nadar. Permita-me apenas responder ao aparte do nobre
Senador Nelson Carneiro; em seguida, ouvirei V. Ex•
Tomei conhecimento, pelos jornais, das conversações
que V. Ex~, como chefe da nossa delegação e outros eminentes Senadores, manteve com parfaffientares americanos, além de autoridades ligadas ao setor das finanças internacionais. Estas conversações trouxeram a V. Ex• um
grande desalento porque teria V. Ex• comprovado a
enorme insensibilidade da área política americana para
com os problemas dessa grande massa de devedores localizados ao sul do Equador.
Esta _circunstância, Sr. Presidente, Sr. Senad_or N êlson
Carrieiro, foi certamente uma daQ.Ueias motivações que
mais me impulsionaram a trazer este assunto a debate no
Senado. Não o debate meramente retórico ou uma p-alavra a mais, carregada de eloqUência ou não s_obre o tema,
afinal esfa Casa jã debateu no ano passado, por longos
dias, o problema da dívida externa, mas uma proposta
concreta; ou seja, o Senado, por um mecanisino regímCntal, apresenta uma resolução expressa, reagindo ctmtra
essa atitude de credores internacionaiS - que; pOr di!fí-beração unilateral, agrava as nossas dificuldades - ao
mesmo tempo em que reforça a posição do GovernO, niiS
negociações que certamente essa nota vai desencadear.
Só os inadvertidos ou os desatentos é que podem pensar
que essa manifestação dos 4 Presidentes da Argentina,
do Brasil, da Colômbia e do México, não terá conseqUências. Ela terá conseqiiências sêrias, e causa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, espécie a declaração meio cínica
de um banqueiro alemão que diss~:. "Eu não levo muito a

José _ Uns - Permite-me V. Ex' um aparte?

O Sr. João Lobo --Senador Murilo Badaró, eu quero
pa-rabenizãr V. Ex• pela oportunidade do assunto levantado nesta tarde. Evidente que é assunto de alta relevância, como enfatizou o Senador, Nelson Carneiro, e ê um
assunto eminentemente político. Não vou repetir o que
V. Ex• tão bem falou; queria apenas fazer uma observa-ção: esta nota, dos quatro presidentes, no meu erltendimento, veio já cOm certo atrasu. Parece que nós estáv'a:~
mos amortecidos, é esta a impressão que nos dava o Go~
vemo brasileiro. O GO-veino, parece, tinha pefdiâo õ Seu
pOãér de í0di8nar-se Contra medidas uÍ1ilaterais que punham em risco a própria vida, a própria subsistência nacionaL É isto, no meu entendimento, estava ocorrendo
pai-que o. Governo brasileiro, habituado a tolerar medidãlg-uai ·aos seus-banqueiros, dos bancoS oficiais para
coin a -empresa~privada Oã:ciOna( para cofn o Com6!dõ-.~
a Indústria Agropecuária, (j_ue suportavam aumentos sucessivos e"proibitivos na sua vid"a diária, esse GoVerno já
estava quase com os -sentidos embotados, anestesiados e
nã.o podia nem se indignar quando recebia uma medida
igual dos banqueiros internacionais. O Governo reagiu,
tardiamente, mas reagiu bem. E deve tomar a mesma atitude que ele está reclamando, deve exigir que os seus
banqueiros façam o mesmo internamente, no Pais. Era
este o pe_queno reparo que ·queria fazer ao brilhante disc~rs-o de V. Ex•
O SR. MURILO BADARO - O nobre Senador do
Piauí, em seu aparte, falou ·muitas verdades, verdades
que p-recisam ser ditas alto e bom som. Agradeço a V.
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ministração. Mas, de qualquer modo, acho que não é
hora de debater a proposição de V. Ex•, que certamente
vai movimentar muito o pensamento do Senado. Quanto
às taxas de juros, V. Ex• sabe que é um problema díficil
de analisar, porque a inflação, corroendo o valor da
m_S'_~da,_eyidentemente exig~ uma compensação para os
empreStadores. Aqui no Brasil, hoje, nós estamos com
200%...

-

-

O SR. MURILO BADARÓ - Imagine V. Ex• que
esSe eSforçõ.hercúleo do GoVerná brasileirO-. dos fiOssos
empresários, no sentido de aUmentar as nossas expor·
tações, todo este superávit vai sei- destinado a pagar o
serviço da dívida. É preciso encontrar um mecanismo
correcional qualquer.
O Sr. José Llns • V. Ex' tem razão. Acontece que V.
Ex' está analisando os dois problemas, um que é relativo
a esse condicionante que a_umenta terrivelmente a nossa
dívida, e o outro, de nós estarmos_ atravessando um momento de crise, que não é só nacional, é do mundo todo.
Então, a solução genérica não i!, talvez, a mesma soluçã.oespecífica para o momento, que é político, como diz o
nobre Senador Nelson Carneiro e que exige, talvez até
mais -do que isto, como V. Ex' diz, uma movimentação
social em termos bem internacionaiS, para se chegar a
uma solução.
O SR. MUIULO BADARO- Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. José Fragelll- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ- Eu vou Ol.tviJ,:,_ c~~ permissão do eminente Presidente, com a sua.tole_rância, o
S~nador Jos~ Fragelli e, em seguida, concluirei, Sr. PresidelJte. Prometo a V. Ex•.
O Sr. José Fragelli- Sr. Senador Murilo Badaró, nós
todos _nos congratulamos çom V. Ex•, pela manifestação ..
O SR. MURILO BADARÓ - Aliás, eu verifico que
aqui jã hã muitas convergências, não é?
O Sr. José Fragelli- Convergências ...
O SR. MURILO BADARÓ- O que não está acontecendo em outras áreas.
O Sr. José Fragelli- E possivelmente, alguma divergência, porque quanto ...

FX'
OuÇo 'o Senadof José Lins, antes de concluir.
O Sr. José Llns- Nobre Senador Murilo Badaró, em
prinieiio ftigar, o aSsunto que V. -Ex• traz, hoje à tai-de,
ao-SenadO~ :é de eXtrema impori-ância. -~ irii:poi-tail.te p-or

diVeiSOS"fiSpe-ctõS; por diversas -de sUàs facetãs: em pi-imeTro JUgá._r; POr_9 ue_ V. -~x' tOca ~m pÔnto fun_damerltal;--que é o da cri3Cão de prerrogativas no Senado para que
se controle mais a aç_ão _do ExecutivQ, sobretudo nessa
área tão senstVeL SegundO, porque a prop<?sição d~ V.
Ex• terá, evídentemente, efeitos saneadores sobre certas
operações externas,-que, muitas- vezes, podem ter-repercussões extremamente negativas para a comunidade. Entretando, so-u ·mais por uma legislação mais aberta. Normalmente, o Congr~sso deveria aprovar qualquer empréstimo do Brasil a terceiros; nenhum empréstimo deveria ser feito a terceiros sem autorização do Congresso. Já
para tomar émprestado, para receber, eu preferia uma legislação que autorizasse ao Governo um determinado limite por ano, como se faz pela Lei de meios e que é hoje
.comum em todos os Estados. O orçamento estadual já
preveu o máxfirió de endividamento e, às vezes, até as
condições de endividamento. Facilita enormemente a ad0

O SR. MURlW BADAR<l --Bim, mas hoJe eu verifico uma convergência do Senador Itamar Franco, agora
V. Ex•, e do Senador Nelson Carneiro ...
O Sr. Josf FrageUi- ~claro, o propósito de V. Ex•
não podia ser recebido senão com aplausos por todos
nós. Mas, V. Ex• me permita afirmãr que as Oposições,
justamente dentr_o_deste plenário, se têm manife.St:ido,
freqaentemente, contra a orientação do Governo em todas as tratativas-IeVadas a efeito_ para compor com os
nossos credores a questão da dívida externa brasileira.
O SR. MURILO BADÁRÓ mente o seu dever.

E cumpre brilhante-

O Sr. Josf Fragelli Estas têm sido as nossas manifestações. Eu acredito, V. Ex~ me perdoe afirmar, que urna
resolução do Senado Federal, se, na verdade, ela venha
ter ou possa ter uma alta expressão política, ela, no entanto, não enContrá apOio- na Constituição e no nosso
Regimento Interno.
O SR. MURILO BADAR0 - V. Ex• me desculpe.
Não sei se V. Ex' teve a oportunidade de ouvir a justificativa quanto ao aspecto dajuridicidade e constituciona-
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lidade. Este é o ponto em que nós nos estribamos para
abrir esse __ caminho com relação à resolução. t plenamente possível, do ponto de vista constitucional e do
ponto de vista do nosso Regimento, realizar este ato.
O Sr. José Fnlgelli - Admitamos que sej.ã possível.
Eu acho que de nenhum modo é impossívef,- õ"-SenãâO
Federal pode aprovar uma resolução como_ esta. Mas
nós precisamos pensar na repercussão de unia ~ecisão
que tal, justamente, Sobre o seu aspecto conStitUciOrial e
jurídi_co. Como vai repercutir? Agora_; o Gov-ei-nO Federal é quem deve tomar uma atitude decisiva e defmitiva
sobre a questão da dívida externa do País.
O SR. MURILO BADARÓ -Já tomou uma decisão.

O Sr. Jos;! Fragellf -Não tomou e não tem tomado.
O_ que acontece é que o Goverrio, realmente, tem tomâdo
atitudes e tem feito acordos, como o do FMI e com os
nossos credores, sem ouvir o Congresso Nacional, o que
é taxativamente inconstituciõnal, e se esse CongressO
realmente tivesse força, essas constantes e freqUentes via~
laçõcs da Constituição levariam até ao impeachment do
Senhor Presidente da República. Vamos ver se, de agora
para diante, o Poder ExecutivO, consciente dos resulta~
dos amplamente negativos da maneira co_mo vem agin~
do, não só na condução da polítíca financeira do país,
mas também ao arrepio do texto constitucional, margi~
nalizando o Congresso, vamos ver se agora o Poder Exe~
cutivo- repito -:toma··u.ma decisão exatamente no
mesmo sentido, patrioticamente, proposto por V. Ex• e,
então sim, ma-nde essa decisão1 através de um projeto de
lei, para o Congresso -Nicional discUtí~lO e Votã~lo. Aí,
sim, o Poder Executivo terã o respaldo, não apenas da
opinião pública através do to"ngi-eSs·o; más-Um respaldo
dentro das instituições fundamentaiS dõ PiíS;-para poder
enfrentai- os nossos credores. Esta; a meu vei, deverá ser
a via constitucional e legal para ·que a-N-ação, como um
todo, enfrente a questão da dívida interna e, sobretudo,
os seus impiedosos credores.

O Sr. José Lins- Senador Murilo Badaró, gostaria
de merecer de V. Ex• ainda um minuto.

O SR. MURILO BADARÓ -

Pois não.

O Sr. José Uns ~a. apenas para observar o que disse
o nobre Senador José Fragelli. S. Ex• disse que o projeto
de resolução de V. Ex', possivelmente, será inconstitu.
cional.

O Sr. Josf Fragelli- Desde já, dou o meu voto favorável.
O SR. MURILO BADARO -

Obrigado.

O Sr. Josf·Uns - Se o Congresso não pede tomar
uma resolução, se S. Ex• diz que o Senado não tem res~
paldo constitucional para aprovar uma resolução dessa
naturaa, evidentemente, tamb~m o Senado não pode interferir nos empréstímos extei-iiOs. Logo, S. Ex• não tem
razão quando diz que o Governo aProvOu entpr!Stú!iO indevidamente ou contra a ConstituiçãO, de modo incostitucional. Aliãs, assuilto que jâ trouxé· a esta Ciisa emostrei amplamente que esta tese não é verdadeira.
O SR. MURILó-BADARó- Obrigado a V. Ex• Sr.
Presidente, não poderia encerrar este discurso sem antes
ouvir o nosso eminente mestre, Senador Luiz Cavalcante, que muito me honra com a sua presença em meu discurso. E, em seguida encerrarei.
O Sr. Luiz Cavalcante- Obrigado, eminente colega,
Senador Murilo Badaró. V. Ex•, com o seu peculiar
bom-senso, disse há pouco que não era mais hora, ou
não valia a pena, especular a causa da dívida. Devíamos,
sim, nos debruçar sobre a situação vigente. Mas eu, que
não tenho o bom-senso de V._ Ex'·:·

O SR. MURILO BADARÓ -Não apoiado!
O Sr. Luiz Cavalcante - ... me permito voltar um
pouco atrás e lembrar alguns disparates dos maiores res~
pensáveis pela nossa política económica. Primeiro, o
todo poderoso Ministro Delfim Netto, que há 4 anos,
precisamente em 14 de abril de 1980, declarava aosjor~
nais: "Os brasileiros se preocupam mais com a dívida ex~
terna do Brasil do que os banqueiros que nos emprestam
dinheiro. A dívida está completamente arrumada e pro~
gramada, e não teremos nenhuma dificuldade neste par~
ticular". (Delfim Netto, Ministro do Planejamento, 144-80). Por sua vez, o Ministro Ernâne Galveas, em 1982,
apenas <;_lois a_nos atrás, quando tambêm alguns Senadores aventavam a hipótese do Brasil recorrer ao FMI, S.
Ex•, ironizando a ~odos nós e a imprensa, declarava:
"Qualquer dia, nós vamos acabar indo ao FMI, só para
satisfazer a Imprensa. Isso é uma obsessão atâvica".
Ora, eminente colega, são_ eles os dois capitães-mar dessa
perdida batalha econ_ômica. Em toda parte, capitaes e
generais que perdem guerras sãQ degredados. Mas aqui,
eles continuam imutáveis, comandando o :derrotado
exército da burocracia ecoriômica. Por isso eminente Senador.~·-

O

_Sr. José t<'ragelll- Veja eminente Senador, fãla-se
em dois anos de prorrogação do Governo do Presidente
Figueiredo. Isto é um crime contra a Nação!
O Sr. Lufz Cavalcante- Corno disse o eminente Senador José Fragelli há pouco, a dívida não é uma questão
particular de fulano, nem de sicrano; é uma questão da
sociedade brasileira. Então, nãb pode haver solução satisfatória para a sOCiedade, nem a indispensãvel participação desta nas medidas de natureza econômíca, sem
que se faça a substituição desSes fracassados capitães.

O SR. MURILO BADARÓ - Sr. PieSidCnte, võu
concluir, pedindo desculpas à Casa por ter tomado tanto
tempo dela. Mas, entendo que a questão agora é muito
mais política do que económica, do qUe financeira. Ela,
em _muito, ultrapassa os condicionamentos têcnicos. Nós
devemos dar um basta a essa situação. A nota dos quatro
Presidentes, que peço a V. Ex• que concidere como lida
para que faça parte do meu pronunciamento, é o primeiro sinal da reação. Se formos ca-pazes, Senado e Câmara,
a sociedade brasileira aqui representada, de nos organi-za"r"inos numa viril reação nesta quadra, tenho certeza
que isso produzirá efeitos. Fórmulas existem as mais variadas: transfonnação dos emprêstimos em capital de risco; transformação dos juros em novos financiamentos a
prazos extremamente mais alargados. Basta apenas, Sr.
Presidente, que esses credores vorazes, que esses credores
insensíveis, sejam eles de que categoria forem, tomem conhecimento de que a paciência da sociedade brasileira, a
paciência do Brasil, do nosso Governo, da Nação, dos
seus politicas, dos seus intelectuais chegou ao ponto máximo. Não é possível ceder mais um milímetro.
Quaisquer que sejam os riscos dessa atitude, a mim me
parece que Governo e Oposição devem se dar as mãos,
superar suas pequenas dificuldades de natureza pOlíticopartidária para darem ao Governo o lastro políticO indispensável a que ele compareça nos foros internacionais
e, de uma vez por todas, coloque um ponto final a essa
desenfreada corrida dos credores e dos banqueiros iriternacionais, carregando sobre a nossa pobreza e a nossa
misêria, retirando do pouco que nós ternos àquilo para
dar pasto às suas inesgotáveis e CúpidaS poSições de homens que só vCeni o lucro como o fim principal da sua
atividade.
Com estas considerações, Sr. Presidente, espero que a
Cori:i-issão de Constituição e Justiça, na próxima reunião,
examine esta matéria para que, de novo, ela possa voltar
ao_ plenário e receber as luzes dos eminentes Senadores
desta Casa. (Muit9 bem! Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MURILO BADARO EM SEU DISCURSO:
QUATRO PRESIDENTES ASSINAM NOTA CONJUNTA
Os Presidentes Raul Alfonsín, da Argentina, João Fi·
gueiredo, do Brasil, Belisario Betancur, da Colômbia, e
Miguel de la Madrid, do México, manifestamos nossa
preocupação com o fato de que as aspirações de desen·
volvimento de nossos povos, o progresso das tendências
democráticaS na região e a segurança económica de nos-·
. so Continente estão seriamente afetados por fatores externos e fora do controle de nossos Governos.
Verificamos que os sucessivos aumentos das taxas de
juros, a perspectiva de novos aumentos e a proliferação e
a intensidade das medidas prOtecionistas criaram um panorama sombrio para nossos países e para a região em
seu conjunto.
Nossos países não podem aceitar indefinidamente esses riscos. Ternos expressado nossa firme determinaçã-o
de superar os desequilíbrios e restabelecer as condições
para a retomada do crescimento econômico e do processo de elevação do nível de vida de nossos povos.
Fomos os primeiros a demonstrar empenho em cumprir os compromissos financeiros em termos compatíveis
com Ointeresse da Comunidade internacional. Não aceitamos ser acuados a uma situação de insolvência forçada
e de paralisação econômica prólongada.
Consideramos indispensável que se inicie, sem demora, um esforço concertado da comunidade internacional,
com o objetivo de definir ações e medidas de cooperação
que permitam resolver esses problemas, especialmente
nos setores interligados do comércio _e das fmanças internacionais.
Em conseqüência, nós, os Presidentes, propomos a
adoçào de medidas concretas para promover mudanças
substantiv_as_ na política financeira e comerdal interna~
cional que ampliem as posSibilidades de acesso dos produtos 9e nossos países aos mercados dos países desenvolvidos, representem um alívio substancial e efetivo do
peso do endividamento e permitam assegurar a retomada dos fluxos de financiamento ao desenvolvimento. Em
particular, devem-se obter prazos de amortização e
períodos de graça adequados, e redução das taxas de juros, margens, comissões e outros encargos firianceiros.
Em vista do exposto, convocamos uma reunião entre
chanceleres e os ministros responsáveis pela área financeira em nossos países, a realizar~se no mais breve prazo
possível, reunião à qual serão convidados miriistros de
outros países latino~americanos, a fim de definir as iniciativas e meios de ação mais apropriados, com vistas a
alcançar soluções satisfatórias para todos os países interessados.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 21-584, E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERfA PUBl-ICADO POSTERIORMENTE:
O SR- HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO.
Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os Professores Universitários, servidores das Universidades Federais Autárquicas. encontram-se em greve
desde o último dia 15. São justos os motivos desse movimento. _A gravidade da situação educacional no Brasil
não é pequena e pode ser traduzida com alguns números:
Por exemplo, de cada cem crianças que entram na 1•
série, mais da metade se evade; pouco m8.is de trinta concluem a 4; série; menos de vinte terminam a 8• série; e
apenaS-seis de cada cem conseguem adentrar à universidade brasileira. O censo de 1980 acusou a existência, no
País, de m-ais de 30 milhões d-e analfabetos; índice, certa~
mente, maior se considerados os critérios da UNESCO.
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a isto as deplorãveis condições de salârios

de nossos professores~- Por isto, o movimento grevista de
professores universitários, Comaridados pela ASsociaçã.o
Nacional dos Docentes do Ensino Súperior é um movi-

mento extremamente justo, e estã a merecer o nosso
apoio total.
Sr. Presidente, leio parte da nota Çlficial, emitida pelo
comando nacional dessa greve:
"Os pfofessores das Instituições de Ensino Supe-

rior Federais Autárquicas esfãõ em:-Gfc!:Ve NãCíoOãrdesde o dia 15 de maio, lutando por melhores salários e em defesa dã UniVersidade Pública -e grafuita.
O Ministério de- Educação e Cultura tem sido
procurado insistentemente pelos professores desde
outubro de 1983 e este, sistematicamente, tem se
omitido, protelando a adoção de medidas concretas
que possam solucionar a mais grave crise que a Universidade Brasileira jâ eilfrentou.
A argumentação, freqüentemente utilizada pelo
MEC e divulgada pelldmprensa, de que a soluÇão
dos problemas da Universidade depende da área
econômico-financeifS do Goverrlo e não do MinistériO da -EdUcação e Cultura, ê profundamente inócua."

"O M EC ieffi sC restringido ã declaraÇUes -de
boas intenções e reconhe<.'imento tácito da crise da
Universidade e da justeza d3s reivindicações dos docentes."
Seguem outras considerações, todas elas desfiando
uma série de argumentos, todos favoráveis a essa lUta
dos docentes universitáriOs brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, quero registrar nosso apoio
integral a esse movimento, e a certeza de que por toda
essa rnobilízação, por toda essa demonstração de força
popular, consigam eles melhorias salarias, po-rque essas
melhorias são extremamente necessárias e justas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ente. (Mulio beni-!
Palmas.)
(*) ATO DO PRESIDENTE N• II, 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 Outcii'gada" pelo Ato da
ComissãODiretora n~'2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do ProCeSso n~' 002064.84.7, reSolve
aposentar a partir de I'i' de março de 1984, Helena de
Moura Lara Rezende, Técnico Legislativo, Classe:... Especial", Referência NS-25, do Quildro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III,
parágrafo único, e I 02, inclso I, alínea a, da COnstituiÇão
da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 427, inciso II, 428,-· iiiciso I, 429, fncisÔS IV e V,
437 e 415, § 49, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n~' :58, de 1972,
e artigo 29, parágrafo úi-iíc0,03 -ReSolução SF n9 3:58, de
1983, com proventos integrais; OCm cOmo a gratificação
de nível superior e a gratificação adicional por tempo de
serviço a que tem direito, na forma do artigo 3Q da Lei n'
5.903, de 1973, e artigo lO da Lei n' 4.34:5, de 1964, observado o disposto no§ 2~', do artigo 102 da-ConstitUição
Federal.
Senado Federal, 13 de abril de 1984.- Moacyr Dalla.
(*) Republicado por haver !aido com lncorreções no DCN (S~çào (!) de 14·
4-84.

(*) ATO DO PRESIDENTE N'l3, DE 1984

O Pic!siâellfe- do Senado- Federal, no uso das atribuiçõ-es que_ lhe conferem os artigos 52, itelri 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 n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo_ em
vista o que consta do Proce~s_o n~' 002064.84.7, resolve
aposentar a partir de I~' de março de 1984, Vicente Oliveira de Lara Rezende, Técnico Legislativo, -Ciass~. uEspecial", Referência NS-25, do QuadrO Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e
!02, inciso I, alínea a, da ConstituiÇão da Repóblica Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inci.:
se" II, 428, in-CísO I, 429, -inCisOS 1\re v;437 e 415, § 4~>, dO
Rigillainento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n9 :58, de 1972, e artigo 2~', Pará-:.
gTãfo únicO, da Resolução SF n"' 358, de 1983, com proventos integrais, bem como a gratificação de nível superior e a gratificação adicional por tempo de serviço a que
tem direito, ria forma do artigo 3~' da Lei n' 5.903, de
1973, -e ãrtigo 10 da Lei n'<' 4.345, de 1964, observado o
disposto no§ 29, do artigo 102 da Constituição Federal.
Senado Federa( 13 de abril de 1984.- Moacyr Dalla.
(*) Republicado por tuwer safdo com incorreções no DCN (Seçllo H) de 14·

4-84.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 15, DE 1984

O Presidente dÕ- 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'i' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 002788".84.5, iesolve
aposentar a partir de l~' de março de 1984, Abel Rafael
Pinto, Técnico em Legislação e Orçarilenio, Clas-s~ "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do
Senado Federal._ nos termos dos artigos 101, inciso III, e
102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasíl, combinados com os artigos 427, inciso H, 428, inciso I, 429, incisos IV e V, 437 e 415, § 49, do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n~' :58, de 1972, e artigo 2~', parágrafo óníco; da Resolução SF n~' 358, de 1983, com proventos integrais, bem como a gratificação de nível superior e a gratificação adicional por tempo de serviço a que
tem direito, na forma do artigo 3Q da Lei n~' 5.903, de
1973, e artigo 10 da Lei n'i' 4.34:5, de 19-64, observado o
disposto no§ 2~', do artigo 102 da Constituição Federal.
Senado Federal, 13 de abril de t 984.- Moacyr Dalla.
(') Republicado por haver sa(do com incorreções no DCN (Seçiio ll) de 144·84.

(*) ATO DO PREsiDENl'E N• 22, DE 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arti~os 52, item 38 e 97, inctso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n~' 2, de Processo n~'004997 840, resolve aposentar, a
partir de 2 de maio de 1984, Edson Ferreira Aff01lso; no
cargo isolado de provimento efetivõ -dO Diretor, Código
SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso II, 428; iÕciso i,429~ ínciso VI;-436 e 41:5, § 4~' da Resolução SF n9 58, de
19'72,-é aftígo 2~'; Paiã'gra-fo único da ResoluÇão SF n"'
358, de 1983, com proventos integrais acrescidos de 509P
da Gratificação de Representação, bem como da gratifi(*)Republicado por haver saido com lncorreçõesno DCN (Seção ll)de 14·
4-84.
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cação especial de desempenho e da gratificação adicional
por tempo de serviço_ a que tem direito na forma do artigo -41>, § 29, dã_ Lei n' :5.900, de 1973, e artigo tO da Lei n9
4.345, de 1964, observado o disposto no§ 2~', do artigo
102, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de maio de 1984.- Moacyr Dalla,
Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 25, 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 [nterno_ e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Çomlssão Diritora n'i' 2, de4 de abril de 1973, etendQem
vista o que consta do Processo n9 004666 84 4, resolve
aposentar a partir de 23_de abril de 1984, Maria Oara
Coelho Baumann neves, Técnico Legislativo, Classe
.. Especial", Referência NS-2:5, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
III, e l02, ip;ciso I, alíne~ "a", da Constituição da Repúplica Federativa do Brasil, combinados com os artigos
427, inciso II, 428, inciSo I, 429, incisos IV e V, 437 e 415,
§ 49, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n'i' 58, de 1972, e artigO 29, parágrafo único, da Resolução SF n9 358, de 1983,
com preventos integrais, bem como a gratificação de
nfvel superior, a gratificação especial de desempenho e a
gratificação adicional por- terllpo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3Q da Lei n9 :5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n'14,34:5, de 1964, observado o disposto no
§ 29, do artigo 102, da Constituição FederaL
Senado Federal, 16 de maio de 1984. -Moacyr Dalla,
Presidente.

(*) Republicado por haver saido com incorreções no DCN (Seçào II) de 14·
4-84.

ATAS DE COMISSOES
~COMISSÃO DE ECONOMIA
7• Reunlio, realizada em 11 de abrll de 1984

Ãs dez horas do dia onze de abril de mil novecentos e
oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Al3.
Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente, Lomanto Júnior, VicePreside!lte do_Senado Fed_eral, João Lobo, Luíz.Yiana,
Mauro -Borges, Jofge Kalume e os S:cs. Deputados Odilon Salmo ria, Magalhães Pinto, Josê Jorge e Luiz Fayet,
refine-se ~ Comi~~ãO- de Econo~ia. A presente reunião
da Comissão tem Põr finalidade dar prosseguimento ao
ciclo de p-8.1estras sobre a política nacional de Informática; tendo como conferencista convidado o Dt'. José Dion
de Melo Teles, presidente do _SER PRO. O Sr. Presidente,
Senador ROberto Campos, declara abertos os trabalhos
concedendo a palavra ao conferencista, que aborda o
tema "Os desafios de Informãtica"._Te!minada_~ exposiçã-o;·o St'. Preside-nte concede a palavra ao Sr. Senador
JQão LobO~ Príineii-6 debatedor inscrito~ Seguem-lhe os
Srs. Deputados Odilon Salmoria, José Jorge e Luiz
F:iyet. Ao término doS trabalhOs o Sr. Presidente agradece a presença do ilustre conferencista e determina que as
notas taquigrãficas da reunião, tão logo traduzidas, sejam anexadas à presente Ata. Não havendo mais nada a
- tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco _Guilherme Thees R)be_i_ro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida~ aProvada, será assinada pelo Sr. Presidente.
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ANEXOÀATA DA 7•REUNIÃODA COMISSÃO DE ECONOMIA. REALIZADA EM ll DE
ABRIL DE 1984, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. PRES!DENTE.
-!NTEGJJA DO APANHAMENTO TAQVlGRÁFICOPRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAMPOS
VICE-PRESIDENTE.'-SENÜJORSEVi!.iiO. GOMES

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Declaro
aberta a reunião. Concedo a palavra ao Sr. PfesidCllte do
SERPRO, Sr. Josê Dion de Melo Teles. __
O SR. JOSI': DION DE MELO TELES- O Estado
do Sertão,- começa na Bihia, atrã.vessa as barrancas do
Rio São FranciSCo e vai até" õ- Marãnhão. ·
··
Sou filho do Estado do Sertão. Nasci no Piauí, um Cs-tado pobre, convivi com uin ambiente limitado, em que
os sonhos das pessoas mais ambicioSas era õ-de construir
uma carreira através das Forças Armadas, do Clero, do
Banco do Brasil ou ser Fiscal de Tributos Fiderais. Convivi com atavismos de uma das prim-eiras civilizações- do
Brasil, a partir do litoral, com a civilização do açúcar,
profundamente portuguesa, com todos os atavismos culturais, do paternalismo exacerbado do Estado, do cartório, da ·corporação de oficio, do coronelismo, do preconceito contra o lucro, nivelando o lucro à usura, como
ê a melhor expressão da tradição ibériCa, possivelmente
derivado do estado de espídfo da inquisição espanhola.
Muito das coisas que vou expressar, aqui, serão produtos deste meu pano de fundo cultural. Sou filho do sertão.
Consegui, depois de me propor a uma empreitada difícil, entrar no ITA. Do ITA, recebi uma contribuição impressionante no domínio- da conquista de certaS-facetas
da Ciência. Tenho um grande" dêbíto para COm a Aeronautica por causa disso. Tive o privilégio de coriViver cOm o
então Brigadeiro Monte Negro, criador do CTA, com o
Paulo Ernesto Lustosa, que ê o Diretor dó- SENAI de
São Paulo, que me ensinou Direito: rudimentos do Direito Constitucional, Trabalhista, Direito Comerciãl, Direito de Propriedãde IndUstrial e ã.ssiril PO-r -diãnte, Tive
professores de dezenoVe -nacionalidades diferentes. A
língua franca naquela instituição C:ra- o lngiê5:--Entendi
que estrangeiros são bons ou ruins, que-existem homens
de bons propósitos ~ de mau carâter tambêm.
Não gostaria de centrar, então, a minha colocação em
informática, embora a chamada do título e uma boa parte do meu roteiro estejam dentro deste assunto, Distingo
muito informática comO-arte social e não, simplesmente,
como produção de computadores. Eu faria um paralelismo que, se estivéssemos reunidos aqui para discutir literatura, em vez de, numa certa altura, discutir influência
do parnasianismo neste País, fôssemos discutir a transição entre a antiga pena metálica para caneta tinteiro.
Não podemos cair na cilada de nos limitar ao computador. Venho lhes falar de nós mesmos, de todo o esforço,
de toda luta, de todo o sacriflcio de uma sociedade abaixo do Equador, que se propõe a dominar tecnologia de
ponta. É uma empreitada diflcil, é uma empreitada que
exige tirocínio, Competência e muita cO-ntinuidade coerente.
Quando estive no CNPq, aprendi muito, possivelmente, a minha contribuição naquele estágio de transformar
o CNPq de uma autarquia em uma fundação, no balanço, ganhei mais dQ_ que dei. Lutei muito por uma
abertura para a inteligência brasileira. Lutei muito para
que se estabelecessem acordos na direção da Europa,
para que o Brasil não fosse tão dependente apenas da influência americana. Criamos ou ampliamos acordos com

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1984

a Inglaterra, com a ~leman_ha, com a_ Fra~tÇa, com a
"Itália, cOm o CERNE, por exemplÕ, um grande centro
de pesquisa de energia na _Suíça, mas, também empreen, demos os primeiros _acordos com a fndia e com a A ustrália. A ln dia tem mu-ita similaridade coffi o Brasil e o
Brasil tem muito-que aprender com a fndia. A Austrália
e o México têm -muito a nos ensinar e nóS a eleS,
relacao aos problemas de- doenças de P-aíses pObres,
doenças rurais e de problemas de regiões semi-áridas. O
Japão foi uma decepção. O japonês ê um povo que tem
uma consciência egoista da sua sobrevivência e não conseguimos penetrar nessa _carapaç<l. E então, desse aprendizado todo, entendi que não existe sanduíche de graça,
que tecnologia ê uma coisa que a gente se apropiia dela.
Não eXiste transferência de tecnologia gratuita, 'E: preciso
que _cérebros sejam preparados e é_ preCiso que haja um
grande programa nacional, que transcende em muito a
política de informática que tenha sido razão dessas reuniões nesta Comissão.
Tentarei transferir um pouco das minhas angústias,
das minhas dúvidas. Atravessei exPeriências de negociar
com a Digital, com a HP, com a NIX DORF, com a
IBM, em várias localidades, na língua deles. I:: muito tens_o discutir uma coisa na_língua dos outros, fora do nosso
ambiente, fora do nosso babitat. É preciso que mais brasileiros façam isso, para que tenham um pouco mais do
que eu consegui acumular e que muito mais brasileiros
saiam da fronteira do Brasil, para aprender a conviver
num cenário porque ê lá que se ganha essa guerra, não é
aqui fechando as fronteiras.
Tentarei colocar a minha palestra em duas partes: a
primeira, procurando dar uma idéia do desenvolvimento
do cenário mundial, nos últimos anos, como panõ de
fundo, Em seguida, vou propor um exercício sobre o
Brasil, um exercício de meditação. E vou tentar esbOçar
recomendações.
Peço _desculpas, porque sou muito mau leitor e acho
enfadonho. Mas ê importante, para balizar certas questões de princípio. Começo, lembrando que, ao tentarmos
visualizar o impacto de uma tecnologia revolucionária,
como a informática, devemos levar em conta os_ aspectos
políticos, ~conômicos e sociais, como elementos polarizadores do comportamento _da sociedade.
O_ computador está entrando na nossa sociedade, na
dêcada de 60_ e 70, como o-daguerreótipó eiltrou na Casa
do nossos bisavós, lá atrás. ~um corpo estranho, é uma
coisa que mexeu com a nossa cultura e vai produzir conseqüências, que eu vou tentar apontar.
~uma avenida de mão dupla: Da mesma forma que a
tecnologia em implantação influencia o ambiente, influencia a cultura e influencia as condições de relacionamentç entre as forças de poder que estiverem em jogo, a
absorção desta tecnologia também será influenciada por
esses fatores.
No momento, estamos observando a disseminªção da
informática em todo o n1Undo, e tambêm no-Biãsil,
nív~~ não-suspeitados há alguns anos atrás~
Neste mesmo momento ocorrem profundas modificações no País, abrangendo aspectos Políticas, Econômicos e Sociais. Portanto, devemos estar atentos ao contexto não só Nacional, mas também Internacional, em que
se desenvolve a disseminação fantástica da Informática,
uma atividade revolucionária, que se ampliou com novo
instrumentaL
O desenvolvimento político brasileiro, desde o BrasilColônia, vem se dando em movimentos de sístoles e diástoles, com tendências centralizadoras, seguindo-se adescentralizações, e assim por diaiite. Nos Governos gerais,
nas Capitanias, nos Estados do Maranhão_e do Brasil,
no Império, na Primeira Repóblica, no Estado Novo, na
Redemocratização, e daí até nossos dias, sucederam-se a
concentração e a desconcentração do Poder.

em
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Evidentemente, cada um desses períodos estabeleciase não por acaso, mais em consonância como o que ocor-

ria no res!ante do IJlUndo. Nós somos, por assim dizer,
uma caixa de ressonância com muito mimetismo envolvido.
Ora, o que se observa hoje no mundo~ ê uma série de
mudanças que- tudo leva a crer- se tornarão irresistíveis em noSSo País, nos próximos anos. Numa análise râpida, notamos que a Segunda Guerra Mundial permitiu
o desenvolvimento de novas tecnologias, cujas sementes
vieram a germinar dez ou quinze anos depois. Estas tecnologias tornaram-se\, notáveis em semicondutOres,
refletindo-se atra vês de seu uso, na computação, num
primeiro momento, e posteriormente em telec;omuni~
cações.
Na dêcada de 60, os compu_tadores_forarll intiOduzi·
dos na sociedade, a nível comercial, chegando a todos os
recantos da terra- Essa imensa espaçonave da qual somos, compulsoriamente, tripulantes. A partir daí,
estabeleceu-se um modelo que, pensava-se então, seria
duradouro.
Eram grandes máquinas cercadas por feiticeiros, formando castas de novos profissionais que julgavam ter
conseguido uma profissão estável, protegida e não submetida a um código de ética..
Estes feiticeiros eáun os únicos que traduZiam o que as
máquinas, ·versão moderna do oráculo de Delfos, tinham
a dizer. O_ comum dos mortais olhava o computador
como um ãltar de sacrifícios. Só os sacerdotes falavam
com a Deusa-Máquina.
Mas, como o automóvel desmistificou e populariZou a
profissão dos_ condutg_res de veículos, limitando-se o espaço dos condutores de locomotivas, que acreditavam
no mito de que todo o transporte coletivo dependeria deles, eternamente, o microcomputador desvendou os segredos do que parecia ser a reedição moderna do exercício do sacerdócio das antigas civilizações. As 6Itimas
edições Periódicas, revistas, como a Veja da se~ana passada, chama bem a atenção do quanto, através da
criança, o microcomputador está demOlindo esse ediflcio
de segredos.
Hoje, todos têm acesso, atravês do microcomputador,
ao moderno oráculo de Delfos, e qualquer um conversa
com a Deusa-Mâquina, em casa, no trabalho, ou até
mesmo na fazenda remota.
Viyemos hoje o iníciQ ~desta desmistificação. Mas em
que mundo este fenóme-iw estâ ocorrendo? Qual o "Zeitgeist", qual o .. Espírito do tempo" em que ele corre?
A década de 70 caracterizou-se por uma graride desestruturação da economia mundial. havia, ~o início da dêcada, sombrias previsões rro ar. As potências viam-se
diante de grandes problemas financeiros deflagrados
pelo _excesso de moeda, real ou escriturai, espalhado pelo
mundo. A conclusão parecia óbvia: Só um--tratãlnento de
choque evitaria uma corrida às suas reservas, Ou mesmo
ao seu capital,
Foram traçadas diretiizes, desencadeadas ações e
cofno conseqUência, poucO-depois, ocorria a grande ãita
-do ouro. Um ano depois, iniciava-se a vertiginosa ·elevação dos preços do petróleo, seguida de uma verdadeira
epidemia inflacionária mundial.
Os países·em desenvolvimento, mc:nos estruturados e
mais desprevinidos, foram à beira do colapso - E o Brasil não escapou. A estrutura de custos de todos os produtores sofre'u sensíveis alterações e muitas das antigas verdades Políticas, Sociais e Económicas, foram alteradas.
_Foi imposta uma nova ordem económica pelos países
do .centro. Dominando a economia mundial, eles impuseram suas condições, buscando equilibrar suas estruturas internas. Em síntese, procuraram compensar o aumento do preço da energia com o aumento do preço da
tecnologia da qual eram detentores, em detrimento dos
fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra.
Os países desenvolvidos, o fechado clube dos_ ricos,
perseguiam uma ilusão. A de que poderiam permanecer
relativamente imunes à desorganização que· provocari_am, etlvoJv.elldo três guartas partes da população da
terra.
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Esta poderia ser descrita como a primeir-a fase de processo de reajuste que se fez necessário após a deflagração
da crise energêtica. Hoje,_ass~stimos-aOs ~.).15 desdÇib_ramentos, em obediência à Lei enexorável de causa e efei:.
to.

O comércio internacional retraíu-se, e hoje os países
perifériCos, entre os -quais o Brasil sã-o impedido:> de colocar seus produtos. mais uma vez obedecendo à lei de
causa e efeito, isso leva ao fechamento das economias e à

busca de auto-suficiência de ricos e pobres.
Hoje desaparecem no ar, como fumaça, os últimos sinais de internacionalizãção da econoniia, tendênCia generalizada ainda há poucos anos, como também ocorre o
fechamento das fronteiras econômicas contra a tendêricia que se verificava ate hã pouco tempo.
Talvez ainda sejii muito ced_o para lúiúfiagnóstico seguro, ou para uma previsão de longo prazo, mas tudo
leva a crer que a economia de escala, regida pelo princípio de que "Quanto maior a unidade produtora, melhor
e mais barato o produto", está atingindo o ponto dC saturação, e é bastante provável que o conceito de que "O
pequeno ê viável" encontre um lugar dentro da economia mundial.
A economia de escala nem sempre é detenninantemente boa. Pode ser boa em microeconomia, mas em macroeconomia irlviabiliza a autonomia, submetendo assoluções locais a mega-solução mega-quilowatt, megatudo_. Hoje, indo de encontro à teoria econômica Keyne-_
siana, devemos pensar em satisfazer a demanda de soluções adequadas ao meío e à cultura, e não a oferta de
bens e serviços gerada sob qualquer inspiração, e considerada adequada, por defínição. Aí a intromissão; entra
a eleição compatível com a cultura, como a história de
uma sociedade e a oferta da alternativa tecno19gica passa
a ser um exerdcio muito complicado e muito responsável.
O fechamento das economias internacionais haverá
inevitavelmente a um novo modelo, não só EconômiCo,
mas tam bêm Político e Social, em que as grandes estruturas sofrerão abalos, muitas delas soçobrando, f: indispensável, a meu ver, que estejamos preparados para reformulações profundas deslocando o centro de decisões
de muitas atividades hoje excessivameil.te~ceiitralizadas.
No caso do Brasil, qualquer coisa é melhor do que o
centralismo e _o gigantismo, essa -é minha tese pessoal,
nos setores p'Úblicos e privados. 1:. preciso desconcentrar
e potencializar os recursos e lideranças locais, para tirar
proveito dos aspectos multifacetais do nosso País.
A combinação de crise energética, e suas Collsciqüências, com os rápidos avanços em termos de infoi-mática,
parece indicar que caminhamos para a decentralizaÇão
da produção e para a concentração da informação.
~ I:: um fenômeno mundial: A tendência à descentrali~
zação poiítico"-econômica·convive com um aparentemente incoerente fenômeno de centraliza-ção da infOrmação.
As causas parecem ser, sem dúvida, a relativa escassez de
energia, e o alcance de nível acentuado de competência
na gestão da inform-ação.
Tudo isso exige que se desenvolvam capacidade de
gestão nos mais diversos níveis -da atividade humana.
Mas é bom ressalvar que a concentração de informações
não significa, absolutamente, sua geração em um só pon~
to. Ao contrário, será iriiperfoso que se produzam irlíormações de boa qualidade em todos os níveiS, pois só sua:
acumulação e correta interpretação serão centralizadas.
No decorrer deste século, partiu-se para a formação de
grandes concentrações de recursos humanos e materiais
em áreas geogrâficas relativamente reduzidas. Tais concentrações foram viabilizadas pelos baixos custos energétiCOs praticados à época, associados aos beneficias so-_
dais e culttira1s que e5tes centrõS-Ofereciam.
As grandes concentrações de populações, que pareciam postulados, tidos como verdades absolutas e imutáveis, mostraram-se temporários, e não resistiram senão a
algumas décadas. Em termos políticosr ou até mesmo
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económicos, é um intervalo de tempo extremamente reduzido.
Hã uma obServação mundial de uma tendência à falência da megalópole.
~ão é possível mais alimentar a deseconomia de escala
q~~ iePresentanl as gTarláCs megalópoleS. No Brasil; certamente mais de 50% dó combustível líquido cOnsumido
está no g~al_ldJ?_ siste~a Sªo Pault?}Ri_o, e todo _Q País
piga pela i~raCiÕnã!idã.de do gasto desse combustível em
um trânsito extremamente saturado.
Hoje, as granc;les concentraçõ_es sofrem _todo tipo de
desajustes, _e o preço a pagar pela manutenção de tais
eçtncentrações, e dos benefícios a que estão habituadas,
será tão exagerado que não será suportado por aqueles
que não usufruem desses beneficias. O resultado inevitável será a desconcentração Econômica, Política e Social.
_O Brasil, por ser um país de dimensões continentais,
deverá_ procurar soluções adequadas e viáveis.
Combater, por exemplo, níveis elevados de concentração de população, fator-causa dos problemas metropolitanos e uibanos, é uma das medidas que eu aponto.
Ter coragem de investir no·campo e em pequenas cidãdes, inclusive atravês de uma revisão da polftica tributária.
Incentivar o deslocamento de "Seniors" para ·o interior, levanâo capacidade gerencial, para o campO, inclusive homens mais experimentados, aqueles já aposentados nas cidades.
Potencializar o ensino, mesmo o universitário, fora
das megalópoles, para evitar a evasão de valores huma-

nos.
Reduzir as obrigaç·ões tributárias, burocráticas e previdenciárias nas microempresas.
Criar Tribunais Rurais, etc.
A crise energética deverá ser resolvida atendendo às
peculiaridades nacionais. Há alguns pi"oblemas típicos
de um país-continerite: A escassez de petróleo, aliada à
sua concentração em uns poucos pontos do teritório, a
ocorrênciá de carvão em apenas uma das regiões geoeconômicas, a riqueza do potencial hídrico não c:oincidente
com a geopolítica dos grandes consumidores.
Tudo isSo exige a busca de alternativas que contemplem as necessidades e, ao mesmo tempo, contribuam
para uma melhor distribuição de renda em todo o território nacional.
Ao assumir, em 1979, o Presidente João Figueiredo já
visualizava o problema. Em suas ~iretrizes de governo,
dizia o Presidente: "O goverrio promoVerá a elaboração
e apresentação dos projetas de lei(...) com o fim de assegurar a maior representatividade possível diversas correntes de opinião do País".
..0 abejetivo Final- dizia o Presidente Fi&ueireiJO..:..:.
será a. institucionalização, em termos duradouros, does-tado republicano, federativo e representativo. O fortalecimento da Federação parece ser o caminho que tornará
viável a melhor distribuição da riqueza, e a maisjusta
distribuição entre todos os brasileiros do trabalho comum."
Neste cenário, chegamos ao Brasil dando seus primeiros passos na era da informática. Estamos diante do desafio de conduzir o navio de transição tecnológica num
regí_lne de cri~ econômicã, em meio a uma tempreStade
de transição politica, com ventos de desajustes psicossocia.is.
Um quadro nada animador, que exigirá, mais do que
nunca, cria~ividade, capacidad_e de adiiPtação, e o Jãfã-moso 'jeitinho" bfasileiro.
Os_ profissionais da área precisam ser cOncl~ado~
para que se engajem neste tr~balho, e façam um grande
esforço de reciclagem e aperfeiÇõamento, deixando claro
a cada um deles que o País não pode prescindir de sua total colaboração,
A minha estima é que o Brasil se una e não se desuna
em torno do tema. Nossa sociedade ê muito pobre ainda
de lideranças intel_ectuais, de lideranças gerenciais. f: pre-
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ciso que a inteligência brasileira tenha um ponto de polarização nessa questão.
Não se pode dar ao luxo de formar toda uma nova geração, deixando de lado experiência acumulada e investimentos pessoais ou de governo. Reciclagem, esta ~ a
palavra-chave.
A fnfonD.átiCi:t no. Brasil nasce, ou engatinha, em
período conturbado. Só não se pode compará-la a uma
ilha, na medida em que está cercada de dificuldades por
todos os lados, porque, também do lado "de dentro" as
dificuldades não são menores. A teorja do_.. lnimigo Comum", portanto, não pode ser aplicada a este caso para
resistir às pressões e interesses externos.
A ind'Ústria n:iciorial serve-se basicamen~e de quadros 1
formados no âmbito de grandes empresas, habituadas à
técnica de formação de mercados cativos, onde a "Guerra." limita-se -à conquista de novos clientes, que depois de
"Presos" ficam circunscritos a um fabricante, e a uma estrutura de ''Marketing".
Os usuários tradicionais, por sua vez, aferram-se, em
grande parte, a uma linha de equipPmentos, buscando
novos empregos e ocupações, sem se desviar do tipo de
máquinas em que construíram sua experiência. A nível
coletivo, portanto, não criamos, no Brasil, padrões tecnológicos e norm_as de uso racional da Informática. Te-mos as ve_rtentes, as escolas de experiência; a vertente
IBM, a Burroughs, a UNIVAC, etc.
As próprias técnicas de comercialização, de modo geral, são ainda novidade, se contarmos o pessoal realmente habilitado em qualidade e nas quantidades requeridas,
em· todos os ramos da atividade.
Por isso mesmo, a missão daqueles que se dispuseram
à produção de equipamentos no setor de Informática é
tralalhosa. Há um complicador adicional: A proliferação de fabricantes atraídos por uma fase de transição
de mercado nacente para plena ascensão. Lembro um relatório de um analista de investimentos que dizia: "Este
negóc:io de mocrocomputador é estranho fácil entrar nele, se há talento humano, e dá boas margens de lu~
cros - E não gosto desta combinação",
Muitas empreSaS no chamadO vale d·o silÍciO noS Estado·s Unidos, nasceram de um homem talentoso, com um
mínimo de capital. Essa ind'Ústria de microcomputadores
dá margem de lucros muito larga, elas crescem numa velocidade fantástica, por isso conclui o analista de investimentos americanQ: "Eu não gosto dessa combinação".
Realmente, há negócios rriuito fáceis de entrar, como
criação de frangos, mas as margens de lucro são estreitfssimas. Um dia a mais que permaneça o frango nas instalações já há uma perda nos lucros. Há outros negóc~os
que dão grande margem de lucros mas são dificflimos de
se entrar. Experime"ritem, se têm tra·quejo na área de seguros, criar uma seguradora no Brasil; ou um grande
banco. E este aspecto de-combinação de dois antagonis·
mos explica a taxa de mortalidade elevada nessa indústria.
O Advento dos miCrocomputadores, principalmente,
fez com que o mercado se desestruturasse, passando a
of~recer uma nova f~ce ainda não entendida em toda a
sua plenitude. O conceito de que o mercado necessita
não apenas de produtos, mas também de bens comple·
tos, Com toda uma gama de sery_iços adicionais, não está
ainda vulgarizado, muito menos entendido em toda a
stia extensão.
As grandes casas tradicionais de forn~imento de compl_ltadores,_ na realid~de, são grandes empresas de serviços. Os computadores são, por assim dizer, grandes sopas de pedra. Quem não tiver toda essa gama de serviços
não se instala definitivamente no setor.
O Brasil iniciou por uma visão determíoíStiCã:, cartesiana em demasia, para que pudesse sobreviver num
mercado real, vivo, quase um turbilhão, no sentido de
que cresceu depressa demais.
Durante algum tempo pensou-se que as ações poderiam ser desencadeadas de uma forma ordenada, bem
definida, julgando-se que se teria um projeto.

e
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Hoje, parece-nos qu~ esta etapa foi riecessárii, servin- a Pàz. Muitos de nós nos contentamos effi trabalhar com
do até como elemento catalisador para que, subseqUenmateriais cCintamínados por radioatívídade, traç.ldoreStemente, se assumisse uma postura mais politica. Refiroradioativos e fazer exercícios com reatores subcríticos.
me à fase da CAPRE e à fase atuãl.
Isso yeio apaziguar um pouco essa pressão emergente; a
Hoje, parece existir a consciência de que não serâ centransfeência áe tecno(ogia colocada da forma como foi
tralizando todo o processo de decisão que se alcançarão
vendida, me parece tamb~m_ que f!á um certo sofisma por
os resultad_os que se pretendem atingir.
trás diSso: A apropriação de tecnologia é um ato proatiHá um reclamo crescente, por exemplo, da área dos
vo, agressivo mesmo, e issO exige um receptor competenconsumidores dos equipamentos, de participação no
te: um empresário que i<i.iba negociar, e que saiba proteprocesso de seleção dos equipamentos, aquilo que é mais
ger os seus interesses, se proteger contra os riscos potenadequado, o nível de preçojperfonnance adequados e
ciais e obter o máximo de dividendos na aSsociação: uin
assim por diailte.
cientista: competente para saber entender a pergunta dePor outro lado, já é notada a interação entre emprepois-de feita a resposta; o acesso coletivo fácil ao acervo
sários e -Governo, entre usuários e Os fabricantes, e este
internacional de informações, obtido por viagens ou
seminário mesmo é uma demosntração do que afirmo.
através inclusive da informática. Então, ê sobre essa hisSó a composição de interesse e 'a discussão ·aberta,
tória que eu gostãria de tentar uma meditação coletiva. ·
franca e leal, podem, de fato, resultar no fortalecimento
A construção de hidroelétricas, por exemplo, começot;
da indústria e na satisfaÇão diis necessidades d-o mercacom unidades em Juiz de Fora, estão lá até hoje, pequedo, com suas especificidades, e dentro de um quadro de
nas hidroelétricas projetadas e executadas por ingleses,
desconcentração EconómiCa, Política CSOci:iT; qUC pa.rec_om material totalmente importado. As escolas d_e engece, a essa altura, irreversível.
. nhada no_tadamente no triângulo RiO-São Paulo--Agora, como exercício, imaginémos que-o GovetO.O ~ -- Belo Horizonte, no entanto, posteriormente, formaram
autorizasse a Compra no exterior dos segUintes tipos de
profissionais competentes e o Goyern_o d_eu estrutura ao
mercadorias e serviços:
se;or___ hidroelétrico, <:! partir da construção d~ Paulo
... e na satisfação -da-necessidade do mercadQcom suas
Afonso, foi a grande aventura da engenharia nacional do
especificidades e dentro de um quadro de desconcensetor. Hoje, nós competimos neste setor no exterior.
tração económica, pOlítica e saCiai que pãrece a eSta aitl.i~
A produção siderúrgica_coineçou airida ·no século pasra irreversível.
sado. No início do- pós-guerra, -prosperou, nasceu Volta
Agora, como exercício, imaginemoS que O Goy'eriio
Redonda
e na escola de Minas de Ouro Preto encontrou
autorizasse a compra, no exterior, dos seguintes tipos de
o berço de seus propulsores, foi a grande obra de Gormercadorias e serviços - eti começo, a partir desta fase,
cey, A Engenharia Civil Nacional, no entarito, não adoa tentar fazer um exercício de memória nacional e procutau o aço em construção de editicios e obras de arte em
rar, a partir desse exercício, mostrar os diferentes roteiescala industrial. Isso é uma coisa interessante, hoje, o ciros que a sociedade brasileira trilhou para· ganhar um
mento é um subproduto do petróleo, é caro o concreto
níyel de domínio sobre diferentes níveis de conhecimenarmado por causa deste fator. E nós não usamos consto, seja de tecnologia de projetas, seja de tecnologia de
trução metálica no Brasil, não temos tirocínio, não tefabricação e tecnologia de comercialização e sustentação
mos tradição, não temos standarts. A construção metálido produto. Imaginemos, então, que fosse ofertada uma
ca brasileira é artesanal. Somos hoje, no entanto, incôconcorrência intei-IiaciOnal para a aquisição dos seguinmodos nos Estados Unidos, com nossa oferta de produtes bens e serviços. S uma lista que não se esgota, ê um
tos siderúrgicos. Está nos jornais.
mero exercício. Por exemplo:
No entanto, a nossa metalurgia é ainda incipiente.
Material Ferroviário e Naval, incluindo projeto de enPerdemos em aços-liga, perdemos em sinterização de
genharia;
posse, perdemos em materiais estirados a frio e assim por
Aviões de porte médio e pequeno;
diante, e a pressão em torno dos derivados de nióbio, por
Obras de Engenharia Civil de qualquer porte, inclusiexemplo, é conhecida. A indústria naciorial na índole C
ve projetes de engenharia;
na tecnologia, luta com díficuldades, apesar do seu enorComputadores, software básico. Periféricos eletromeme valor estratégico. Um exemplo: Eletrometal é producânicos;
to da proposição do Centro Técnico da Aeronáutica de
Produtos farmacêuticos e princípios 3tivos corresponproduzir foguetes, e com a ENG ESA- foi necessária a
dentes;
produção de aços especiais de alta resistência, ela existe
Álcool e produtos Alcoolquímicos;
por causa disso e todos os desdobramentos no setor são
Instrumentos e sistemas ~e contrOle;
produtos dessa ação do Governo~
Armas e munição; Veículos autOmotores;
Então, esse é o quadro na ár~a de metalurgia. No enPetróleo e produtos Petroquímicos;
tanto, a venda de minério, destino dos países periféricos,
Feijão, Mandioca e Milho; semente básica e material
não
Jefu ajudado a gerar tecnologias para processé.-Ias.
genéticO;
A partir do ourO, da prata, do manganês, da bauxita e
Produtos Siderúrgicos.
do ferro, exportar tem sido a voz de comando hã séculos.
E assim por díarite.
O que acontecerá, pergunto eu, com o silício, o lítio, e
Eu creio que as rea:ções das sõciCdades de pro(luto_rCS_e
tantos outros minerais do futuro?
consumidores de tais produtos dentro do Brasil, seriam
-Lembremos, por ciutro lado, que a obstinação e a obvárias, a opinião p~ública reagiria de forina diferente~
jetividade do Brigadeiro CaSimiro Montenegro FHiio geporqU-e hã uma história por tráS da competência dominararam o CTA nos idos de 1947. A convivência das ativida pelo brasileiro para prOduzir cada um destes itens,
dades de ensino, pesquisa e extensão no mesmo ••camcom maior ou menor domínio. Mas, é uma compC:iênd:i
pus"
uviversitário foi a primeira experiência brasileira de
in-stalada.
educar para criar, multiplicar e transferir tecnologia à
S sobre esta histórii que 8ostaria de falar e tambêm
comunidade em um mesmo complexo e longe de qualsobre a capacidade de uma sociedade do Terceiro Munquer megalópole.
do para criar, e se apropriar do know how tecnológico e
São José dos Campos, quando eu cheguei lá, em 1959,
mercadológico.
era uma pequena cidade provinciana, que vivia de sanaNotem que eu não falo em transferência de tecnologia,
tórios
para tuberculosos. ProfiSsioiiaiS com ti-Cinamento
eu falo em apropriação. Eu vou fazer um paralelo para
para serem empresários foram criados a partir do convíentenderem minha preocupação. ~o fim da Guerra,
vio com. professores estrangeiros.
houve uma certa excitação da inteligência internacional,
Hoje, temos uma indústria el~trônica, a~onâ~tica, ardo Terceiro Mundo inclusive, de conhecer, de praticar e
mamentos e serviços, correlatas com várias modalidades
de dominar energia atômica. A administração Eisenhode particípação internacional, e com domínio de naciower propôs então um programa chamado. Átomos para
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n~is, do _projeto à comercialização. A EMBRAER, por
exetnplo. O papel das Forças Armadas, ao se organizarem como
especificadoras- e consumidoras dos produtos do esforço
industrial e tecnológico, foi determinante para os
avanços alcançados. Ao lado disso, a produção do petróleo não patrocinoU fortemente a criação de uma boa
química no Brasil. Este é outro elemento ·de meditação.
O rhesmó cãminho é trilhadO pela economia do álcool,
que não tem apoiado a criação de uma alcoolquímica-autóctone e forte. A causa provável é possivelmente a endogenia na pesquisa dentro do complexo industrial,
como no caso do petroquímica. Tivesse a indústria pe~
troquímica J)ãtrocinado uma espécie de CTA setOrial,
hoje teríamos provavelmente uma boa competência em
química no Brasil, e em suas .. Filhas'' - como a
química-farmacêutica de síntese, de produtos naturais,
de macromoléculas, de catalizadores, etc ... em assim por
diante. Nós já tivemos uma indústria farmacêutica neste
País.
Na atividade da área de energia nuclear, se não au~
mentar o entrosamento por contratos com as Universidades e seus Institutos de Pesquisa, a tendência é q'ue ela
não gere e reproduza conhecimento do dominio das tec-nOlogias de controle, química, materíãis,- eQuipamentos
eletrônicOs e outros.
Passo par~ outro elemento de meditação:
"i:~qUTpilinentoS ferrOViários-e naval, pclra-"tíns ciVis, sãO
vítimas daS õScllações--dos balanços de pagamento c_om o
Leste Europeu. Temos competência em projeto e em indústria, mas o papel do Governo em garantir um inercado contínuo e estável tem falhado, com conseqUente destruição- do esforço acumulado.
Toda vez que sobra moeda convênio no acordo com o
Leste Europeu, chega vagão de estrada de ferro, chega
navio, chega trilho, ch!!ga material ótico, e eu não sei até
hoje como ê que a DF Vasconcelos, por exemplo, que é
um teimoso empresário brasileiro tem sobrevivido.
Um fator administrado pelo próprio Governo, -quer
dize_r, pela nossa sociedade.
No to que esta mesma flutuação de ânirilo tem destruído a atividade de eng~nharia de projetes, em geral.
A mesma observação vale para produtos agrícolas básicos, para a alimentação e agro-indústria.~ triste verificar que somos iinportadores de material genético e sementes básicas, alénl de insumos para fertilizante. Matar
a fome e exportar prqduto agrícola ainda são objetivos
frágeis, apesar dos esforços dos pesquisadores da
EMBRAPA.
Como se vê as reações seriam diferenciadas, porque
houve posturas variad~ diante dos diversos setores. Dei-xo as_ colocações ante!iores, como provocação para meditarmos.
Primeiro, sobre a irifluência do ânimo do estado e da
atiVidade- civil e milit~r no consumo permanente de produtos e serviços, cujaS concepções e produção são feitas
por nacionais, por intlfência da trilogia ensino-pesquisa~ten_são_- como no 1caso dos armamentos.
Em segundo lugar, ~ de apenas patrocinar a oferta de
produtos com a "Tu* de Nacionalização" variável, sem
compromisso apriorístico e permanente com o_ mercado
consumidor do prodúto. E sem nenhum compromisso
também com os ceJ;J.!.n?s produtores de projetas e de pesquisa aplicada, muito:menos com metas que aumentem
sempre o conteúdo de ..Inteligência Nacional" no produto ·ou serviço.
'
Esse fator conteúdo de inteligência nacional ê muito
difí~il_ de medir, normàlme_nte se mede taxa de nacionalização em cruzeiros, mas isso é uma falácia até certo ponto_. Enquanto n6s não; dominarmos realmente a tecnologia Q_Q projeto, atravéS da participação crescente e competente do engenheiro nacional, do engenho nacional,
para colocar numa expressão mais ampla, nós estaremos
na fri::iite dO -problema e não dentro dele.
Em uma tentativa simplificada de análise, creio que a
criação ou apropriaçãp de tecnologias com conseqUente
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produção de bens e se~iços exige a observação concomitante de duas condíçÕCs:"

I. CONDIÇÃO-NECESSÁRIA
A proteção de um mercado consumidor instalada inicíalmente, em geral, pOr uma política de substituição deimpOrtaÇão. Nos EsiiidOS-UnMos, a lei c-onhecida por
"Buy American AC't", literalmente "Lei e Conipra
Americana" estabe!ec:C condições para que a demanda
governamental de bens e serviços possa ser suprida do
exterior. Tal condição não é -suficierite para assegurar o
sucesso da política a IQngo prazo, mesmo quando ê substituída por proteções tarlfári3S pCfiiianente5. -- -=
O resurhó da consid~randa dessa lei americana, gel-ada
dentro de uma grand~ crise e 'por causa de uma fOrte
competição de produt~s e projetas europeus para construção civil, nós Estadps Unidos, ela pode ser sintetizada
no sc~uinte: o GovernO rião pode arrecadai ímpostos-do
coiltribuidte nacioi"ial: para enriquecer não naCionaiS.
Essa é a síntese da ideologia da lei americana conhecida
por Buy American ACT, e esta é uma tese que eu tenho
defendido: nós devemOs ter uma lei de compra brasileira,
Eu tenho reclamado uma lei .muito mais abrangente e
potente do que simpl~ente uma lei que proteja o ~er
cado de informâtic.1.
2. CONDIÇÃO S:UFICIENTE
---sffiais. complexa, rbultifacetal, decorre da existência
de recursos naturais ·e- de cOmpetência humana para
processá-los em proc;iutos, distribuí-los, mantê-los e
aperfeiçóã:..los.
-.
Esta competência hlamana tem um compromisso inar. redâvel com a alta qualidade, a densidade e a continuidade dos participantes d4 criaçãQ de conhecimentos, habilidades, tradições de trabalho e legislação compatível com
uma sociedade indust~ializada e sua cultura.
Sempre há o fator crJtura. Cuidado, nós estamos comprando um novo dag~erreótípo.
_
Em decorrência, para a criação e aperfeiçoamento dõ
produtos, a trilogia ensino-pesquisa-extensã~, a indústriajsc;rviços criada e os clientes devem ter apoio do Estado para:
PRIMEIRO: Solidariedade como consumidor. Tal
ação é importante fatór nãO fiscal para aumentar a competitividade do parque fornecedor que compete no mercado internacional.
Deve competir inclusive para que não compremos UID
novo SIMCA Chambord. Esse foi um dos embustes que
nós compramos. Um carro obsoleto, uma tecnologia em
declínio que não durQu nem no Brasil. Nós precisamos
fabricar coisas aqui qUe tenham padrões internacionais
sempre que possível.
S um subsídio ..Embutido" que não gera restrições no
GATI. Pode ser, por ~xemplo, via Cõmpl-ã de produtos,
em cujo contrato é aCeito um "'OvCi-Price" Para finíiÍlciar o desenvolvimentp do P & D industrial;
Deve ser feito sem pejO, sem a espada do-Tribunal de
Contas a condenar os .!tomens públicos que tenham coragem de fazer isso. b precisO que o legislador l,ibere o executivo para isso.
SEGUNDO: Encomenda de protótipos, p1anht_~ ~ilo~
tb, ensaios, projetas ~e engenharia básica e de d'e{álhamento;
TERCEIRO: Compra de pré-séries; 8-arahtia de- demanda em escalas e horizontes de tempo Que~êef!J sustentação a um parque industrial Diversificado eCciúpetitivo; em prol do consumidor, senão vira um ohohólio;
QUARTO: RestriçÕes aduàneiras·- e Parai~;_ As
parafiscais, as vezes são mais imporiãntes dO qUe ·as fiscais. Veja, por exemplo, as restrições díl Food and Drugs
Admfnistration nos Estados Unidos controlando alimentos e produtos farmacêuticOS;
QUINTO: Padrões metrológicos: Normas Técnicas e
de ,controle de qualidade compulsórias;
SEXTO: Inversão do tratamento atual de similaridade
nacional· ~a CACEX;
SSTIMO: Suporte pOr V-ia- orçamentária-ou a fundo
. perdido, de Universidade, Laboratórios de Metrologia
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Legal, Institut<;l'S_ de PesquisaS AssociadoS, Bibliotecas e:
Bancos de--Dad-os-,- Ensirio Profissional, Fundações-de
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica;
OITAVO: Política Fiscal-Tributária que permita abater os resultadOs negativOs de pesquisa e desenvolvimento (Wbite-Offs) em lucros e perdas, sem glosa e a apropriar no ativo os intangíveis resultados dos sucessos
(know--bow);
O know~how no Brasil não é escriturâvel no ativo das
empresas. Eu nunca consegui colocar a essência do SERPRO, que é a qualidade_ humana, o domínio da ~ecnolo
&ia des-envolvida naqUela casa, no balanço da ~mpresa.
QU:andó nõs desenvolvemos em 1971, o primeiro ensaio
nesse País de produzir um equipamento, o Coriceiitradorâe teclados, eu chamei o Consultor Jurídico, pedi para
ele registrar 1:l patente no INPI, e dis~eram que, que não
podiam, p_odÍam, no_ máxiino, regi~trar direitos autoraisj
cõnio Se fóSse um Üvro, ou um samba na Biblioteca NaciOnaL
NONO: Tributação de fortunas e legados, isto é uma
questão exclusiva propic_fando a criação de Fundações
que dêem suporte à pesquisa (ejou às Artes e Filantropia); comO; lá, aCima do Equador dá às artes à ciência e -à
filati=opia.
DbCIMO: Financiamento bancário, sobretudo ao "investftllerito, que considere o know-how um "Bem Citdastrável" um item patrimonial e garanta menor risco. Em
casos de atividades pioneiras ejou complexas, articular à
- operaÇão fuiariceiia um segurO de- "PerformanceBoun-d", pois tal operação de seguro convoca cientistas,
tecnológ_os e geren'tes de projetas para mininlizar os ríScos;
Neste País português a prática é pedir, numa licitação
de um item complexo, como _uma plan~a petroqufmica,
por exemplo, uma grande Óbra de etÍgenharia inovadOi-a,
caução em dinheiro num País carente de capital tornandO ~-serviço ou~ bem mais caro, não se cria úiri-emprego
a mãls; mas o pior é que não se morita uma ponte entre !i
inteligência e oS negóciOs, como é o caso dessa hipótese
do uso generalizado do performance-bound.
o.eciMO-PRIMEIRO: Apoiar ao inventor, administração
patentes direitos, acessível e adequado aos interesses nacionais e extensível ao "Software".
1:: bom lembrar que a evolução das ativid-ades industriais" ~que dependem dos iteris que acabo dC: enumerar
teve Sua tiiijetória determinada pelos fatores decorrentes
do atendimento-das condições neceSsárias e suficientes
que citei aD.terioimente.
Em miÍ'lha· opinião, devemos estimular o surgimento
de craques tambCm em ciência e tecnologia, verdadeiros
.. Pelés .. desta fase de transição. que saibam conduzir a
bola até o gol.
No Brasil, o inventor ê uni sujeitO considerado meio
détraqné, e o cientista também é considerado um homem
numa to_r:re de marfim. Depois de Oswaldo Cruz, não
acontece~- no Brasil um personagem científico que sacudiU_ d~ tal Inaneli-"i a sociedade Prasileira. Nós não temos
gra:ndes expressões Científicas que sejam populares-. Asociedade marginaliza o cientiSta e o Cientista se inantém à '
distância num drculo vicioso que precisa ser quebrado.
Quero destacar ainda mais dois fatores Que distinguem
bem a evOiuçãÓ, e a estabilidade. das iniciativas de criar
indústrias e tecnologias, sobre os quais devemos meditar:
Em primeiro lugar, a abordagem tradicional e cartaria! de incentivar fortemente a crfaçio da oferta, supondo a den1ar:ida ·exíSteiíie e não participando do processo
de~s-óiio, por 'definição.
ESte ê um ProceSso de que o Brasil está -sai.D.do. é preciso mais discussão, -mais participação -e ê ·preciSo· iltoer
mais um pouCo- as idéias 'para que a solução seja adotadã.
e nieditaôã -OOietiVariieUte.
Mas, normalmente o que se tem feito aqui são estudos
de viabilização econômica que levaram a certas abordagenS e á -s-ociedade deglutiu isso tudo e hoje nós temos_
conseqdência no setor social. Por exemplo, a destruição
do meio ambiente.
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Este tip_o ~e ab~_rdagem cart~rial gera um mercado cativo, ·dinheiro financi8.do a baixo custo e ..cartas patentes", que são niecB.niSmos consíderados necessários e sUfí.;;m!iliêS pâri- cOnsolidar as políticas, tuteladas pela bu-roera-c-ia ·eStatal.
Resultam daí, em geral, oligopólios, canais pr~vilegia
dos de importãção e um mercado consumidor ressentido
em relação aos baixos pildrões de desempenho/preço
praticados no mercado interriO.
Esse mercado consumidor é muito lido e muito viajado, ele policia muito esses fatores. Eu tenho um grande
nível de preocupação, é preciso que se construa uma solidarie~ade definitiva entie o cOnsumidor e o produtor,
dessas· artes e desses artigos no Brasil.
Em segundo lugar, a abordagem voltada para a oferta
de bens e produtos comandada por uma d~manda, que é
garantida por um cons~mo govern·amental ordenado,
um merc_ado protegido por mecanismos fiscais ou parafiscais, em regime de competição, com o estado funcionando como incentivador, regulador (normas, legislação) e moderador dOs abusos oligopolistas.
A primeira abordagem é a ma,is comum neste Pafs
Português, qut;,; a práfic_a desde a concessão das capitanias, alvarás e patentes. Ela cria um consumidor revoltado ou indiferente, um empresariado refratârio aos riscos,
ao anestesiar a percepção de que o lucro ê nada mais do
que a remuneração do risco, devendo os dois guardar
proporcionalida~e racional entre si, em beneficio da sociedade, sobr~tudo, _consumidora.
Em resumo: Para assegurar a instalação de uma indústria autônorlla -de tecnologia de ponta, ê minha conviçção_ que:
PRIMEIRO: A proteção inicial do mercado doméstico é condição necessária, mas não é suficiente. A iridústria automobilístiCa -nasceu assim; C não ê nacional até
hoje, embora seja tecnologia tradicional;
SEdUNDO: No caso particular da informática é pre~
ciso apoio permanente da sociedade, via governo, para
financiar PeSquisas competentes em Físico-QUímica.
Materiais, Instrumentação, etc. Para chegarmos ao ..Coração" desta empreitada, o desenvolvimento do ..Cbip"
de alta integração, sem o qual a autonomia tecnológica
sel-á uril.a CíuTrilcra:Eu estimo essa batalha em um horizonte de uma geração; -talvez, duas gerações.
TERCEIRO: É importante a consolidação de um mercado solidário e satisfeito nas suas exigências de- desempenho mercadológico para reduzir a -sedução de ofertas
alienígenas inadequadas;
QUARTO: ~ inadiávelleigislar para que o Governo
compre de uma forma permanente ordenada e coerente
com -a -política de criação da indústria;
QUINTO: Deve~se proteger as Universidades para pirataria de seu corpo cientifico por institutos de pesquisas
isolado.s, este dotados de recursos e prestígios;
Não existe modificação do saber sem a associação da
- pesquisa tecnológica com o ensino. A sociedade só tem o
caudal, o desaguado~ro e o estuário final desse saber
através da extensão.
SEXTO:_ Não é possível desenvolver e apropriar
Know-Why e Know-How sem intercâmbio internacional
no domínio científico e dos negócios.
Este é o-meu credO.
Creio, por fim, que é preciso detenninar o comportamento de todos nós em relação à atividade econômiça.
Não é mais possível administrai- o conflit-o entre uma
Con.Stittiição Federal aliada a um modelo tributário capitalista, e uma condução da legislação económica fortemente patrocinadã. Pelo ·Estado.
Os riscos de criação dos negócios devem ser assumidos
pelos empreendedores, que deverão sua sobrevivência à
capacidade de competir e obter lucros para crescer, com
o apoio coerente e moderador do Estado e apenas isto.
Caso contrário, serão eliminados no mercado como é
normal na dinânca dos negócios.
-
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Afinal, como diziam nossos avói portugueses:
..Quem não tem competência não se estabeleça".
Sr. Presidente, nobre Senador Roberto Campos, e Srs.
Senadores, este é o meu depoimento, é a tradução das
minhas dúvidas, das minhas certezas e das minhas angústias. Eu agradeço de coração de ter tido essa oportu-

nidade de, como cidadão e como uma pessoa que veio de
um Estado do Sertão, que teve oportunidade, por ter
nascido em uma sociedade aberta, numa sociedade que

permite a ascensão, mesmo dos pobres, ao consenso das
decisões nacionais, pois eu eStou teridO esSã -0-Poitunidade pela bondade dos Srs. e por ter nascido em uma sociedade aberta. Essa abertura mental, a criação de um clima
de intercâmbio de experiências e mesmo de conflitos
ideológicos, é a forma· civilizada de Se convivei-. Eu trouxe aqui um pouco do que eu aprendi, neste depoimento,
e agradeço pela atenção.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Muito
obrigado, Dr. Dion Teles, pela sua excelente e erudita
exposição.
Estão abertos os debates.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO- Sr. Premdente, Senadõi Ro:berto CampOs; Oi. Dion Teles, escutei com nluita
atenção a exposição dos pontos de vista de V. S•e nós temos uma coisa em comum: n6s somos conterrâneos.
Ambos viemos de um Estado, pequeno, pobre e que ten- ta, por todos os mod~s e meios, fazer-se representar e
fazer-se valer na atual conjuntura na formação dos quadros de dirigentes deste Pãís.
-'rambêm pude aval)ar bem o que representou o ITA
na yida de V. S• Lembro que em 1947, sim em 1947,
quando o Brigadeiro Montenegro conseguiu criar o ITA,
eu era estudante da Escola Nacional de Engenharia e nós
tivemos uma conversa particular com o Brigadeiro, que
pediu ao Diretor que ieunisse o 39 ano- era exatamente
a minha série- para yer se alguns tinham o interesse em
passar para o ITA. Era talvez o ano inicial daquele Instituto, que tão bons serviços tem prestado à tecnologia nacional.
Mas, Dr. Dion Telr:s, nós iemos acompanhado Com
atenção _as posições S.ntagônicas que tem assumido- a
ABICOMP, a ABINEE e no que toca à necessídade _de
uma política protedonista para certa faixa de mercado
na área de informática. Técnicos e einpresários que ãpo~iarri a posição da ABICOMP são veementes na defesa da
política de reserva de mercado. A palestra de V. S• pareceu configurar uma posição um pouco romântica diante
de tão pesado jogo de interesses. Então, a primeira per·gunta é a seguinte: Como V. S• pode demonstrir que--o
domínio da tecnologia da eletrônica digital e setores conexos só pode ser obtido aos poucos? Isso não é uma cilada das multinacionais? V. S• é contra a reserira de mercado? Sr. Presidente, ~ faria as três perguntas e depois
aguardaria a resposta do Dr. Dion.
O SR. PRESIDENTE (Roberto CainpoS)'- MuH-o
obrigado.
Com a palavra o Dr. José Dion de Melo Teles.
O SR. DION TEL~S - Nobre Seiiici6r e conterrâneo, eu assisti de certo modo um fenômeno, um conflito
entre a ABINEE, associação que congrega a indústria
eletroeletrônica nCste País, de não poder abrigar no seu
seio a emergente indústria de eletrônica digital, voltada
para os computadores e instrumentação conexa. Conflito de índole, conflito de estilo, fizeram com que os pro~
dutores, estimulados à !poca pela CAPRE, se associassem em organização autônoma. CaraCterísticas de fundo
ideológico explicam isso, por exemplo, a ABICOMP prima, na sua constituição, sua integraçãO, de membros nacionais, empresas genuinamente- co!no se usa esse termb tão gasto, porque para mim genuinamente nacional é
farinha de mandioca, o resto nós aprendemos alhures,

apropriamos neste País, mas não são strictu sensu nacionais. A ABICOMP tem o seu feitio, ela é extremamente
ciosa da configuração nacional, estritamente nacional e
tem sido beneficiada pela chamada reserva de mercado.
Isso conta a história das duas organizações.
V. Ex.!- disse que a rpinha posição ê aparentemente romântica. Ela tem realmente essa feição, mas realmente
aprendi sofrendo e minha tradução, a tradução literal
que ep. dou_ para a palavra inglesa know-bow, na nossa
língua é sofrimentO. Ninguém com kOoow-h_ow não sofréU. o meu sofrim~mt!J me ensinou que certas coisas nós
temos de galgar ganhando a competência específica.
O ITA, por exemplO, formou até hoje algo como 2.500
engenheiros. Dessa população tão pequena, marginal,
simples~ente um pequeno_ delta nessa enorme popu:
Iiç-ão brasileira, ao longo desses 25 anos, criou um homem como Osires Silva, que criou em tomo dele toda
unla cOmpetência humana, que permitiu o projeto de um
aviã_o como o Bandeirantes. Partes e componentes são
estrangeiros, mas a reconcepção é brasileira. O aVião foi
bem desenhado desde_ a prancheta até a colocação no
segmerlto de mercado que explica a grande felicidade da
venda desse avião, e, mais, mantemos esse avião voando
lá fora.
Então, como eu dis~e ao fim da minha palestra, quem
não tem competência não se estabelece. E, a consciência
profunda de que este processo é_ um processo teimoso, é
um processo consistente_ e coerente e sempre _comprometido com a qualidade, é que dá essa feição romântica a
minha tese_.
Mas, eu não acredito na queima de etapas. Nós tentamos queimar etapas rio setor nuclear e, possivelmente,
não vamos queimá-las. Nós vamos ter de palmilhar curva de aprendizado para chegar a autonomia.
O dorriJnio d3 eletrónica digital para mim, então, é um
processo que vai aos poucos, pode haver avanços no segmcmto de projetas e, há muito já. Eu diria que o grande
resultado da instalaçã'o dessa proteçào do mercado doméstico, que tem como gênese real a carência de dólares,
a curteza de moeda fo'r_te e, isto é realmente a gênese do
que nós estamos falando hoje. O grande beneficio foi o
seguinte: um brasileiro pegou um ferro de solda~ !llexeu
Caril a máquina que veio lá de cima. Ele teve a ousadia de
fazer isso e depois de reprojetá-la, de copiá-la. E, muito
mais importante, muito mais esclarecedor do que rtnda
per capita, a medida do subdesenvolvimento é um estado
mentaL.No dia que um brasileiro ousou mexer num
domfnio fechado, chamado as caixas-pretas, abriu-se um
horizonte.- E, essa é a participação da inteligência nacional que tem sido crescente. Isso tem sido o produto mais
importante dessa prática nos últimos anos. Eu não sou,
como diz, contra a reserva de mercado. Eu não usa bem
essa expressão, a proteção do mercado doméstico, a seleçãa dêle. Eu vou além, eu acho que o Governo brasileiro- que tem uma expressão bastante substantiva neste
País, deveria comprar, de uma maneira mais coerente,
mais duradoura. Eu gostaria de ter um comando, claro,
cartesiano com o meu feitiO cultural, dizendo: vocé compre assim, mesmo com sobrepreço, tolerando e criando
uma atmosfera de nós _que consumimos esses bens, em
solidariedade com o produt_or - porque o produto, às
vezes, vem semi-elaborado ainda; e nós tem_os essa postura- quando eu digo nós, é a mínhi:t pessoal, traduzida
ao longo da administração do SERPRO.
Só, nobre Senador, que eu acho que essa condição é
apenaS a condição necessária, se nós ficamos af, pode
ocorrer o seguinte: anianhã, se jorrar petróleo nesse Pafs
e n'ós conseguirmos algo corilo wn mlíhão de barris-dia
de petrOleo, nós vamoS virar unlá venezllela- V8.{h3Ve-r
uma febre de importações. E, como eu dísse antes na minha palestra-, é pi-eciso a criaçãO _dC ~ma _solidariedade
entre o produtor e o cpnsumidor,- para que ~ssa barreira
seja na_tural e não imPosta.
Por exemplo, _suponhamoS qu~ -tenha_sid~_feita um~
cOncorrência iilternadonal para a o-b~a d~ Tucii.ruí. Nós ~
não admitiríamos que uma empresa estrangeira, ganhas-
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se a concorrência, é uma coisa que permeia toda a consciência nacional: a nossa competência em engenharia ci·
vil de grandes obras. ~preciso - e há urgência - e ôaf a
minha angústia, a criação das pontes de solidariedade interna, para que, atraVés da oferta de um segmento de
mercado, nós tenhamos a construção de uma competência -duradoura - é romântico, é arriscado, é uma cilada'
das multinacionais? Não vejo assim, Senador. Eu aprendi a conviver com estrangeiros, eu aprendi a negociar,
nós iemos que ser comPétentes- tcimbém como negoctadõres-- e só
uma maneira de alcançar isso, é nego~
ciando, isso não se aprende na escola. Vamos ter altos e
b~i;ws, vamos ter pessoas de excelente estirpe para dar
exemPlo para a sociedade, como vamos ter verdadeiros
marginais no processt;>. Mas eu estimo que o processo
seja aberto, porque o processo fechado contém em si
muito mais perigos, que o processo em que a sociedade_
como um todo participa; como estamos fazendo agora
neste momento nesta Cã.sa. Muito obrigado pela pergunta.
-

tem

O SR. JOÃO LOB_b - Muito bem, satisfeito com a
resposta de v. s• eu passaria à outra pergunta:
A propósito dajoint-venture, ainda que respeitando as
idiossincrasias- próprias do tema, o que se tem visto é
uma forte radicalização de posições entre aqueles que defendem a tese da reserva de mercado e aqueles que preconizam o mercado livre·. Diante de tã.o profunda divergência entre uns e oUtros, a indagação ê a seguinte: qual a
posição de V. S• sobre joint-venture?
O SR. DION TELES-...,.- Nobre Senador, eu nãó tenho, como comportamento, uma posição dogmática
sobre nada. A joint-venture é um negócíõ, ê i.un tip~ de
negócio,- cOrno tcido iiegôcio contém os seus pot6nciais e
os seus riscos.
Eu encerrei a tentativa de responder ao nobre Senador, chamando a atenção S"Obre a competência, que-tem
que ser desenvolvida para negociar. Eu lamento ter de
depor sobre a minha experiência de novo, mas é tudo
que eu tenho. Eu fui do Conselho da EMBRAER, por
um período, eu fui do Conselho de uma empresa, que eu
não sei atê se já morreu, chamada TRANSIT, em-Montes Claros, em Minas Gerais, que se ProPunha a produção de circuitos digitais. O que eu penso que eu aprendi?
O Bandeirante foi um avião feito pela teimosia de um
_grupo de pessoas e pela solidariedade grupal de toda
uma comunidade. Eu me lembro que eu comi a mesma
sobremesa durante I ano e meio no restaurante do CTA
-era urna laranjada de caixote, que hoje eu não consigo
nem olhar para ela. Todos sabíamos que o dinheiro obtido daquela economia estava sendo transf~rido para a
oonstrução das cabeças de série do Bandeirante, num
barracão, onde hoje funciona a Co_missão de Homologação do CTA. E todos riós, solidariamente, torcíamos,
achávamos extremamente pertinente a nossa contribuição, o nosso sacrifício para que Osíres e .sua turma,
sua equipe, desenvolvesse aquela engenhoca tão feia, feita com pedaços-sucatas às veze~.
Eu fui entãó-nomeado para o Conselho dessa empresa,
e vi o Brigadeiro Faria Lima sair da Prefeitura de SãoPauto e_ passar um período como Presidente do Conselho
da Companhia. O problema, na êpoca, era que o artesanato estaya_instalado. então faltava produção em série, e
a Aeronâ~tica propôs-se a comprar o Bandeirante, mas
qu-eriã um avi~o a jato para treinamento com dois lugar~._ O que foi feito? O :Srigadeiro Faria Lima conseguiu
um cantata ct?m a firma italiana MACCHI, que tin)la
um· projeto que hoje nóS chamamos de Xavante. Esse
avião ensin9u a EMBRAER a produzir em série, a controlar a qualidade do seu produto a nível de norma militar -:-: que é Q_ mais exigente. Começaram a chegar Kits,
sendo-siny>lesmente desenCaixotados e mOntados, e paulat!na~ent~~ foi Se dOminando a produção dos bens finais, as partes e_ componentes no Brasil -técnicas bas-
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tante elaboradas, como cavitação química e uma série de
outras.
Aí apareceu o outro problema- porque vejam, o desenvolvimento é um estado de guerra, então um problema resolvido gera dois, três, múltiplos. O problema era o
seguinte: no mesmo barracão industrial, nós tínhamos o
Bandeirante, nós tínhamos o Xavante e tlnhamos o Ipa·
nema, que era um avião agrícola, com três níveis de tecnologia e exigência de qualidade. Para resolver esse
problema, ou se tinha um avião ãgrícola produzido de
baixo da norma exigente, a militar, ou se baixaria a qua-

lidade do avião a jato, puro. Solução foi um Jointventure com a Piper americana, e assim construiu-se toda
uma série de produtos para consumo civil, que estão aí
voando, alguns estão sendo aperfeiçoados - c hoje é ínteressante, tem um jotnalzinho numa cidade americanachamada Wichita, onde está a sede da Lockheed _- ~e
não me enganO; que verbera contra a EMBRAER; nós
incomodamos, e o estado de competição internacional é
guerra também, nós temos que ser competentes para ganhar. Isso é um exemplo dejoint-venture, que não machucou ninguém, nós cQntinuamos dominando a competência dentro do ambiente EMBRAER.
Com relação à TRANSIT, eu negociei nas Siemens na
Alemanha fomos à SGS ATES- à Siemeils, na Alemanha, para silício puro, a SiCmeris na Itália, que é uma empresa italiana e não alemã, e SGS" ATES para -produção
de componentes, com grau crescente de projeto de aperfeiçoamento locaL
Agora, vamos ver a saga da TRANSIT. A TRANSIT
nunca recebeu um auxilio oficial - a não ser uma dispensa de taxa de depósito compulsório para instrumento
de laboratório. A TRANSIT montou, com o professor
Morato, na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica uinã cãbeça de ponte para pesquisa tecnológica a
nível universitário, e a geração dos produtos para as
séiies nos fornos dé desenvolvimeritOU -éin Montes Claros. Nós conseguimos traii:r índus, inglesCS, franc6seS,
americanos pai-a trabalhar ern Montes Claros em condições extremamente precárias- para se estãbilizar uma
família. O governo nunca ofereceu uma coÕlpia orgaríizada, ela teve que disputar no mercado de entretenimento, televisões, sistemas de áudio, numa competição extremamente: desbalanceada, porque ela não entendia de
mercadologia e isto foi a maior falha do projeto.
A SUO EN E. por causa das tensões interestaduais, reduziu a prioridade do projeto TRANSITa -iifVel de prioridade de indústria de cerveja e refrigerantes. A causa- do
fracasso não foi porque foi feita uma jolnt·venture. -Ela
não prosperou, porque não demos, como demos à
EMBRAER, as condições, para que ela tivesse mercado,
para que a partir dele, esta protcção de mercado doméstico, ela alçasse o seu vóo até a nível de competição iilternacional. Então eu não sou, dogmaticamente, contra a
jolnt-venture. Acho que cada caso é um caso, e o risco nacional estâ em não acreditar que exista iiiteligência tra~
balhada, elaborada no Brasil, e pessoas de boa índole, de
grande espírito público, de patriotismo cOnsolidadO~
para defender os nossos interesses. Se nós não f.rzermosesse exercíciO, -comO vaffioS: apiendet- a negociar? Essa
guerra não é uma gueria iritestúia::;·n:ãO é. cõnlo fabricar
farinha de mandioca. O problema do produto, de tecnologia de ponta, é um problema no cenário internacional,
e jamais será esgotado por nenhuma nação só dentro de
suas próprias fronteiras. Talvez em condição de guerra.
Mas essa não é a hipótese, e nós não te!êmOS Condições
nesta hipótese.
O SR. JOÃO LOBO-- Muito obrigado. Evidentemente nós estamos solicitando a sua experiência no ãssunto. Da sua experiência, nós esperamos tirar algumalição, algum proveito. Eu faria a última pergunta a V. S•
Tem emergido, através da discussão, provocada pela imprensa, uma certa ausência de sintonia entre selares do
Governo, no tocante ao prOJeto de uma indústiia nacional de informática, fã.to Que ficou evidente, qu<indo aqui
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esteve o Exm• Sr. Ministro das Comunicações, que propôs caminho diferente do sugerido pelo Ministro Venfu:.
rini, embora sejam amboS membros do mesmo Governo.
Na sua opinião, há conflitos institucionais dentro do
Governo, que se antagonizam ao projeto da indústria de
computadores no Brasil?
O SR. DION TELES- Nobre Senador, esta possivelmente é a pergunta mais delicada que V. Ex• me endereçou: ~. como eu disse, porque somos um pa(s português. v~Jam, eu sou português por todos os lados, mas
sou filho do Estado do Sertão, diretamente português.
Eu sempre volto às rafzes. Aqui, no Brasil, por uma tradição, por um atavismo, dividimos o- trabalho dentro da
sociedade, através de diplomas, chame ele de decreto,
portaria, lei, que ministra co-mpetências e atribuições aórgãos e a pessoas que .se instalam nas funções de mando. Então, qualquer que seja, na estrutura orgânica, atri~
buições e competências, são, por assim dizer, os demarcadores das ações. Veja, infonnâtica não é computador,
n-ão_é indúStriá. só, ela-é uma arte social. Ant~s do conl~
putador, no sentido que o francês quis dar à palavra loformatlque, já existia informáticã. Ela começou na Caldêia, nas primeiraS tentatiVas de codificar o som, a fala.
Gulemberg foi um grande revolucionário em informática. Nós estamos hoje muito embriagados, com certos su~
cessas recentes. Mas o hoinem é OPróprio autor, o próprio gestor, e é o beneficiário final disso, que nós chamamos de inforinática~
__
_
Então_ é um problema complexo. ~ uma atividade
complexa. Ela não pode ser esgotada por um Ministério
singular. Elª_ tem que ser coordenada de algum ponto.
Çhame-o de grupo de trabalho, ou o que queira chamar,
não é certo? Um colegiado, possivelmente um colegiado.
Ele, multifui:lcional, possivelmente, multidisciplinar, deverá tentar trabalhar, esgotar todas as múltiplas facetas
do problema.
Então, acho natural que haja tensões entre o Ministério das Comunicilções, que tem a sua atividade extremamente vinculada, em cima de uma tecnologia avançada, como hoje se observa internacionalmente, uma verdadeira rota de colísão, entre os interesses da econ<?J_Oia
tradiCiõ"nal de Pl--ocessamento de dados e aQuela de tClecomunicações; acho muito natural que exista essa tensão, esses pleitos; essas colocações, como o da indústria e
cofilérCio. Certamente que, por diplomas, por atribuições de competência, o Ministériõ da Indústria e do
Comércio tem um enorme peso relativo na condução dos
negócios da indústria e do comércio. --~mbora seja MIC,
normalmente esquecemos est~ ..C". E a tecnologia de co~
mércio no Brasil, ainda é primitiva. Ela- bastãnte iricip~ente. Mas não yejo is§o coq1q 4Jl1 germe !:)e r;Jestrqição,
como uma coisa não administráVel, aliás, pelo contrário,
é l;lom que aconteça. _e: disso que nasce a luz. e_ preciso
sim,_ que ao fim de toda essa jornada, que_ tem tomado
quantas horas dos .Senhores, uma legislação aflore, e que
demonstre nessa legislação que o problema que se vai
tentar codificar a sua solução, ele é complexo e exige um
trabalho, quase que um mutirão dos diferentes segmentos do Governo e da sociedade.
O Ministério da Educação e Cultura não está. fora -diS~
so. O Conselho Nacional de Pesquisa não pode estar
fora disso. Os segmentos compradores não estão fora
disso. E é importante essa compra, como por exemplo,
toda a Previdência Social braSilcirà absorve uma quanti·
dftde Iantâstica de iri.Strumentos. b um grande mercado a
Ser- tfã.balhado. O mercado propriamente que administra
a~ informaçõ~s'goverriametitais,· corria é o caSo do Tesouro Nacional, tem de se iilinhar. O sistema que admí~
nistra o transprote e a infra-estrutura nacional, inclusive,
telecomunicações, tem que se alinhar, para que, se h ar~
- ffioniZa:ndo eSses interesses, se ger~ o que é substantivo,
um mercado nativo, quefaça com que o dinheirO do-con~

e
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tribuinte volte à sociedade nacional, multiplicando a ri~
q'-!eza, e: através, e por causa disso, a competência tecnológica nacional.
Eu não sei, nobre Senador, se fugi da pergunta, ou se
eu, com toda a honestidade, a respondi.

O SR. JOÃO LOBO - Muito obrigado. Meus parabéns, mais uma vez, pela brilhante exposição de V. Ex!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo
a palavra ao nobre Deputado Odilon Salmoria.

O SR. ODILON SALMORIA -Sr. Presidente,
nobre palestrante de hoje, Dr. Dion Tel~:
Eu gostaria, Sr. PresidC:nte, jâ que na última reunião
da Comissão de Economia não me foi dadO o direito de
usar da palavra, tolhendo-me uma liberdade, pois achava que esta deveria ser assegurada sempre, eu gostaria de
começar por onde parei, na ó.ltima reunião. Inclusive,
Senador Roberto Campos, eu acabei de dizer-lhe, antes
d~ começar esta reunião, em que pese eu ter sido constantemente contra as suas posições e achar que esse ciclo
de palestras, que V. Ex• montou e criou, tenha sido feito
em função do seu projeto, por outro lado, eu acho que
ele tem tr~o uma contribuição muito grande para a
discussão da Política Nacional de Informática, saindo da
esfera técnico-científteo -e da esfera política, indo essa
discussão para a opinião pública e para o reSto do país, o
que é muito importante.
Mas dizia que eu queria começar por onde paramos. O
nobre Senador Roberto Campos sempre se refere à reserva do mercado, ele diz que não é reserva de mercado é reserva de cartório. V. Ex• disse para o Ministro Venturini
e depois tive ocasião de ler uma entrevista sua, onde também se referia -à reserva de- mercado como a reserva de
cartório. Sobre esse aspecto eu gostaria de ressaltar que
essa reserva de mercado para indústria de computação
realmente é uma reserva de mercado; agora reserva de
cartórío CJtiste há muitos anos nesse País e muito pouca
gente fala, está jUstamente na produção de alimento que
o Dr. Diori Teles muito bem ressaltou. Hoje o maior monopólio, o rilaior cartório, o maior regime cartorial que
existe no PalS é da indústria moageira de trigo, e esse regime cartorial fatura praticamente o dobro do que fatora
a nossa incipiente indúsiria nacional de computação:
mais de. um bilhão de dólares, com um agravante, via
subsidio, nós temos que comprar o trigo lã fora entregar
pari o moaS:C:iro, ele paga em 60, 70 dias, sem juros, sem
frete, sem qualquer taxa. E dos seis milhões de toneladas
de trigo que o País consome, quatro milhões de tonela~
das são -importadas, e toda essa quantidade de trigo é
moída apenas por 187 moinhos no Brasil inteire:>. Disso
ninguém reclama, contra esse regime cartorial muito
pouca gente se levan~ou, inclusive não tenho conhecimento de que o Senador Roberto Campos tenha se posicionado contra.
E é a mais grave concentração desse regime cartorial
da indústria moageira de trigo, quando nós sabemos que
50%- do consumo nacional, que é de. três milhões de toneladas, é moído apenas por 16 moinhos, dado o grau de
concentração. Então esse é um regime cartorial, que tem
que ser combatido, não essa ptoteção a uma pequena, ou
melhor, a uma nascente iiJ.dústria de computação nacional, que é tãO- pequena, que a indústria multinacional fatora praticamente o dobro que a indústrià nacional fato-

ra.
Esse é o primeiro áspectO e há um outro que eu gosta~
ria de abordar e que o palestrante ressaltou na sua exposi_ção. V. S• ressaltou muito a questão do homem, dÔ téc~
nico brasileiro, da inteligência brasileira. Pois bem, essa
inteligência técniCõ=Cieritífica brasileira se reuniu na semana passada em São Paulo, é do conhecimento de todo
ll_lU_ndo, estâ em todos os jorn~is, a _imprensa divulgou,
ela se reuniu em São Paulo, na US~... capitaneados pela
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SBPC, reunindo, Dr. DiQn Teles, mais de duzentas enticfades, engenheiros, médico-s, técnicos, todo ess_e leque de
que se compõe a comunidade têcnic6-cientifica--do País,
lançaram a campanha pela defesa da tecnologia nacionill
de informátíca. Então essa comunidade científica, as uni-

versidades, o engjno, a pesquisa que V. S• ressaltot1, estâ
se. posicionando publicamente numa campanha nacional, em defesa da tecnologia nacional da· informâtica, da
indústria nacional de computação, e conseqUentemente,
da reserva do mercado. Aliás eu acho que se divide em
duas fases essa luta da defesa da reserva do mercado,
uma antes e outra depois dessa reunião na USP. ·
Com relação à reserva de mercado e à questão da empresa multinacional, realmente é fundamental a reserva
de mercado. Eu dizia também ao Sefiador, antes de começar a reunião, que hoje, no País, nós temos cento e
poucas indústrias protegidas pela reserva do mercado; se
nós acabamos com a reserva de mercado, as empresas
multinacionais acabam com todas essas indústrias. Nos
Estados Unidos, onde existe uma lei antitruste e lá as
leis, temos que reconhecer, são efetivamente mais cumpridas do que aqui no Brasil, a IBM que só trabalhava
na área de grandes computadores, quando entrou no
mercado de pequenos computadores, ela quebrou mais
de uma centena de empresas pequenas que produziam,
que estavam justamente na área -de micro e: riiinicomputadores. Dá para se imaginar o q"ue poderá acontecer no
Brasil no momento em que a IBM entrar nesse mercado,
competindo com eSsa indústria nascente nossa.
Quanto à questão de transferência-de tecnOlOgia~ que
V. S• ressaltou, dizendo que não se transfere tecnologia,
ela tem que ser adquirida e ~omprada, eu acredito que é
o que -está fazendo a indústria...
·
O SR. DION TELES
"apropriada".

~-Perdão,

eu usei a expressão

O_SR~ ODILON SALMORIA -Tem que ser apropriada, ela não pode ser transferida, ela não se transfere.
Eu acho que (:o que a indústria de computação, protegida pela reserva de mercado, está fazendo; estão desenvolvendo tecnologia própria e estão se aproprfaiído de
tecnologia. E no dizer de um dos depoentes dessa Comissão, Senhor J.C. Melo, estão fazendo pirataria ou -contrabando, _que é no melhor sentido, a apropriação dessa
tecnologia.
O depoente se referiu à questão siderúrgica. Há um
pensamento nos grandes países que âominam o mundo e_
isso tem sido atê divulgado, de que os países desenvolvidos devem ficar, devem se apropriar, usando o seu tempo, das tecnologias de pontas e os país_es_em desenvolvimento, que eu entendo como os países subdesenvolvidos
devem ficar com as tecnologias já tradicionaiS, já de uso,
de domínio desses países, como é o caso das indústrias-siderúrgicas. Dr. Dion Teles, irei fazer duas perguiifã.s
para iniciarmos o nosso debate. Surgiu o boatõ- d_e queo tempo e o espaço es_tâ a nos demonstrar isso - o momento que começou a: ·pressão das multinacionais contra
a reserva de mercado ..coincindiu justamente corn esse
bloqueio que os Estados Unidos estão fazendo à importação do aço nacional. Então há uma coincidência, pelo
menos no tempo; ao mesmo tempo em que a IBM e as
grandes multinacionais da área de computação estão fazendo pressão, para que acabemos com a nossa reserva
de mercado, está havendo uma pressão dos Estados Uni~
dos para restringir as importações de produtos siderúrgi~
cos nossos. Então eu gostaria que V. S• comentasse.esse
aspecto~ se ê mera.coincidência, ou se existe reâlme.t}te-algum fato.
A indústria automobilística~ a que V. S• também sereferiu, em cujo início houve efetivamente uma e~pécie de
reserva de mercado, ela foi protegida, com mecanismos
que até continuam vigorando, que são as vias tarifáiias e
vias aduaneiras. Deve existir uma base_ legal para ter-se

criado essa reserva de mercado na indústria automobilística~_
Eu gostaria que v:_s•, qu·e estã nessa âfea há muitos
an?s~ nos_ adi_an~asse em que lei é baseada_ a proib~ção da
i'?portaçãO de veícu~os, em que_lei ê b~~ada essa reserya
Pe mercado da indÓstria automobilística? Eu dei~~ria_es
sas duas perguntas para nós começarmos o debate, Dr.
"Dion Teles.
O SR. DION TELES --Nobre Senador ...

O SR. ODlLON SALMORIA -

Deputado.

O SR". I5iON TELES- Deputado, espero q~e chegue
a Senador.
_ Eu_ me referia à nossa história, às raízes deste P:iís e V.
St secundou comigo citando a questão do trigo, razão
pela qual creio que a livre iniciativa, a geraÇão -doS negócios, mercê da administração dos riscos e d_os lucros, ê a
prª-tiCa que, teimosamente a-nossa-soCiedade deveria perseguir.
Ocasiorialmefite, porque soiD.os um país pobre, porque
somos Um País ganhando tiroc.ínio; -o GOVCrno- de"v-e oferecer uma proteção, um guarda-chuva transitóiio, aâinínistrando sempre o grande drama, o grande dilema que
se instala, que é o p~oblerna de proteção_do_mercadp e de
competição; para:-qué o c-onsumidor não- seja vítirila de_
um pro_cesso oligopóHco. Este é o nosso problema e eu
creio que nós temos competência para adminlstrã-~lo. ·
Nós não precisamos ser tão dognláticoS,"e ião in1íCx'fveis,
nós preciSam-os ter a consCíência di que isso é um processo de aprendizado, e já temos bons resultados. A memória nacional está cheia de bons resultados, que nos fazem pensar positivamente, com o ot~mismo de que nós
dom'inaremos coisas mais complexas.
Para fomentar uma competição sadia, creio que o paPel do Estado, ou digamos, até Uma tentativa de esboçar
o que é uma demOcracia econômica, óu mesln.O uma democracia social, diria que a democracia -é um sistema em
que as pessoas têm condições iguais, para se diferenciarem, por suas desigualdades, seus potenciais; o pat_rocíníci- in eXtremls, patfocfnio medíocre. S preciso criar condições equidistantes, paritárias. t preciso haver eqüidade.
Então, fazendo um exercfcio rápido para a- i~dúStria
de ínformática nascente, vou de novo daf o meu d~poi·
mento. Tenho muita culpa nesse cartó_rio; n~ posso deixar de declinar que sou agente, há algllffi tempo, nesse
palco; eu participei da CAPRE, por exemplo. E, exalamente, o que eu prOcuro fazer é o exercício em cima dos
meus próprios erros, e dos erros que eu COntemplei. EntãO, quando nõs autorizamos a produção de mínicomptitadores, nós esquecemos de um detalhe: a compatibilida-_
de; a forma como foi feita liãO nos- Pernlitíu~ e possivelmente este é um falo do Terceiro Mundo, dos países jo·
venS; nóS témós que ap:i-ender, cOni()(úi diSSe~~a ganhar
Know-how sofrertdo. E neSse Próc'esso de teO.iati.Va de er- _
ro, quando chega na fase do micro, a-nossi postura foi_
ofefeée:i-; disCutir,- nO caso, com a ABICOMP, com bastante sucesso, a criação de padrões mínimos, dé stã.n.
dards minúnos, .Para que ocorresse o seguiilte: -hoje em
dia, que o SERPRO tem clientes como a Receita Federal, a Caixa EconômiC3 Federal, o INCRA e assim por
diante, precisamos dar portabilidade aos programas que
desenvolvemos para os nosso clientes._
Na estrutura de mfni, cOmo foi concebida, se a gente
desenvolver um para o COBRA, ele não roda adiante
num LABO, e assim por diante. Então, em ·cima disso,
nós propusemos e a ASICOMP baixou, como uma.norma voluntária da indústria, _que o disco magnético. tem
que ter características, tais e tais, os compiladores, também; enfim as característicaS.de Software, e mecânicas foram padr~_nizadas, porq4e nós queremos comprar, de
uma maneira equidistante dessa indústria, e acreditamos
na_ economi~ de escala. S preciso_ que se ?fereça uma
có0diç1io crescente de redução de custos de partes e de
componentes. Mas, ..mbret4dO,__ é preciso que se prime
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_12ela geração de uma política _de igual oportunidade, sem
a qual nós cairemos na cilada do oligopólio.
- _ Hoje, eu sinto o SERPRO como uma mãquina com
um Potencial mu_ito maior de prestigiar esse programa,
ainda iilibido por falta desses fat9_!"es, razão pela qual eu
p_rocurei -trazer para cã ~ta minha experiência de vida,
da min~a eJCperiê_nci!l e êia minha equipe:
O pl-oblema gue se instalou nos Estados Unidos é mui·
lo maior do que V. Ex• colocou. A associação entre a
IBM e a ITT, pOr-exemplo, é algo de uma dimensão tal
que se acontecesse, a sociedade americana perderia completamente o controle deste moloc económico.
A lei antitruste funciona como uma defesa da sociedade contra os excessos, e aí está o grande papel do Estado:
o papel regulador, moderador.
- .Suma luta de titãs, é uma indústria de bilhões de dólares que cresce mais do que qualg!Jer outra indústria ante·
riOr; por assim dizer nós estamos falando não de i_ndústiia, no serltido do setor secundãrio, mas de terciário migrando, porque chamam hoje de setor quaternário.
preciso no Brasil- e aí está uma grande carência da
nossa sociedade ~um Poder Judiciário forte. Qualquer
análise que tenhO- feito", ultimamente, das mazelas do
porquê da fragilidade disso ou daquilo, é devido à falta
de um Judiciário instalado com toda a potência, e com
toda equidistância- em relação aos outros poderes. Este
tambêm é o meu credo.
AgOra; a -questão da tecnologia de ponta versus tecnofogià" tradídonal. Em convivi com isso de Uma maneira
bastaritC reillista; cofio não exíste sanduíche de graça, eu
não esperaria uma açãQ., por meritória que fosse, gratuita de nos entregar isso. E possivelmente não teríamos
co·mp-etência para absorver, apropriar, como eu digo.
Então, o nosso g_ran~e dilema, - e t~m que ser o nOS·
so gran~e pr9g:rama- ê no sistema de ensino e pesquisa,
em_pora pareça romântico. lá que nós vamos construir
a ~ç_ç>mpetêp.cí~._A.9ui, p.es~~ s~la, ~xi~te UIJ! i~dustrial~des;:__
s~ -índ~stría dê infonn-ática, qúe ~ra professor da Escola
Põiiiécni~. O· con.cet1trador de teclados foi o primeiro
_ en_s_aio do SERPRO no domínío industrial, e gCrou p~lo ·
menos 4 empresários, e eram todos da Católica do Rio
de Janeiro". Eu acredito nisso, acredito que nós temos de
ganhar competênci~ para _sermos interlocutores vãlido_s,
paritários, E não devemos fugir, protegendo·nos atrás de
legislações dogmáticas, dessa confrontação; aliás, eu es~
timulo que ela aconteça.
Agora essa. coincidência a que V. Ex• se referiu, realmente, é difici! infeiij-, ou__peJo menos eu, Com os dados
qUe ·tenho, com a minha mera prática de um empresáriO
de empresa do Governo, de entender esse jogo, a CsSe
nível_ de confrontação entre Estados. Mas, eu entendo, se
conheço bem a índole america~a. que o ~_m_ericano ê um
negociador, ç um pãis ·de comerciantes, e que nós tere~
mos de trabalhar nesse nível. A única maneira: de testar
essã. hiPóú:sC, n~bre Depu.tado, é, por exemplo, parar de
comprar computadores amerícanos de vez, por um
período, é a única formá. prática de fazer. O Deputado
Pratini_de Morais tem levantado essa hipótese. Se não
for testado um ambiente.,_ em escalada um para um, ela
vai ficar no patamar das hipóteses prováVeis, mas não
prOvada.
Quanto à indústria automobilística, eu posso até dizer,
naquela tempo eu era muito criança, na década de 50, estava muito fora (iisso, mas eu tenho a obrigação de conhecera memória nacioQal, todo esse surto de industrialização do período foi feito através dos grupos executivos: o GEIQUIM, em química; o GEICON, em cOinunicação e o GEIA, em automóveis.
Foi conhe_çido" esforço de _criação, de instálação de um
processo de substituição de ímportações através do
GEIA. Eu acredito, nobre Deputado, que foram instalados esses grupos com base legal, e entendo que o grande
instrumento legal que foi usado, foi na área aduaneira, 1
uma brusca alteração para cima das tarifas ad valorem
cobradas _nas aduanas.
t tudo que eu_ possod~e·~diant~r.
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O SR. ODILON SALMORIA - Dr. Dion Teles,
·r;:almente quanto a essa questão dà indústria automo-

bilística, eU teinho minhas dúvidas, é por isso que eu- Perguntei para V. S• inclusive porque hã inform"ãções de que
teria sido atravês de uma resolução do CONCEX, apC--nas, mas eu como não entendo dessa área, por isso que
estou tentando me informar com V. S•
Mas continuando, Dr. Dion Teles, V. S• falou que hã
muita reclamação dos usuários - aí, nós temos que voltar ao aspecto levantado na reunião anterior quando
houve o bon:tbardeio contra a reserva do mercado, a partir de outubro, novembro do ano passado para cá. E a
prova disso é a questão dos usuários.
Existe um organismo dos usuários, que é a SUCESU. -=
O Presidente anterior da S UCESU era totalmente favorável à reserva do mercado. Hoje o atual Presidente já
tem certas restrições, sem qualquer referência desabonaHora. ele ~stá ligado ao Ministério áas Cornuriicaçi5e5, -trabalha para a EMBRATEL. Então o posicionamento
dO atual Presidente da SUCESU é totalmente contrário
ao que era ao longo de sua existência, -tanto é que existe
um confronto hoje entre a SUCESU Nacional que estâ
se posicionando não claramente com relação à reserva de
mercado e as SUCESU estaduais, que, na maioria delas,
são favoráveis à reserva de mercado. Do ponto de vista
do usuâ!:!2!.. estâ mu~~!.~~_g_. __
V. Sf levantou a questão da tecnologia de projeto. _e:
justamente isso que a reserva do meicado está propriciando à nossa indústria nacional de informações, porQ!J.e se fôssemos depender da IBM, por exemplo :._ c!iOIBM, porque é a maior na árCa de computàção, não tenho nada contra a IBM --mas se fôssemos depender
dela para nos transferir tecnologia ou apropriar, usando
sua expressão, nós não conseguiríamos apropriar nada
da IBM em tecnologia de projeto porque ela só nos deixa
apropriar tecnologia de uso e um pouco de tecnologia di
venda. A prova disto é o fato muito conhecido das fitas
magnêticas da IBM, que ela parou de fabricar e deixou
zero em tecnologia.
Com relação à IBM, por exemplo, a IBM do Brasil
não pode vender nada. no mercado americano.
Pode-se dizer que isso é questão dos conglomerados
multinacionais que dividem o mundo cm vários mercados. Há alguns anos atrás, a IBM dos Estados Unidos tinha na pasta pedidos de 2.000 determinados computadores, cujas linhas de produção no Brasil iam ser desativadas por falta de pedidos, a IBM americana não conseguindo produzir a quantidade necessária para supiir o
mercado, a IBM nacional não podia vender para os Estados Unidos, em conseqUência teve atê que desativar a
linha de produção desse computador. São exemplos de
que a própria IBM tem as suas reservas de mercado para
determinadas ãreas, e cfetivamente isso não benificía a
nossa indústria nacional.
- V. -Si" também Se feferi·u à SIMCA, pal-a o qtiãl compramos a tecnologia usada. E como este há outros exemplos, como a G M do Brasil, q.ue instalou uma fábftca 4e
motores PERKINS, inclusive com todas as máquinas
importadas, já muitas .até de segunda Inão, uma rc!dé.de
concessionárias teve que fechar a: fâbrica pOuco. i:cmt'q
depois. Então realmente o que nós devemos adquirir é a
tecnologia de vanguarda, como, por exemplo, fez o Japão, quando começou a entrar na área de informática,
de computação, optou pelo circuito integrado, quando
ainda a moda era a válvula; e é isso que a SEI fez dentro
da reserva de mercado para nossa indústria de computação.
Eu concluo logo, Senador, eu estou ainda com dois
minutos a menos do que o debatedor anterior. A reserva
de mercado para micro e míni, é essencial porque é aí
que está o futuro da computação. A própria IBM produz
grandes computadores, e tem que usar computadores nacionais parà fazer os seus terminais para dar viabilidade
e uso do seu _computador.

a
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Eu gostaria de fazer algumas observações sobre o que
V. -S~ fãlou -a respeitO da compatibilida~e dos_ nosso!!
co_~Plltadores.- Eu não sef sf: os computadores da IBM
são compatíveis, por exemplo, com os da Burroughs.
Existe esta compatibilidade?
O SR. DION TELES - Eu disse, na minha palestra,
que ãs grandes vendedores críaram escolas, exatamente
pOrque cada um tem as suas condições peculiares, e daí
não ter sido possível criar standards no Brasil a partir
dessa êpoca.

O SR. ODILON SALMORIA -O Sr. disse que a
SEI -não se preocupou com a compã.tibilidade dos nossos, o C~~A, O_ L~BO.
O SR. DION TELES- Na fase do míni, nobre Deputado, foi a CAPREe nós, na época, não tlnhamos tirocínio, a perspicáCia- de entender que isso seria um problema.
Na fase do micro esse problema jâ estâ sendo supera-

do.
O SR. ODILON SALMORIA- O assunto é muito
apaixonante, nlas o tempo já urge, e eu vou ficar pór ·
aqui e agradeço a oportunidade de participar desse deba-

te.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - MuitÕ
obrigado. São dOis oradores inscritos ainda, o Deputado
José Jorge, o Deputado Luiz A. Fayet.
Coin- a Palavra ODeputado José Jorge.
O SR. JOS:t: JORGE--- Senador Roberto Campos,
Pr6s1dente dã ·comissão de ECon-Omia,- Srs~ Senado[es,
SrS. Def?utados, Sr. José Dion, n~ss~ p~lestrãnte de Jloje.
Eu v~oll-procufar ser breve, Pára dar oportunidade, inclusive, a outras pessoas poderem realizar as suas pergunt_as -~ as sqas solicitações. Gostaria d_e, _em Piimeiro
lugar, levantar um aspecto que considero bastante importante, que é a aspecto da integração entre a pesquisa,
que deve ser realizada nas universidades, porque concordo com o Dr. José Diofl, integrada ao ensino e, a in_dústria nascente de informática., que tem sido desenvolvida a
partir dessa reserva de mercado.
Então, gostaria de solicitar ao Dr. José DiOfl que nõs
esclarecesse quais são os mecanismos operacionais que
ele poderia vislumbrar, no sentido de se realizar uma integração mãior entre esse parque industrial que, tendo
cm vísla ã ·reserva de inercado que lhe- é dado, ele, de cer~
ta fOimã, rem--umil õ6figã:Ção de Co-riti-ipãl-tida no desenvolvimento da tecnologia nacional, porque é este, vamos
supor, o objetivo que se pretende com essa reserva senão,
eVideilTeinente, efa -nao- seifa rieCessáriá oU efa nãO seria
econonliciime-rlte Dãiural. Então, gostaria de: saber, em
pri:nlerr(; Iu.i:if. cotUo é que V. s• veria a possibilidade de
se realizar uma integração entre essas empresas, que desenvolvem seus produtos e _que, portanto, tem essa obri·
gação de desenv_olve_r_teçnologia c as universidade, que
m~:~itas__delas fi~!ll sem. as condições necessãrias pára
real_izar um programa de pesquisa objetivo c abrangente?
Essa sel:-fa a primeira Q.ueStão.O SR. "O"ION TELES- Nobre DepUtado José JOrge,
viVi esse probleriia, quase 6 problem-a tipo oVo c gaiinha,
é um círculo viciosO em que a gente tem de ter uma indústria que valorize o sistema universitário, o sfstema de
pesquisa e vice-vêrsa. Tive oportunidade de_ convive!
corri resu~tados bastant~ produtivos, como por exemplo,
entre a Md.al Leve, á Fundição Tupy, no domínio privado e o sistema ,univeisitáriÕ. São organizaÇõ!;s~qUe Se
propÕem, por sua índOle, em transformar o seu pequeno
laboratório de controle de qualidade interno, doméstico,
em gêrmen de um sistema de pesquisa e desenvolvimento
iodustrial. Esta ê a índole que realmente cria uma capaci-
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dade inovadora, uma capacidade de perseguição de riovos materiais e processos e, interessante, isso é mais frequente na microcmpresa, do que na megacmpresa, razão
pela qual citei aqui uma legislação que alivia um pouco a
pequena e média empresa, para que ela, por sua capacidade inventiva- às vezes nasce exatamente da invenção
- ela prospere. A minha arenga também verberou contra a economia de escala a qualquer custo. Eu sou partidário de uma produção de energia, inclusive, hidroelétrica em pequeno porte, em vez de construir megasoh.ições
a custo enorme, com importação de poupança e, amarrado ná. poupança, a tecnologia.
Mas, gostaria, de novo, de voltar a minha alma mater,
eu não posso fazer de outro jeito. No Centro Têcnico
Aroespacial, no tempo, CTA - Centro Técnico da Ac·
ronâutici ___:. CollViViãril três instrumentos: o ITA, coni
ensino; o IPD (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento), um segmento voltado para a eletrônica, outro voltado para materiais. t bom que se saiba que o atual dirigente da Secretaria de Tecnologia Industrial, José Israel
Vargas, separou do carvão nacional, no começo da década de 60 ou fim da década de 50, o germânio puro, que
na época era uma matéria-prima usada -para semicondutores, maís tarde substituído por cilício, nesse ambiente.
E existe um outro chamado Instituto de Fomento Industrial (IFI). Essa trilogia opera da seguinte forma: uma
produz o conhecimento, burila o conhecimento, busca a
informação nOva, j:lor exemPfo: o Professor Jean EtiénC
Cassignol, que entrou no Brasil através de um contrato
entre o Governo ffã:ricês- e o braSileirO, veio -para Recife,
foi Professor da Escola PolitécniCa da Universidade de
Pernambuco, depois foi para o IT A. Lá ele desenvolveu
uma série enorme de pesquisas sobre semicondutores c
isso foi em 1960, r96l, que era Unla novidade a -níVel
mundial. Esse Professor publicou vãrios livros a nível in~
ternacional, eu era um dos assistentes do laboratório, eu
e um outro rapaz chamado Nelson Jesus Parada, que
hoje é o Presidente do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, ein SãO José dOs campos. Convivi com esse
ambiente, aprendi debaixo da orientação desse homem, c
ele usou o ambiente, o laboratório e a biblioteca para desenvolver sua cultura. Ao mesmo tempo que se desenvol-1
via lâ, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento tinha
um programa conexo. Este é o tipo da ponte.
Agora, peguemos a EMBRAER. Para convencer um
pequeno produtor de metalomecânica de alçar um nível
de qualidade muito mais exigente, o Instituto de Fomento Industrial ia lá e era porta-voz do sistema de financiamento, o BNDE, na época, era o promotor do convencimento para que ocorresse o seguinte: através de um financiamento razoável, compat1vel, a sua ferramcntaria,
o seu nível de controle de qualidade, seria levantado para
outro patamar com a garantia da EMBRAER comprar
uma sêrie longa de produtos, e de novo o argumento
compra pesa, aliás, em geral, é definitivo. É este tipo de
atmosfera que deve existir.
Existe também modelos, nobre Deputado José Jorge,
como na Alemanha, em que uma indústria setorial, vamos dizer indústria de borrachas e derivados, trabalha
com -~sc~dação tripárt"ite, em cima de uma fundação de
direito privado, em que entra a indústria do setor, um finãnciador, às vezes, a-té a fundo perdido c um sistema
unlversitárlo, que em geral é o Conselho de reitores. 2Iã
q-ue cotlve"rgem os interesses quandO há carência de um
matefíal, quando ê preciso substituí-lo ou levá-lo a um
riível de qualidade tal que intereSse a todo aquele ramo
industrial. Agora, a pesquisa específica, intramurOs da
indústriã"e·reiía dentro do Seu ambiente e, no casgJ eu me
referi a· urria -mudanÇa da iegislação tl-ibutária fiscal, é
preciso, como nos Estados Unidos e na Europa, que o
Tesouro N~cional co-fin-ancie o -esforço _e desenvolvimento da pesquisa e do desenvolvimento industrial intramuros, através da absorção, em parte, dá lucros e per-
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das pelos resultados negatívõ-s~ ~ o que eu posso responder.

O SR. JOS!: JORGE- Gostaria de fazer uma segunda questão: no mercado de informática, no qual hoje nós
já temos cerca de 120 empresas, eu gostaria de saber do
Dr. José Dion, qual o papel que ele vê para uma empresa

estatal tipo Cobra, qu"e produz comPuta-dores Semelhantes aos computadores que as empresas p-rivadas hoje já
produzem? E, enfim, verificar se esta empresa, dentro
deste mercado, é um mercado em que ela como vendedora ao setor público, normalmente, detém alguns privilégios? Então, gostaria de saber qual o papel efetivo que_V.
S• vê para esta_empresa, islo é, se_ela é necessária~ se ela é
desnecessáría, se ela.deveria ser privatizada, se não deve-ria, por qUê? Enfim, detalhar um pouco o papel dessa
empresa.
O SR.

DIO~TELES-

Nobre Deputado, José Jorge,

V. Ex• cOlocou uma questão em uma zona de tensão, e aí

hâ de se adminiStrar a prevalênCia do setor p(ivido versus o Estado, o seu papel, ou concertar uma solução que
harmonize alguns problemas que têm de ser elaborados,
por exemplo: a Companhia Có&fa ·e u-ma coffiparihfa
constituída de capitais mistos, com um pequeno, o suficiente desnível de capital, pára haver o controle na mão
do Governo -grandes bancos fazem parte de timã. liOIding que detém quarenta e nove por cento do capital da
COBRA. E-aí-se instala· Primeiro conflito. Esses gran~
des bancos hoje têm o seus projetOs próprios. A Cóinpanhia COBRA, também está submetida a uma- tensão
enorme na ârea de competição, porque o salãrio dOs seus
executivos estão debaixo _do que hoje se codifiCou como
FIG, isso, certanlentC, 'COnden-ará-a Ccimpanhlã-CôBR"A- -à morte no médio prazo.
A questão de fundo, a questão substantiva, a meu ver,
é a seguinte: em todo mundo,_ o Estado, principãimenle
os Estados imperiais, os Estados que fazem guerra ou
previnem a guerra se armando ou se Ylr pacem para
bellum! se armam para querer a paz, eles têm instrumentos no setor privado para colocar ali as suas grandes encomendas, que são executadas a qualquer custo. Tal não
é a prãtica-no Brasil. Temos uma tendência ilutãrquica
de produzir dentro do aparelho estatal essas soluções,
mas, talvez, apareça aí uma SOlução de compromisso.
Não podemos negar que a Companhia COBRA -fOi, e
tem sido, a quilha do navio de geração de tecnologia, a
mais brasileira da que foi gerada. ú maior cdiii.Cddo-de
engenharia nacional está lâ, e para a companhia
COBRA, por exeillpro.-rriigfou- uma parte do nosso -glu.
po têcnico e aqueles primeiros produtos que foram iriiciados dentro do SERPRO e, que uma VCziilstil.ladã urilãindústria no Brasil, o SER PRO abriu mão e cedeu, mediante um contrato _de transferência de tecnologia, à empresa COBRA.

o

Esse processo fez co~ que a COBRA tivesse um iSrius
dentro da _criação da indústria nacional. Ela se onerOu
c_om o custo de pesquisa e desenvolvimento para a
criação de padrões nacionais.- Ela ofertou ao mercado
produtor de partes e componentes a primeira seguran"ça
de compras com um certo volume. E, talvez à COBRA
possa ser dedicada essa função, desde que acertada como
tal. empresa pioneira, da terá um privilégio de certos
segmentos de compra do Governo, por causa desse ônus
e para remunerá-Ia. O que precisa se administrar aí é a
forma de transferir os Of springs, os resultadOs--desse esforço para a indústria de urri"a maneira "eqí.fitatíVa; sempre a eqUidade é esperada da parte do Estado. Mas vejo
na COBRA, talvez, um canteiro--de obras, um ambiente
onde se possa colocar encomendas de grandes problemas
da sociedade, que não precisa, ni::cessã.ri:imeritC; i::st<ir no
domínio do computador, mas onde o computador entre
como parte dele. Par exemplo, no controle de processos,
ha exploração petrolífera, na área de saúde pública.

s

Existe um enorme volume de propostas governa~en~aís
que, se organizados para tal t: entendido como o primeiro ciclo do processo e óào o per-pétuo, poderá dar à companhia COBRA uma missão bem equilibrada.
_ O_ SR_. JOS.i:: JORGE- Agradeç_o ao Sr. José Dion os
esclarecimentos.
- O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo
a palavra ao nobre Deputado Luiz António Fayet,
O SR. LUIZ ANTONIO FA YET- Gostaria-de tecer
alguns coment<trios da palestra do Sr. José Dion, que
não me surpreende pelo bxjlhantismo, e teria algumas
colocações a fazer. Mas, talvez, inicialmente, devesse fa·
ze~ uma observação que, hoje temos -uma Suerra talvez
mais de entendimento terminológico do que qualquer
outra coisa. Particularmente sou a favor do que chamo
de rese:rva de mercado e, que não tem nada a ver com o
que outras pessoas chamam de reserva de mercado. Areserva de mercado que entendo é_ a internação mâxima de
resultados líquidos viáveis para o deserivOivimento de
uma atividade, Eu chamaría mais um mercado de inteligência~ não é _Uma re~erva de mercado qu~ venha a repercutir negativamente no conjunto de nossa economia.
TC:nho sentido nesta Casa, particularmente na discussão do problema da informática, uma dificuldade muito
grande de entendimento entre os diversos componentes
dessas Comissões, Subcomissões, dessas mesas de deba~
tes, em função das diferenças de formaçã_o. Quem não
corihece tecnologia, nunca trabalhou com isso, tem uma
grande dificuldade em entender o campo de viabilidade,
o campo de existência real, em termos do que se pode
praticar, efetivamente., uma reserva de mercado_no ~rasil
para algum Üpo de produto. Isso exige, atê poderia dizer,
um raciocínio matricial que não é muito fá_cil de ser desenvolvido, para quem não tem urna prática longa no
campo da tecnologia industrial.
E até posso utilizar uma preocupação, que temos produtos que são de consumo· final, como o caso do auto~
móvel, temos um debate, às vezes criando comprações
absolutamente incompatíveiS com produtos, que-servem
como insumos diretos, indiretos, ou quase' como insu~
mos, como ê o caso do cam~hão, que também sai do seter automobilístico. Então, um é consumo finaJ e o_outro
bem de capital, um bem intermediário _de utilização. Essa
é a grande dificuldade que vejo numa discussão do
problema.
Tenho conversado muito com o Deputado SalmÕria,
que _goza do meu profundo respeito, e tenho desencontrado exatamente por essas diferenças de entendimento,
onde uns vêem informática como um be~ de consumo
finãl, eu, particularmente, vejo como um insumo cada
vez de importância maior ou crescente ·deAtro da matriz'
econômica. E, inclusive, utilizando o· próprio exemplo da
indústria automobilística, que já procuro entrar, goStaria
de reSsaltar que talvez esse seja o grande cartório brasiÜ:iro que está passandó deSa.perCebido, cartório. rC:Servado à indústria de multinacionais inCsmo, onde -ijiãfticipação naciOnal está eventualmente na produção de
corilponentes, mas onde ela passou a ter uma importân~
cia muito grande. Não justifico de man-eira algUma esSe
cartório que hoje é administrado fundamentalmente por
barreir.'ls alfandegárias e, por autorizações formaiS -das
autoridades goverilainentais· para permitir
entrem
outras empresas do gênero no País. E, inclusive, essa resàva-de me!cado se níOsúa cruel, porQue no-camPo de
caminhões, estamos hoje consumindo produtos 3bsolu~
tainenti inCOnvenientes para -a eConoffila nacionãl. ·POr
exemplo: o consumo toneladajquilômetro, transportada
pelOs caminhões nacionais, FfatOr determinante de um
alto c_onsumo energético -pár tonelada transportada, o
qUe nãO Se compatibiliza coin â realidade e a neceSsidade
nacional. Se não tivésSemos aQui um cartório b-ein mon~
tado, talvez, tivêssemõS- Outros bens sendo ofereCidos
pela nossa sociedade, que permitissem um 8an-hÕ 8Iobal
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da matnz e, conseqíientemente, os p-rodutos finã"is estariam" acessíveis ao mercado interno ou aumentando a sua
competição no mercado intefno.
Dessa maneira gostaria de usar o próprio exemplo da
indústria automobilística, que é uma indústria Jradicionai, que estâ hoje para a economia internacional como
foi, no século passado, a indústriã-téxtil, uma indúStria
tradicional, sem dúvida alguma, onde parte de seus produtos são de consumo final, parte são insumos para a
matriz econdmica e, onde encontramos a condição cal'torial ex_ercida por empresas er.trangei ras, e por ser cartaria!, não por sm- empresas estrangeiras ou nacionais, mas'
por ser cartorial, prejudica Substancialmente o desenvolvtmento _tecnológico em ponto onde a prioridade nacio·
nal está- sendo contrariada.
PreocuPo-me muito ~~m~a sua colocação sobre assimilação tecnológica, apropriação de tecnologia, e talvez
precisasse fazer aqui uma colocação básíca. A assimilação tecnológica cõmeça normalmente pela te_cnologia1
do uso. COmeçamos a aprendet automóveis usando automóveis, consertando automóVeiS, modificando automóveis e depois, até nos preparando para fazer projetas
de automóveis. Acredito que isso se repete em todos os
campos e, no caso, de um modo geral, da indústria de
bardw~re esta11_1os também observ'ando que não estamos
fugindo a essa regra.
A tecnologia de uso, evidentemente, permite· a formação da massa crítica, e propicia depois a invasão ou
apropriação dos campos de produção.
A minha preocupação fundamental é parametrar muito bem, o que se pode fazer, para internar ao máximo os
resultados e o controle político da indústria da informâtica, não só no campo das máquinas, porque no campo
das máquinas, evidentemente, vamos ter uma represen-'
tatiVidade, uma participação económica decrescente, enquanto que no campo do software nós deveremos ter
uma participação crescente. Então, a minha grande
preocupação- estã em saber como fazer um processo de
internação de resultados crescentes neste campo de in·
formãticã.
E eu teria algumas perguntas a lhe fazer, ou talvez
duas perguntas básicas. A primeira delas é: qual a sua vi~
são da capacidade brasileira. hoje, até onde essa capacidade brasileira poderia ir n-ó campo da informâtica; respeitando a importância qtie ·a setor tem na matriz económica, sem prejudicar- outros produtos. Tenho medo de
que uma política de reserva de mercado venh;J. "embolar
a meia-cancha", como se diz na linguagem futebolística e
determinar a queda de competitividade ou preços relativos crescentes para os nossos produtos. Então, eu lhe
perguntaria qual é a nossa capacidade real, em termos
fisico_S, -quei-Ji.Zer, a base têcnica nossa, nos nossos labo·
ratórios, no nosso setor industrial. Qual é a nossa capacidade financeira real, para ocupar esse espaço, tendo em
vista os altíssimos investimentos que se observa em pes-quisas, em todo mundo, e que resulta numa velocidade
espantosa no avanço tecnológico desse campo. E, finalmente, a base de recursos humanos. Então, esses seriam
os três pontos que eu consultaria, dentro da sua visão,
, qual seria a nossa capacidade real, até onde Dós poderíamos ir meSmo, até onde estâ querendo esse pessoal mais
radical da reserva de mercado, ou até esse pessoal - eu
- diria - mãiS preocUpado em resultados concretos.
Pãralelamente, talvez para facilitar, eu faria uma outra
colocação. Como se distribuiria, diante da sua visão, do
Controle global do mercado da informãtica, tanto de máquinaScomo de uso de serviço, o papel que deveria eStã.r
conferido à SEI, papel conferido ao INPI, ao CDI e a
olitl-os Organisffiôs. Ao que estou percebendo, à guisa-de
se falar em informâtica, está se estabelecendo, talvez proPOsitadamente, uma tremen-da confusão, em termos- -de
componentes e observamos que a SEI, hoje,-eStâ inva·
dindo o mercado de_ telecomunicações, entretenimento
que não têm nada a ver com a irlfõimática,--irias talvez
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como um jogo de poder. Essas seriam as colocações queeu gostaria de fazer a V. S• e cumprimerifâ-Io pelo brilhante trabalho.

O SR. DION TELES- Sr. Presidente, nobre Deputado Luiz Fayet, eu o cumprimento pelas observações,
por'!ue vejo- nelas muito dO 01euide~!io_. das-_mi_nhas convicções. Sobretudo achei interessante a-disUilção~irltre -o
bem de consumo e o bem de produção e, no caso, o computador também veste esses dois aspectos, sobretudo
agora em que as máquinas de pequena dimensão, peso,
porque essas denominações .. micro", mini", são extre- ·
mamente impróprias, nãO-têni-õãôa a ver com õ tamanho fisico, com dimensãO-ou peso, mas sua pOtência, sua
capacidade de alavancar infeligJ!ncía. fnteligência usada
para negóciOS, bem de produção, para entretenimento,
bem de consumo. E ar, realmente, se instala um dos
grandes conflitos e que deriva para o território do sofis-:.-ma.
Enquanto V. Ex• chama a ate"íição da inadequação do
caminhão e eu secundaria o tratar, também, inadequado
para o solo brasileiro, dada às características do nosso
solo tropical, lixiviado não recomendam um tratar que
não tenha sido analisado_ para esse ambiente, como o fertilizante que ê aplicado. Mas isto tudo leva à confirmação da minha preocupação, de que é preciso que o
consumidor participe do processo._Se as consultas fossem feitas aos caminhoneiros, possivelmente teriã:mos
lação carga-paga potência e conSumo diferente.
A internalização de reSUltados e a participação da inteligência é um feriômenõ interessante de -criação de uma
solidariedade entre a sociedade científica, os negóc1os e o
Governo. Lembro, lendo revista de física aplicada, o grito, o alerta, a reclamação dos físicos experimentais americanos contra a Admin"istração Carter, pofque ela recuou no domínio nuclear que estava dando um avanço
relativ_o desproporcional aos cientistas do mesmo setor
na Europa. Aí nota-se que o cientista não tem mais restrições no uso do conhe_cimento a nível final, se é para a
guerra ou se é para a paz. Ele, corporativamente, raciOcina em termos de que o colégio invisíVel, o cOlégio dos sábios está experimentando ganhos diferenciados que- a
eles não é considerad_o razoável.
A questão bãsica, no finl, segundO V Ex~ declinou, as questões de samãnticas; a gueira terminológica, levam à
declinação de V. Ex• de que a internalização de resultados, principalmente aqueles mais nobres, seria o objeto e
afinal de_contas, a mensuração do nível de acerto de uma
política de apropriação _tecnológica-. IsSo depende, certamente, de uma organização racional do Estado, de uma
massa crítica da inteligência inotiVada:,-pOrque esta ê a
palavra chave no ambiente científico; no ambiente criativo, no ambiente tecnológico, motivação e, cettam.ente,
recursos financeiros, recursos disponfvCis para financíar
a empreitada.
Com relação a esses três aspectos, se eu conseguir -fazer uma síntese não tenho uma resposta muito otimista.
Vejo, com preocupação, a anemia do sistema acadêmico
brasileiro, as universidades brasileiras estão subtratadas,
elas estão sendo marginalizadas, em termos orçamentãrioS; elas vivem num ambiente extrimamente codificado, como se o País fosse uniforme, elas precisam de mais
liberdade para criar. E, em especial, em relação a equipamentos, abro uma exceção da qual não abro mão, em relação ao tratamento da universidade. Eu dotaria as universidades brasileiras do_equipamento de maior avanÇo anível mundial. Não faria restrição para importação de
computadores, inclusive para ambiente universitário.
Não condenaria a ficar num ambiente que nós podemos
conviver, por uma concessão voluntária, consciente: participante de consumir um produto de nível pior, perforance preço. Mas, esta questão eu não endereço uma
resposta alviçareira e otimista, nem em relação à capaCl--dade financeira. A verdade é que o consumidor está con-

re-

tribüindo para a geração dessa alavancagem financeira.
O Governo não dispõe, ainda -não dispôs ainda -de _
um fundo, de um fato r tributário ou parafiscal que alavanque isso. Tenho enderaçado o instrumento: compras
governamentais organizadas como uma alternativa para
um by pass desse problema. Recursos humanos, cai, basic~ente, uma par~e num ambiente acadêmico, qui
considero precário, subdesenvolvido, a nível de volume
de pessoas, de massa crítica humana, a nível de conhecimento de ponta. E também temos carências notâveis nosistema gerencial. Lamentavelmente, sentimos isso no
SE RPR O, na carne. O SERPRO-tim sído uma fonte de
recrutamento, temos perdido talentos que formamos
após dez, doze, quinze anos de investimentos, mas que é
uma contribuição válida, ainda embora penosa para o
SER PRO. Esta carência ê notâvel e não foi ultrapassada
nem codificada a forma de ultrapassar.
O SR. LUIZ FAYET- Gostaria de enfocar mais um
ponto. Tenho a im_pressão que, talvez, a grande contribuiçãO que se tenha a dar, aí, é estabelecer um plano estratégico, nq campo da informática, Como, bem ou mal,
os gru_R.9~ _executivos fizCram no ano passado, onde nós
tivemos, através do GEIA, do GEICOM e outi-.os grupos
eXecutivoS, Uma lin-hã--de- orientação que permitiU- a indústria nacipnal e até a ip4ústria e~tr-angeira a se comporem no_univ~rso_fu.~resse_<!_o ~ais. Agora, eu gostaria de
insistif, na mi~a p~rgun~a ao Dr. Dion, a respeito de que
camp_,Qs_c~i_~~!_@J__Jlcª-t a(etos cada um desses organismos, SEI, INPI, ÇDI, etc.
O~ SR:- "DION -TElES - A resposta incislva, -porque
índiiSJve nós femos -prOb[effia de tempo esgotado, é de
que cada um deveria fazer aquilo para qual foi criado,
pelo menos aqueles que historicamente nasceram antes
dei" S"EL O papel da SEI seria niais do maestro da orquestra; os c)rganisrríos estão ·aí, a sociedade os montóu, os
feZ inãtU6lr Como o CDI, a STI, dentre outros, o Instituto Nacional de Meteorologia e assím pOr díante. O grande problema é a orquestração, e eu creio que aí está um
dos pontos de conflito, é o Papel da SEI até onde, que estiro, que nível de patrocínio, e assim por diante. Mas a
minha resposta direta é que os organismos que existem
no· MinistériO -da Indústria -e outros comO ·o MEC, o
CN Pq não devem ser marginalizados, o de que eles precisam ê: um programa, a declinação, algo claro que os
rriotive·e~que os alinhe, para que eles produzam aquilo
que-é esperado deles, pÓrque para isso eles foram criados.

O SR. LUIZ FAYET -

Obrigado.

O SR. PREsiDENTE (Roberto Campos)- Obrigado Dr. Dion. Permitiria-me alguns comentários finais.
Dr. Dion, Vossa Senhoria é não só um homem obviãmente competente, como extremamente prudente. Buscando entretanto levantar IJ-_m pouco o véu de prudênCia
que cobre o seu discurso, diria que sua posição está bem
"mais próxirila da Posição que adotei em meu projeto do
queda posição da SEI; basta examinarmos as páginas 18
e 19 de sua exposição. A última frase da página 18 reza:
Em primeiro lugar, a abordagem tradicional· e
cartorial de incentivar fortemente a criação da ·oferta, supondo a demanda existente e não participaOaodo processo decisório,- por definição.
Mercado cativo, dinheiro financiado a baixo custo e "cartas-patentes", são ~ecanismos C9nsiderados necessários e suficientes para consolidar as políticas, tuteladas pela burocracia estatal.
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Vem, a seguír, o julgamento desse tipo de política que
_é, a meu ver, a política da SEI.

Resultam daí, em geral, oligopólios, canais privilegiados de importação e um mercado consumidor
ressentido em relação aos baixos padrões de desempenho/preço praticado~ no mercado interno.
Concordo plenamente com esse julgamento. Passemos
ao parágrafo seguinte, em que o Dr. Dion manifesta uma
preferência por uma posição extremamente semelhante à
posição que eu defendo. Diz ele:
Em-segundo lugar, a abordagem voltada para a
oferta de bens e produtos comandada por uma demanda, que é garantida por um consumo governamental ordenado, um mercado protegido por mecanismos fiscais ou parafiscais, em regime de competição, com o Estado funcionando como incentivador, regulador (normas, legislação) e moderador
dos abusos oligopolistas.
Não pnsso senão ter o mais elevado grau de aplauso
pela clarividência que revelou aqui o Dr. Dion Teles.
Minha impressão é de que boa parte da corrente discussão sobre informática se transformou em discussão
ideológica, sem qUe riinguém tenha sequer lido os projetas em causa. Nem o projeto da Deputada Cristina Tavares, que é uma posição radicalmente intervencionista,
nem o projeto Campos, que mantém um ponto de vista
mais liberal. Ninguém leu nem um nem outro dos projetas. Quando lerem o meu projeto verificarão que várias
das indagações que iOq~ietam os debatedores jâ estão ali
respondidas. Nós não podemos, certamente, formular
uma política industriaL.
O SR. JOSÉ JORGE- Sr. Presidente, onde é que eu
conseguiria este projeto?
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Posso
dar-lhe imediatamente, pois elejã foi entregue à Mesa do
Senado há uma semana.
Nós não podemos formular uma política industrial
sob o impériO de dois síndromes: o siíndrome da medoJogia e o síndrome do não li e não gostei. A metodologia
se traduz na constante referência à IBM, como sendo um
monstro indomâvel.
Curiosamente, estive há pouco tempo em Taiwan, Coréia, pafses muito menores do que o Brasil, diria até mesmo de menor tradição industrial. Esses países não têm
medo da IBM; por exemplo, a Coréia está exportando
grandes computadores em concorrência com a IBM, nos
Estados Unidos, associando-se à Hewlett-Packard, a
Huriàai, um grupo coreano fez melhor, diz desenvolveu
seu próprio computador pessoal, compatível com a
IBM, e este ano estará concorrendo no mercado norteamericano, vendendo a preços 25% abaixo dos da IBM.
Eis-Um casO de empre5as de países sUbdesenvolvidos que
desinibidamente concorrem com a IBM.
A lBM nos Estados Unidos recentemente teve um
e-nOI-me exito, qUe abalou o mercado, com lançamento
do .se:u computador pessoal, esse êxito realmente provo~
cou dificuldades para várias empresas pequenas, particularmente aquelas que só tinham um produto, o computador -pessoal, incomodando menos aquelas que tinham
uma faixa maior de prodUtos. Mas a reação não tardou,
a Apple já produziu um computador bem mais sofisticado do que o computador pessoal da IBM que é o Mackintosh. Em sua nova fábrica na Califórnia prbduzirá
500 mil computadores por ano, c_om apenas 300 ope-r:ários. Isso indica o grau de robotização que conseguiu
alcançar. A Trilogic está concorrendo com a IBM, com
um chips de muito rriaior potência. Agora a Att que tinha
o monopólio dos: telefones, foi despojada desse monopólio e autorizada a ingressar exatamente no campo da
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informâtica, onde será um terrível c-ompetidor da lBM.
Mas não há a menor dúvida de que a legislação antitrus~
te americana será novãmente posta em rriarcha, se hou~
ver signfficativo decfésCíriio do- gra:u
c-oncorrência.
Nós já temos uma legislaçãÕ antifrustC desde 1962 e po~
demos pô-la em execução a qualquer mo~ento em que
sintamos, administrarldo-a be-m, um decréscimo apreciável no grau de concorrência. Mas a verdade é que a concorrência continua muito ativa no mercado americano,
no mercado europeu, no mercado japonês, apesar do gigantismo da IBM. Não podemos viver sob esse síndrome
da fobologia; - conduzir uma poiítica indusúiàf 'e'm
função do medo que se tem de uma empresa, quando o
Governo tem inúmeros instrumentos de Controle para
fazer com que as fatias de mercado não se concentrem
exageradamente em nenhuma empresa individual.
O segundo síndrome já mencionei, é o do .. não li, não
gostei". A verdade é que pouqíssima gente leu qualquer
dos projetas, o qUe_c_ertamente não favorece uma discussão racional. Obviamente, o Dr. Di-ati oS 1eu e 8 preferência que manifestou-Pela abordagem voltada para a
oferta de bens e pro-dutos não comandada excluSivanlente pela demanda, a que ele se refere no terceiro parágra[o
da página 19, é precisamente o caPíüiiÕ 79 dO pfcijC:to- de
lei que formulei.
Já se discutiu muito aqui um outro assunto que nada
tem a ver com iilformática, o da indúsfria .8.uiõm0bílística. Como-eu s01I1llffdos mais velhos, se não o maiS velho da sala, talvez possa relatar um pouco de minha experiência. Eu era Secretárro-Geral do Conselho de Desenvolvimento no Governei Kubitschek, quando se criaram os grupos executivos, GEIA, GEICON e Participei
do grupo GEIA que era liderado pelo Almirante Lúcio
Meira, um bom engenheiro naval, e que tremeria de ódio
se ouvisse falar que essa indóstria é tradicional e obsoleta. Ele argüiria, como o fez outro dia, quando nos encontramos num almoço, que o Brasil opera a 7~ indústria automobiUstica do mundo. E que aqui es_tão empresas
como a Mercedes Benz e a Fiat; Cuja colãboraçi'l.o parecem interessantes à União Soviética. Quando esta quis
modernizar sua indústria automoDifíStJCa iecõl-rei.i à Fillt
para os carros de passageiros; e a Fiat constrUiu a grande
fábrica de Tagliatigrado. E recorreu -à Mercedes~Benz
para a grande fábrica de caminhões, Karua. Então a
Rússia, uma potência""ésPãcial e n-uclear, coisa que o Brasil aspira a ser, e num futuro ainda distante, não acha
que essas empresas tenham uma tecnologia tradicional e
desinteressante.

de-

O Brasil é hOje um exportador de automóveis. Entre
peças e veículos completos exporta mais de J_bilh-ões-de
dólares, o que significa que os compradores não consideram que nossa tecnologia seja obsoleta ou superada. Exportamos motores para os Estados Unidos e Europamotores Fiat para a Itália- motores Mercedes-Benze
Volkswagen para a Alemanha. É inevitável a conclusão
que a tecnologia que se fír'atica no Brasil não tem nada
de dcsatualizada.
Quais são as duas dificuldades da indústria automobilística no momentO? Uma é a falta de dispositivos ant1.:polucntcs. A grande dificuldade no caso não é a falta de
tecnologia, ou resultância d"as empresas em introduziresses.melhoramentos tecnológicos; é o preÇo. Essas dispositivos elevariam o preço dos automóveis. Se o Governo
realmente considerasse algo prioritário ter equipamentos
antipoluentes, sem sacrificar o consumidor, bastaria
abrir mão de 2 ou 3% dos 50% cjue-representam os impostos no custo dos automóveis. Bastaria ao Governo
abrir mão desse percentual e as fábricas ficariain felíciSsimas cm instalar cquip:tmcntos. antipolucntes. 'É verdade
que se predsaria algo mais; melhorar um pouco a gasolina da PETROBRÃS, que tem um altl':lsimo tOOr dc-Cnxofre. Mas convenhamos em que não se trata de um
problema de incompet€-ncia tecnológica, ou de inapetên~

cia para implantar aqui a tecnologia. Trata-se meramente de um problema de custo.
Tomemos um segundo aspecto: a computOrizaÇão dos
automóveis. Sabemos que os automóveis no exterior já
começam a ser computorizados, e, evidentemente, o automóvel do futuro estará repleto de controles digitars. __
.-Qual 6 a dificuldade aqui? ~que justamente por tratar-se
de componentes informáticOs, àS fiimas montadoras se
veda produzi-Ias, e inexiste no Brasil capacidade suficiente para a informatização do automóvel a preços
competitivos, e com uma tecnologia compatível com
_aquela que as fábricas adotam. Se tivéssemos liberdade
de produção -em informática, é provável que acelerássemÇJs o_paSso de informatização do automóvel, conquanto ainda assim haveria o obstáculo do custo, conquanto
talvez não iilibitório; porque a computorização au·menta
a tal ponto a eficíéiiCia -do automóvel que compensaria o
acréscim() de custo.
_
-__
Falou-se também muito no probleffia de as- montadoras serem rrlultii1ãc"fo~3.-iS.-Ê Claro que são. Bá aí uma
~istribuição d~ FunçÇies._A ind~stria d~_componentes e
de peças é priildpalmente nacional e as ~ndústr-i-as mOntadoras- são hoje quase que e~clusivamente_multinacio
nãis, porque duas ou três empresas brasileiras, entre elas
a VEMAG e a outra Willys-Overland, n~o agüenta~.:ª_m o
passo dos investimentos !lec~sârios: E qu~is l!_S raz_ões,
"__pai-a isso?_ Inexist~ q!Jalqu~ legislação que imp~~ a nacionalização dessas empresas: não há "reserva de mercado" para as multinacionais? O p-roblema é meramente
de intensidade de capital. A implantação de uma fábrica
de automóveis exige vultosissimis~doses_ de capit~L A
simp_lt!_s mudança de modelos pode exigir de 100 a 200
milhõe_s_de dólares. Por isso é que nos concentramos naquelas indústrias de fabricação de peças que exigem bem
menor capital. Essa i~dústria se compões de 1800 a 2000
empresas predominantemente nacionais. Mesmo se- as
empresas montadoras decidissem abrir seu capital - e
vári:is delas estudaram seriamente a hipótese - haveria
subscritOres? Se elas se transformassem-se em empresas
de capital aberto, haveria demanda p;1ra essas ações? A
iridústfia automobilística te"ni ciClos muito pronu~ciados de prosperidade e dePressão. Hã longos períodos de Jucratividade zero, e mesmo em conjunturas favoráveis de
mercado, a lucratividade pode ser destruída por um burocrata no CIP. Seu~ deles decide retardar por três meses o reaju_sta_m_ento_de p~eços, essa indústria entra em
sérias dificuldades e não poderá pagar devidendos, como
tem acontecido em vários anos. Para o investidor nacional é de duvidoso interesse partiêiPar de uma indústria
cujo destino estã tão vinculado aci Controle-lnterrliinist~
rial de Preço, e que pode entrar em dificuldades financeiras ou experimentar longos períodos de baixa lucratividade. S_e quisermos fazê-lo, não !lá a menor dúvida que
essa indústria poderá ser nacionalizada, Mas seria isso
uma boa aplicação de capital para o brasil, quando há
inúmeros outros setores por desenvolver? Se sobrasse capital,_ roderíamos rapidamente nacionalizar essa indústria, pois não há- rienhum obstáculo legal, nenhuma proibição de abertui'a de capital, nenhuma reserva do mercado, Trata-se apenas de uma questão de realismo de mercado.
Faço apenas esses esclarecimentos por conhecer talvez
mais do que a maioria, a história dessa indústria pois
participei, por assim dizú, de --seu nascimento. Reconheço obviamente___que a indústria automobilística, não
tem_,_a ri~or, ligaçã_o di reta com o nosso problema de informátiCa.
O tema da política industri.al_ de inf~rmátiça d.eve. ser
debatido num ambfeÕte não passional, num ambiente
calmo, em que não haja bons e maus moços; num ambiente em _que as fa;orâveis a SEI não sejam monopolistas do p<ltriotismo. E em que os favoráveis a politicas diferentes não sejam considerados como pouco patrióti-
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cos_ Eu rejeitaria in llmine essa caracterização, até porque, como co-autor do programa de metas do Presidente
Juscelino Kubitschek fui promotor do verdadeiro nac1onalismoindustrial; e como Ministro do Planejamento do
Governo Castello Branco, certamente salvei a e_conomia
brasileira do caos. Tenh_o_, portanto, uma folha de serviçOs préStados; enquantoogue mui.tos daqueles que adotaro um ânimo acusatório, se lhes pedimos sua folha de
serviços prestados ao País, nela nada detectaríamos, nem
mesmo com um microscópio eletrônico. Muito obrigado.

&tá encerrada a reunião. (Palmas.)
6~ Reuniio, realizada em 5 de abril- de 1984
-

EXTRAORDJNÁR!A -

Às onze horas do dia cincp de abril de mil novecentos
e oitenta e quatrO, na sala de reuniões da Comissão, Ala
Senador Nilo Coelho, so&-a presidência do Sr. Senador
Roberto Campos, presentes os Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Fábio Lucena, Severo Gomes, Jorge Kalume,
Pedro Simon, Octávio Cardoso, Fernando Henrique
Cardoso, Marcondes Gadelha, José Fragelli e José Lins,
reúne~se a Comissão de Economia. Deixam de comparecer, fid"t ·motivo justificado, os Srs. Senadores Benedito
Ferreira, João Castelo, Albano Franco e Cid Sampaio.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada. São apreciadas as seguintes matérias constantes da pauta: Mensagem n9 28/84- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr.
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Betim (MG), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 4.358.397.295,00. Relator: Senador Marcondes Gadelha, que apresenta parecer favorâvel, concluindo por um Projeto de Resolução. Para discutir, usa da palavra o Sr. Senador Fábio Lucena, que
faz consideruções sobre a operação de crédito em estudo,
concluindo que no Brasil existem três tipos de moeda: o
cruzeiro, o ORTN e a UPC. Solicita ã presidência que
mande constar em Ata esta observação, sendo deferido o
pedidO. Colocado em- votação, o parecer é aprovado.
Mensagem n9 33f84- Do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura MuniciPal de Joaima (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 25.004.841,03. Relator:
Senador Marcondes Gadelha, que emite parecer favorável. concluindo por um Projeto de Resolução. Não há
discussão, e em votação o parecer é aprovado. Mensagem n9 41/84- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr.
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 16.041.082,33. Relator: Senador Marcondes Gadelha, oferecendo parecer
favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Colocado em discussão e votação, o p-arecer é dado como
aprovado. Mensagem n~' 35/84 --Do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, pai-a que seja _autorizada a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE), a con-_
tratar operação de crédito ·no valor de Cr$
216.789.008,13. Relator: Senador Marcondes Gadelha,
que oferece parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não há objeção, sendo o parecer aprovada, Mensagem n9 27/84 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au~
-torizada a Prefeitura Municipal de Bocaiúva (MG), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
427.288.408,89. Relator: Senador José Fragellí, que
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apresenta pare_cer favorável, concluindo por um Projeto
de Resolução. Colocado em discussão e votação é aproM

vado o parecer. Mensagem n9 43/84- Do Sr. Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministr_o da Fazenda, para que seja
autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso, a

contratar operação de crédito no ·valor de CrS
2.415.600.000,00. RehltOf:- Senador José Fragelli, que
apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto
de Resolução. Usam da palavra, na discussão da ma·

têria, os Srs. Senadores FábíO LUúõa,- COnsiderando -Que
a taxa de juros do empréstimo em questão fica ao a!bítrio da parte emprestadora e por isso é contra a operação
pretendida. O Sr. SenadOr José Fragelli-.ã.firma: Que· o Sr.
Senador Fábio Lucena estâ equivoCado. Na sua opinião,
a taxa de juros em ·questão não é arbitrada por nenhuma
das partes, e sim é a taxa de mercado. Explica S. Ex' que
juridicamente não cabe qualquer impugnação ao contra~
to,_S_o_b o ponto de vista financeiro, ou mesmo daS conveniências nacionais, POderia haver discussão. O seu pen~
sarnento é acompanhado pelos Srs. Senadores Marcon~
des Gadelha e José Lins. Finalmente, o Sr. Senador Se~
vero Gomes, usando da palaVra, afirma não querer en-trar no mérito da questão jurídica, mas acredita que a!'..
condições de juros contratuais estão bem acima das taxas de mercado. Posição idêntica ê tomaaa pelo Sr. Senador Pedro Simon. Colocado em votação, o parecer é
aprovado, tendo votado contra os Srs. Senadores Pedro
Simon, Severo Gomes e Fábio Lucena. Mensagem n"'
26/84 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que sei a autorizada a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 142.525J06,91. Relator: Senador
José Fragelli que emite parecer favorável, concluindo
por um Projeto de Resolução. Não hã discussão, e o pa~
recer é considerado aprovado. Mensagem n' 44/84 Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, Proposta do Sr. Ministrõ- da
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 1.993.562.894,21. Relator; Senador José
Fragelli, que apresenta parecer favorável, concluindo
por um ProjetO de Resolução. Não hã objeção ao parecer, sendo considerado aprovado. Mensagem n'~ 48/84
-Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minístro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.794.315.000,00. Relator: Senador José Fra~elli, que oferece parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não havendo objeção, o parecer é dado como aprovado. Mensagem n"'
36/84- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 33.283.700,00. Relator: Senador Fernando Henrique Cafdoso, que apresenta parecer favorável,
concloindo por um Projeto de Resolução. Não há objeção, sendo o parecer considerado aprovadO. Mensagem n'~ 37 j84- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr.
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 151.459.676,0Õ. Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso, que oferece parecer
favorável, concluindo por um Projeto de Resolução.
Não há discussão, e o parecer é dado corno aprovado.
Mensagem n'~ 38/84- Do -sr~ Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Rio ClarO (SP); a conúatar Ope:

ração de crédito_ no valor de Cr$ 96.320,362,00. Relator:
Senador Severo Gomes, que emite parecer favorável,
concluindo por um Projeto de Resolução. O parecer é
dado como aprovado. Mensagem n'~ 30/84 - Do Sr.
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da f:azeOda,
para que seja autorizada~ Prefeitur~~Municipal de Guarapuava (PR), 3. con~ªt;; ~Peração de crédito no valor
de Cr$ 943.187.200,64. Relator: Senador Severo Gomes,
que apresenta parecer favorável, concluindo por um ProjetQ de Re~_olução. Não havendo objeção ao parecer, é
corlsiderado aprovado. Projeto de Resolução n'~ 13/83 Autoriza a Prefeiti}_!?_M_ll_nlçipal de Cândico Mota (SP),
a elevar em Cr$ 114.178.153,00, o montante de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Fernando
Henrique Cardoso, que oferece parecer favorável ao projeto. Cqlocado em discussão e votação, o parecer é dado
como aprovado. Mensagem n' 32/84- Do Sr. Presidente da R~Q_f!blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da FaZenda, para que
seja <~:~torizada _a Prefeitura Municipal de ltapiranga
(SC), a ~ontratar operação de créd!to no valor de Cr$
38.838.851, lO. Relator: Senador Octávio Cardoso, que
apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto
de ResOlução. Não havendo discussão, o parecer é considerado apfÕvãdo. Mensagem n'~ 50/84 - Do Sr. Presidente da Repúbllca, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
s~ja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória (ES), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.138:St2.500,00._ Relator: Senador Qctâvio Cardoso,
que apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não havendo quem queira discuti~lo,
o parecer é dado como aprovado. Mensagem n"' 42/84Do Sr. Presideiite da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor de
CrS 735~112..897,00. Relator: SenadOr Gãbriel-Hermes.
Parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não havendo objeçào, o parecer é considerado
-aprovado. Mensagem n'~ 47/84- Do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de Sergipe, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 1.008.430.030,00:
Relator: Senador Albano Franco, que apresenta parecer
favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. A
ComiSsão aprova o parecer. Mq.nsagem n' 49/84 - Do
Sr. Presidente da República, st1bmetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Vilhena (RO), a Contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 2.732.430.000,00. Relator: Senador Jorge Kalume, que· oferece parecer favorãvel, concluindo por um
Projeto de Resolução. O parecer é aprovado pela Comissão. Mensagem n'~ 29/84 --:- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au~
torizada a Prefeitura Municipal de Contagem (MG), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
6.831.075.000,00. Relator: Senador Fábio Lucena, que
apresenta parecer favorãvel, concluindo por um Projeto
de Resolução. Não hã objeção, sendo o parecer considerado aprovado. 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, serâ assinada pelo·Sr. Presidente.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
17' Reunião, realizada em 9 de maio de 1984
-EXTRAORDINÁRIA-

Ãs onze horas do dia nove de maio de mil novecentos
-e oiienta e cjuatro, reúne-se a Comissão de Redação sob
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a_l?resjdência do Senhor Senador Passos Pôrto, ViccPresidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha
Derzi e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lôbo, Presidente, Claudionor
Roriz e Alberto Silva.
~lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Senador Saldanha Derzi apr4Senta:
a) a redação do vencido para o turno suplementar
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nf133, de 1981 (n"' 3.310/77, na Casa de origem), que dispõe sobre antecipação de comemorações de feriados e dã
outras providências; e
b) a redação final do Projeto de Lei do Senado n'~ 16,
de 1982, que dispõe sobre a proibição de importação de
alho.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente ad hoc a presente ata que, uma vez apY.ovada, se~
rá ·assinada pelo Senhor Presidente.
18' Reunião, realizada em 10 de maio de 1984
-EXTRAORDINÁRIA Às onze horas do dia dez do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comiss'ão
de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Passos
Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores
José Lins e Saldanha Derzi.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lôbo, Presidente, Alberto Silva e
Claudionor Roriz.
E lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~
dor José Lins apresenta a redação do vencido para o tur·
no suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n'~ 25, de 1978 (n'~ 1.626(75, na Casa de
origem), que permite a d.edução do imposto de renda de
gastos corii assistência .Uédica, inclusive radiografias,
exames de laboratórios e cirurgias, no caso e condições
que especifica.
Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem CastrO Souza, Assistente ad hoc a presente ata que, uma vez aprovada, se-rá assinada pelo Senhor Presidente.
19• Reunlilo, realizada em 10 de maio de 1984
-EXTRAORDINÁRIA Às dezoito horas e quarenta minutos do dia dez do
mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro,
reúne--se a Comissão de Redação sob a Presidência do
Senhor Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, presentes
os Senhores Senadores Saldanha Derzi e José Lins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João_ Lôbo, Presidente, Claudionor
Roriz e Alberto Silva.
t lida e aprovada a ata da reunião anteríor.
A Comissão aproVa o parecer em que o Senhor Sena~
dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n" 7, de 1984 (n"'49f84, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar-se do País, em visita ofícial à República popular da China e do Japão, entre os dias 18 do
corrente mês e 3 de junho próximo.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmerri Castro Souza, a
presente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
26' Reunião, realizada em 14 de maio de 1984
-EXTRAORDINÁRIA-~

Ãs dez horas do dia catorze do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-ze a Comissão
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de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Passos
Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Senhores Seriadores
Jorge Kalume e José Lins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se·
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Saldanha Derzi, Alberto Silva e Claudionor Roriz.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A ComisSão aprova o parecer em que o Senhor Sena·
dor Jorge Kalume apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n'111, de 1982 (n9 122/82, nã Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Convênio
Constitutivo ·da Fundo Comum pará Produtos de Base,
conclUído em Genebra, em junho de 1980, e assinado
pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de
abril de 1981, em Nova loque.
Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro--souza, Assistente ad hoc a presente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
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- EXTRAORDINÁRIA As onze horas do dia quinze do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissão
de Redaçào sob a Presidência do Senhor Senador Passos
Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Senhores Almir Pinto e Jorge Kalume.
Oeii!im de: comparecer, por motivo justifiCâdo, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Saldanha Derzi, Alberto Silva e Claudionor Roriz.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os s~guintes parece-res em que são"
aPresentadas as redações fi.nãis:
-~
pelo Senhor Senador Almir Pinto, do Projeto de
Decreto Legislativo n9 12/83 (n9 9/83, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Navea)

Maio de 1984

gaçào Marítima Comercial, celebrado entre os Go_vemos
da Repú_l?li~a Federativa do Brasil e da República Pupular da Bulgária, assinado em Sófia, a [9 de agosto ·de
!982; e do Projeto de Resolução n"' 127/82, qUe ãprOva
as conclusões e reçornendações do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pe!a Resolução
n9 69/78; e

b) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto_ de
Lei do Senado n9 32, de 1984, que reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
inatívos do Senado Federal, bem como os das pensQes e
dá outras providências.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunmo, lavrando eu, Maria Carmen, C.- Souza, Assis_tente ad hoc a presente ata que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

República Federativa do Brasil
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1.1 -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
L2.1 -

Pareceres encaminhados à Mesa.

1.2.2 -

Leitura de projetos

Projeto de Lei do Senado n~' 79/84, di autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que institui contribuição sobre os prêmios de seguros de vida e de acidentes pessoais, para fim de amparo aos idosos, e dâ
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 80/84, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo
da Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a
limitar em 40 hOris semãnais a jorna-da- de trabalho.
1.2.3 -

Comunicações da Presidência -

Convocação de sessão solene do Congresso Nadõnal a realizar-se no próximo dia 30, às f4 horas e 30
minutos; destinada a reverenciar a memória do exSenador Teotónio Vilela.
Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara ri~>s
248/83 e 45/84, por terem recebido parecc!res contrários, quanto ao mêrito, das comissões a que foram
distribuídos.
1.2.4 -

Discursos dos Expediente

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Denún·
cias sobre irregularidades e abusos praticados pela
indústria farmacêutkã-:- ·
SENADOR MARTINS FILHO - Processo de
coação a que estaria submetido o Sr. Joaquim Ignácio de Carvalho Neto, Prefeito de António Martins
-RN.

1.3 -

ORDEM DO DIA

- Requerimento ns> 92/84, de autoria dos Srs. Senadores Aloysio Chaves'! Humberto Lucena, solicitando, urgência para a Mensagem n9 45, de 1984 (n~'
39/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República solicita autorização do Senado para que o
Governo do Estado de Pernambuco possa realizar
operação de empréstimo no valor de CrS
745.478.756,68, para o fim que especifica. Aprovado.
- Requerimento n~' 93/84. de autoria dos Srs. Senadores Aloysio Chaves e-HumOerto Lucena, solicitando_, urgência para a Mensagem n~' 73, de !984 (n~'
112/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República solicita autorização do Senado para que a
prefeitura municipãl de São Paulo (SP) possa reali- zar operação de crédito no valor de Cr$
8.989.603.690,00 para os fins que especifica. Aprovado.
- Projeto de Resolução nl' 19/84, que autoriza a
- Prefeitura Municipal de Contage-m (MO) a eli:vãr em
C-rS 6.831.075.000,00, o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Itamar Franco. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 82/81 (n~' 2.768/80,
na Casa de origem) que altera o art. 280 da Lei n'
5.869, de li de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil. Votaçio adiada por falta de quorum.
~Projeto de Lei da Câmara n~' 67/83 (n~> 939/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupant~s de cargos· de direção de órgãos
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Votação adiada por falta de quorum.

- ProJe!~ -~e-~i da Gâmara 51/7'§_ (!1~ _ 1.465/75,
na Casa -de origem) que acrescenta" parágrafo ao art.
8~> da Lei n~' 6.25 I ,_de 8 de outubro de 1975, que insti-

tu i normaS gerãis sobiC desportos, e d-á outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 54/81 (n' 435/79,
na Casa de origem) que inclui a filha desquitada, di·
vordada ou viúva entre os beneficiários do servidor
público federal civil, militar ou autârquico. Votaçio
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 58/81 (n~>l.595/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a legitimação
adotiva. e dá outra providências. Votaçio adiada por
- ---- falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~'47 /83 (n~> 5.615/81,
na Casa de origem) introduzindo alteração na Lei nl'
6.649,-de 16 de maio de 1979, que regula a locação
predial urbanã:.-Votãçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Cámara n~' 5/81 (n~' 3.035/80,
na Casa de origem) alterando o art. I~' da Lei n'
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de_Serviço Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria,
e dá outras providências. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 10/81 (n~> 1.529/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,_ Yotaçio adiada por
falta de quorum.
-:- Projeto c! e Lei d.a Câmara n~' 44/81 (n~' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos vefculos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuãrios ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a au_torizaçào ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam n~gociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som- por profissionãis e empresas brasileiras. Votaçio adiada por falta de quorum.
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Oiretor-Geral do Senado ·Federal
Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

.................... ~~- ...•.. ~ .••

Semestre

Diretor Industrial

Ano

RUDY MAURER

Diretor Administrativo

--Requerimento n<~ 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando, a criação de
uma comissão especial mista, composta de tI senadores e li deputados, para, nO prazo de 120 dias,
com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções
para a crise econômico-financeira do PaíS. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câinara n9 79(79 (n9 1.511/75,
na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo ao art.
51' da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, Alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. V~
taçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmarii n948/83 (n9 5.0i9/8T,Casa de origem), que dispõe sobre a criação do
Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região com
sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dã outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.
na

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DJA

.... · · · · · · · · • ·--- ·- ~~--·- -··-· • • · · · · · ·
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

SENADOR NELSON CARNEIRO. Como Líder
- Declaração assinada por S. Ex.• e pelo SecretárioGeral do Parlamento Latino-americano, de apoio à
iniciativa dos Presidentes da Argentina, Brasil, Colômbia e México, com o prOPôsito de criar uma frente comum contra as fórmulas de_ cobrança da dívida_
desses países.

SENADOR JORGE KALUME- Encaminhado à
Mesa, projeto de lei que revoga dispositivo da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional.
SENADOR MÁRIO MAIA - Sobrestamento,
pelo Ministério da Educação e Cultura, de recursos
da Fundação Cultural do Acre, por falta de prestação de_ contas da administiação anferiõr.-SifUaÇãO
em que se encontram os seringais do Estado do Acre,
por carência de recursos.

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

SENADOR NELSON CARNEIRO -:_W:gitimidade das manifestações realizadas pelos bóias-frias dos
Municípios de Guariba e Bebedouro, no Estado de
São Paulo. Surgimento, em território fluminense, do
mosquito transmissor da febre amarela.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo à Presidente da FUNABEM, em favor da manutenção do_s
recursos destinados aos Centros Integrados de Atendimento ao Menor- ClAMES, localizados no Estado de Minas Gerais.
SENADORA EUNICE MICHILES - Precariedade das rodovias de integraÇão situadas na AinaZónia.
1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2-

MllSA DIRETORA

3 -

UDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS
SENADOR GASTÃO MDLLER- Manifestação

recebida de entidades do Estado de Mato Grosso em
favot das eleições diretas já.

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENnS
-

Ata da 751! Sessão, em 25 de maio de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Senhor Moacyr Dalla
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Aloysio Chaves~ Gabriel Her~
mes- Hélio Gueiros-Alexandre Costa- Josê Sarney
- Alberto Silva -João Lobo -José Lins - Virgílio
Távora - Martins Filho - Aderbal Jurema - Cid
Sampaio - Luiz Cavalcante -- Lourival Baptista Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- José lgnácio Ferreira - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro -"Itamar
Franco - Benedito Ferreira - Gastão Maller - José
Fragelli - Jaison Barreto- Pedro Simon Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs._Senadores.
Havendo número regimetttal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. !"'-Secretário prOcederá à leitura do ExPediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERilS
PARECERES N•s 238 E 239, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 227, de 1983,
que "altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19
de maio de 1983, estabelecendo regime especial de
férias para os tripulantes de unidades mercantes".

PARECER N• 238, DE 1984
Da Comissão de Legislação SociaJ
Relator: Senador Gabriel Hermes
O presente projeto, originário Oa Câmai-a dos Deputados, objetiva alterar dispositivos da ~onsoHdação das

Leis do T~abalhÕ, a fim de estabele~er regime especial de
férias parã os tripulantes de unidades mercantes.
Seu eminente autor, Deputado Osmar leitão, assim
justifica- sua proposição, dentre outras considerações:
É preciso que nos preocupemo-s com a situação psicológica do homem do mar, assaltado pelo têdio das longas
viagens e sem Oportunidades de recuperação física -e
mental, adotando como norma o que algumas empresas
de navegação, sensibilizadas com o problema, vêm implantando: um tímido sistema de duração das férias de
sessenta dias para o pessoal marítimo.
Mesmo assim, por falta de normatividade, umas adotam a proporção de ferias relaci_onadas com o tempo de
dias no mar, enquanto outras as adotam proporcionalmente ao tempo de serviço continuado na empresa.
Necessitamos adotar o presente projeto de lei, Como
medida indispensável a permitir o convívio soda! fami-

e

DIÁRIO DO êONGRESSO NACIONAL (Seçã'o II)

· Maio de 1984

liar e a recuperaÇão da energia física e mental do trabalhador marítimo, atentos de que os fatos determinantes
da duração d_o trabalho são idênticos aos que exigem a
dilatação das férias, no caso."
Desta sorte, o projeto prescreve que as férias anuais
dos tripulantes de unidades mercantes, empregados no

transporte marítimo del>ili'ni. -afOr-ã~SCfãm fix3.das em 60
dias, divididos em dois períodos dé 30 dias cada um, só
fazendo jus a esse regime aquele_ que, nos seis meses anteriores, tenha estado efetivamente embarcado em unidades mercantes de barra afora.
Prescreve, ainda, o projeto_ que não será permitido o
acúmulo de dois períodos de fedas vencidas, salvo autorização do Ministêrio--OOlrabalho, deferida a requerimento da respectiva entidade sindical, tendo em vista as
peculiaridades profissionais justificadoras dã. medida.
Trata~se, como se vê, de providênCias Cfiie vísam a n1e-lhor adequar o sistema de férias de determinada catego~
ria de marítíinoS;-consoante as peculiaridades de suas
atividades, as quais se desenvolvem em condições especiais, corno embarcados e, portanto, naturalmente sujei~
tos a_ desgastes físicos extraordináríos, que eXigem so·
lução higiénica compatível com as suas -reais necessida~
des.

Assim sendo, 9 nosso parecer e-pela aprovação do presente projeto.
Sala das CorÍ1issões, 24 de novembro-de 1983.- Ju~
tahy Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator
- Hélio Gueiros - João Lúcio - Iris Célia.

Mesmo os navios mais-sofisticados e de grande
pÕrte não eliminam o ruído, a trePidação e a o~ci
bÇ"ãó, obrigando o h~mem _do mú desenvolver o
seu trabalho em clima totalmente adverso.

a

Diante de tais argumentos, o projeto se destinaria a
peirriitir ao marítimo maior oportuniàãde de convíVio
social e familiar, além da oportunidade de recuperação
física.
Ó ~;ojeto obtve ~prov~ção da~ Comissõ~s e do_Plen_ário da Cãmara dos Deputados.
Nes_ta Casa, a doutl:l ComissãO de Legislação Social
concordou em que devem ser atendidos os homens do
mar, errLsuas necessidades sociais mínimas. E opinou fa~
voravelmente_ à matéria.
É evidente que o marítimo precisa de maior convívio
com o seu grupo familiar. O profissional embarcado,
quase-sempre~ passa meses longe da família. Esse fato lhe
acarreta esforço e desgaste emocional muito grande,
além do que se observa, em relação ao plano puramente
fisico.
Sob o ângulo do ônus financeiro e econômico resultanle da concessão especial de férias dobradas, jâ opina·
rum outro~ ~etores técnicos do Congresso.
Quanto ao que compete examinar esta Comissão, p"arece_ plenamente correto que se dê ao marítimo o trata~
_ment_crespeciarae'que-se. ocupa -a proposi_ção.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro·
jeto de lei.

Sala das Comissões, 24 de maio de 1984. ·..:..::Benedito
Ferreira, Presidente - Marcelo Miranda, Relator Hélio Gueiros -- Luiz Cavalcante.

PARECER N' 239, DE 1984
Da Comissão -de Transportes, Comuidcações e
Obras Públicas
Relator: Senador Marcelo Miranda
O Projeto de lei que passa a ser examinado pretende fi~
xar em sessenta dlas, que poderão ser contados em dois
períodos de trinta di_as, as fériS:Sanuais dos triP"ulantes de
unidades mercantes utilizadas no transporte marítirriO de
barra afora.
Tal disposição é prevista no art. 111 da proPosição, e
cujo parágrafo único estabelece que, para o tripulante fa·
zer jus ao benefício, necessário se_ torna que os seis meses
anteriores tenham sido, efetivamente, computados como
de embarque em unidades mercantes utilizadas no trans~
porte marítimo de barra afora.
O art. 211 proíbe acumulação de dois períodos de férias
vencidos pelO triPulante; -salvo permissão expl-essa do
MinistériO do Trabalho, mediante requerimento da entidade sindical representativa.
-

A justificação _do projeto, que é de autoria do Deputado Osmar Leitão, afirma que a Marinha Mercante, nos
últimos anos, ganhou extraordinário desenvolvimento,
mediante novas técnicas, tais Como a maior velocidade
dos navios, melhor rendimento operacional, portos indicando atividades mais eficientes. Esse crescimento de atividade teve c.omo conseqüência a maior rotatividade dOs
nosso navios, obrigando as guarnições a serem requisitadas a qualquer momento, sem oportunidade de
recuperar-se da fadiga acumulada. Assinala, ainda, a justificaÇão:
- -O marítimo;-pela característica da profissão,
permanece em locai de trabalho à disposição do armador. as vinte e quatro horas do dia, perdurando
tal situação por tempo prolongado nas condições
de insalubridade, e alguns ainda somam a periculosidade à su.a"atividade profissional.

e

PARECER N' 240, DE 1984
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei
da Cârnara n<' 66, de 1984 (n<' 76S.B, de 1979, na
Casa de origem), que "dispõe sobre a regulamentação da emissão e do uso dos cartões de crédito, pelo
Con-sefhO Monetário Nacional".
Relator:

Se~ador

Cid_ Sampaio

O Projeto do eminente Deputado Epitâcio Cafeteira
·determina que todo estabelecimento comercial associado
a cartões de crédito, terá que conceder um desconto de
ro% aos clientes" que fizerem qualquer compra à vlsta,
obrigando, tanlbém, o estabelecimento a afixar cartazes
informando os seus clientes dessa vantagem.
A_Coinissão de-Constitu-ição e Justiça dá Câmara-dos
Deputados deu Parecer favorável a aprovação do Proje·
to. A Comissão de Economia, Indústria e ·comércio da
Câmara considerou uma interferêncía indevida do Estado no regime de livre iriiciativa, daridO Parecer contrário
à aprovação do Proj~to~ A Comi&são_ de Finan_ças, d~u
Parecer favorável à aprovação do Projeto, por cOnsiderar que não traria_ nenhum _reflexo negativo ~s finanças
públiCas.
Ao nosso ver trata~se de uma indesejada intromissão
do Estado no campo econômico, criando entraves ao
bom funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O
fato dos estabelecimentos elevarem os preços dos produ~
tos deve~se ao fato de levar em conta os custos da comercialização, nos quais terá que ser computado os serviços
preStados pelas empresas de cartões de crédito.
- -Somos, portanto, de Parecer contrário a aprovação do
Projeto.
Sala das Comissões, 24 de maiõ de 1984.- Severo Gomes, Presidente em exercício- Od Sampaio, Relator.....::..
Jorge Kalume- José Fragelli -_Lulz Cavalcante- Oc~
távio Cardoso.

Sábado 26
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PARECERES Nos 241 E 242, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n<' 241, de 1982,
que "dispõe sobre a exploração de navegação turística no transporte de passageiros, ao longo da costa
brasileira e entre portos brasileiros, e dá outras providências''.
PARECER N• 241, DE 1984

Oa Com-iSsiO de Constituição e Justiça
Relator:

Senado~

Ader_bal Jurema

O projeto sob exame. de autoria do ilustre Senador
Benedito Ferreira, objetíva discirilinár o transporte marítin_:~o de pã:ssage"iroS,--com finalidade turística, ao longo
da -costa e entre portos brasileiros.
Na Justificação, assinala o autor que o desenvolvimento da nossa Marinha Mercante, voltado atê o presente para o setor de carga, está a clamar por legislação
que ampare a navegação turística de cabotagem, eis que
como destaca- tal modalidade é atual_~ente monopolizada por empresas estrangeiras, as quais, além de transferirem se_u_s lucros para o exterior, desestimulam a aquisiç-J.o, por parte dos armadores nacionais, de navios de
grande porte para a realização de cruzeiros turísticos.
A matéria, no mérito, é de indiscutível interesse para a
economia do País, já__que comete à excluslyidade de empresas brasileiras tal tipo de navegação, e..o;;tancando,_com
isso, a evasão de divisas decorrentes dos onerosos afretamentos dos chamados "transatlânticos" estrangei"rOs~ aO
mesmo tempo em que vem estimular a retomada das
operações com barcos de bandeira nacional, favorecen~
do, dessa forma, o mercado de trabalho e a nossa indús~
tria naval.
Diante do exposto -e come;> inexistem ó9ices quanto ao
-aspecto jurídico~constitudonal, nosso parecer é- -pela
aprovação do projeto.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1983.- Murilo
Badarô, Presidente- Aderbal Jurema, Relator - Oda~
cir Soares - José Ignácio - Hélio Gueiros, vencido
quanto à constitucionalidade- José Fragelli- Guilher~
me Palmeira - Helvídio Nunes, vencido.
PARECER N' 242, DE 1984.
Da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas
Relator: Senador Luiz Cavalcante

O presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador Be~
riedito Ferreira, estabelece que a exploração da navegação turístic"ã nO transporte de passageiros, ao longo da
costa brasileira e entre portos brasileiros, é privativa de
empresas brasileiras de navegação turística no transporte
de passageiros.
A justificação esclarece que, ..o desenvolvimento da
Ma,r_inha_ Mercante Nacional, voltada até o presente mo~
metJto para o setor de carga, estâ atualmente a clamar
por legislação que ampare _o _setc;>r turístico no transporte
de passageiros".
Ress_alta-se ainda que o ..empresário nacional tem estado marginalizado_ às benesses da nova indústria que,
mercê dos esforços do_ governo, através da Embratur,
vem canalizando para o País considerá"\!el fluxo de divisas, proporcionandO, inclusive, apreciável número de
·n-ovos empregos àS mais diversas· categorias profissionaiS;- díreta ou -indíreuiinente ligadas ao setof.
Observe~se que a exploração indiscríminada dos nossos potenciais, humanos e turíticos,levada a efeito exclusivamente por empresas alienígenas, no transporte tu ris·
tico de passageíros, faz com que seja aquele fluxo de divisas; laboriosamente angariado, se dilua inexoravelmen~
te".
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Do ponto de vista que cabe a esta Comissão examinar,
cumpre apenas assinalar que o projeto atende principal-

mente aos interesses- nacionais, evitiú1do-se· evasão de
moedas fortes, pelas suas mais diversas formas.
Ante o exposto e entendendo ser de grande justiça em
favor do empresário nacional, opinamos pela aproVação
do presente projeto.
Sala das COriiiSsões, 24.de maio de 1984. - Be"iiedito
Ferreira, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator Hélio Gueiros - Marcelo Miranda.

PARECERES N•s 243 e 244, DE 1984.
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 26, de
1983 (n~' 16-B de 1983-CD), que uaprova o texto da
Resolução n9 A.411 (XI), aprovado pela Assembléia
da Organização Marítima Internacional-IMO, em
15 de novembro de 1979, que institui Emenda à Con~
venção Internacional sobre Unhas de Carga de
1966".

PARECER_N• 243, DE 1984.
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanha Derzl
Chega a esta Conl.issão; parâ oS fins 'prevTs-fo·s-no artigo 44, incisO I_, da Constituição-Federal; o textO-da lfesoluçUo n\0 A.411 (XI), aprovado pela Assembléia da Organização Marítima Internacional~ IMO,_em IS de novembro de l 979, que institui Emenda à Ci:>nVenção Iniernaciona! soOre Linhas dt- Carga, de 1966,
A Mensagem Executiva que encriminha a- mlitéi-ia s-e
faz acompanhar de Exposição de Motivos da Chancelaria Nacional que ressalta "ser o Brasil, Parte da Convenção Internacional sobre Linhas de Carga de __ !966,
tendo assinado o instrumento de aceitação em 12 de setembro de 1969, havendo a referida Convenção_citfrado
em vigor para o Brasil, em 12 de dezembro de mesmo
ano.
As emendas, de que trata a Resolução n'i' A.411 (XI),
consistem essencialmente em alteraçõ-es na área sazonal
tropical a noroeste da costa da Austrália, que virão a innuenciar no cálculo da borda-livre .dos navios que operam em área restrita do Oceando lndico, nas rotas entre
a Oceania e a costa leste africana, aumentando sua capacidade de carga.
Embora a navegação brasileira não venha a
beneficiar-se diretamente com a impÍemenfação- das
emendas de 1979, a aceitação pelo Brasil da mencionada
Resolução está em c_onsonância com a aprovação de instrumentos destina_das_a criar maior segurança para a navegação internacional, e em conformidade com os objetivos da Organiz:ação Marítima lnter~acional".
Consultados Pelo Ministério das Relações Ex_teriores a
respeito da aceitação pelo Brasil das emendas em apreço,
os MinistériOs da Marinha e dos TranspOrtes
pronunciaram-se favoráveis,
No apurado exame da matéiia-,--vermcatnos -que especificamente essas Emendas nãõ são de gàiride--íiifireSSepara o Brasil, comOOe"itúeSsaJV-ãa nõssa chancelS.iia, todavia, nos mantém- diàltrÕ desSa intel--'i-elaÇào efi-C3.z, que
é a participOJçào de forma favOiávél PoSitíva-nã c-õõpe:.
ração entre os j:iovos.----

e

Nestes termos, somos pela aprovação da matéria, na
forma como se encontra no Projeto de Deáeto Legislativo n"' 26, de \983.
Sala da Comissão, 30 de novembro _de 1983. - Luiz
Viana, Presidente -Saldanha Derzi, Relator --João
Calmon ---José Fragelli- Amaral Peixoto- Octávio
Cardoso - Dinarte Mariz - Marco Maciel - MUI-ilo
Badarô - Lourival Baptista.

PARECER N• 244, DE 1984.
Da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas
Relator: Senador Marcelo Miranda
'----Q __ ~enado Federal é_ chamado a opinar sobre o Projeto

de Decreto Legislativo n'i' 26, de l 983, qu~ "Aprova o
texto da Resolução n"' A.4\l (XI), aprovado pela Assembléia da dTgã.riizaçào Marítimã lntern:icionãl-- ~
IMO, em 15 de novembro de 1979, que instituiu Emenda
à Convenção Internacio"nal sobre Linhas- de Carga de
1966".
A matéria é originâria de Mensagem Presidencial QUe; ·
na forma do disposto no artigo 44, incíso I, da Constituição, submete o referido texto à apreciação- do Con~
gresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, foi o ato
internacional em apreço aprovado_ após rece_ber parecer
favorável das Comissões de Relações Exteriores, Constituição e Justiça e Transportes. Nesta Casa, já- opinou a
Comissão de inérito concluindo pela respectiva aprovação.
Como bem ressalta o Chanceler brasileiro na Exposição de Motivos anexa, a ConvençãO Internacional
sobre Linhas de Carga foi regularmente aceita pelo País,
tendo entrado em vigor para o Brasil em 12 de dezembro
de 1969.
As emendas ora sujeitas à nossa apfeciação, a"dOtadas
pela Assembléia Gerar· do Organisino, realizada em
l 979, têm pOr objetivo alterar a ""ârea sazonal tropical a
noroeste da Costa da Austrália". Segundo nos informa o
dOcum-ento sub:;crito pelo Ministro das_ Rt!laçÕes Exteriores, tal modificação innuenciarâ" ... riO cálculo da
borda-livre dos navios que operam em área- restrita do
Oceano Indico, nas rotas entre a Oceânia e a costa leste
africana ... ", "implicando num aumento da" ... sua capaci~
dade_ de carga".
Dada a distância geográfica que separa a -costa noroeste-da Austrália do litoral brasileiro, vê-se-àesde logo que
a mi.Vegaçilo nacional "tem eScasso interesse dírfito no assuntõ~ ConYém Õão obStante ressaltar que o Instrumento
em apreço visa. em última análise, a criar ma-ior segurança para o tráfego marítimo internacional. Constitui
pois dever não só do nosso Pais, como das demais nações
do mundo cooperar riO seriiido de estabelecer normas
u_niversais cãpazes de aprimOrar a seguT-ança da navegação.
Registra ainda o Itamaraty:
··consultados a respeito da aceitação pelo Brasil
das emendas em apreço, os Ministérios da Marinha
e dos Transportes pronunciaram-se favoráveis".
Tendo em vista as infonnações que acompanham a
Mensagem, bem como os objetivos colimados com as
inovações pretendidas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de t 983.
-~?la das Comissões, 24 de_ maio de 1984. ~ Beneditp
Ferre~ra, Presidente -- Marcelo Miranda, Relator__ Hélio Gueiros ~ Luiz Cava16lnte.

PARECERES N's 245, 246 e 247, de 1984
PARECER N~> :245, de: 1984
Da Comissão de-Economia-,-sobre a Mensagem n'i'
27, de 1984 (n"' 020/84, na origem), do Senhor Presf.
dente da "RePlihiica, submetendo à aPl-ovaÇão do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Bocalúva (MG), a contratar
operatà,o de crédito no valor de Cr$ 427.288.408,89
(quatrocentos e _vinte e sete milhões, duz_entos e oiten~
ta e oito mil, quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e
nove centavos).
Relator: Senador José Fragelli
-Com a Mensagem n9 27/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
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pleito da Prefeitura Municipal de Bocaiúva (MG), que
objetiva contratar, junlo à Caixa Econômíca Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio aO Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
"Características da Operação:
A- Valor: Cri 427.288A08,89_(coá"esPondente
a 86.079,00 ORTN de Cr$ 4.963,91 em agof83);
B- Prazos:
I - de carência: 36 meses;
2 - de amor'tização: 120 meses;

C-

Erlcargos:juros: 6% a,a,, cobrados trimestralmente;
2 - correção monetâria: 60% do índice de variação das ORTN;
1-

D - Garantia: ViilcUlação das parcelas do_ Imsobre a Circulação de Mercadorias (ICM);

p~sto

E --- Destinação dos recursos: construção da
Adutora de_Água Bruta do Ribeirão do Onça."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeira. mente viáVel; não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentáriã doS próXiri1os
exercícios.
·

a

Oe outra parte, o empreendimento ser financiado
pela operação de crédito õbjeto ·da presente autorização
se enquadra nas diretrizes e normas da legislação que
disciplina a matéria e tem grande alcance sócioeconómico para a área beneficiada pelo projeto.
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem
nos termos do seguinte:_

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 19M
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bocaiúva
(MG) a elevar em Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos
e vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e oit_o cruzeiros e oitenta e nove centa~
vos) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. ]'i' É a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~_da Resolução
n"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e
sete milhões, duzentos e oitenta e oito miJ, qUatrocentOs
e- oito c-ruzeiros e oitenta _e nove centavos), correspondente a 86.079 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 4.963,9 f (quatro mil, noveCentos e seSsenta e três cruzeiios e noventa e um centavos) vigente em
agosto de 198), a fim de que possa contratar um effiprêstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal,esta na qualidade de gestora do Fundo de ApoiO aÕ DesenvolvimentO Social- FAS~ destinado à coilstrução da
.Adutorà de Água Bruta do Ribeirão do. Onça, il!iquele
M unicfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
ArJ. _2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de abril de 1984. - Roberto
Campos, Presidente- José Fragelli, Relator-- Luiz Ca·
valcante- Fábio Lucena- Severo Gomes- Marcondes
GãdelhB -- Octávio Cardoso - José Lins - Pedro Si·
mon.
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PARECERES N'S 246 E 247, DE 1984

Sobre o Projeto de Resolução n~> 25, de 1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Bocaiúva (MG) a elevar em CrS
427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete milhões,
duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito cru~
zeiros e oitenta e nove centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna".
PARECER N' 246, DE 1984
Da Comissão de Constituiçio e Justiça

Relator: Senador Murilo Badaró
O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n~> 27/84,- do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefc6ítU-ri Mll-nii:lpal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, nos termOs
do art. 2~' da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976,
do Senado Federal, a elevar o montante de sua dívida
consolidada interna em Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete milhões, duzentos e Oftenta e oito mil,
quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e nõve centavos),
correspondente a 86.079 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 4.963,91 (quatro mil, novecentos
e sessenta e três cruzeirOs e noventa e um centavos) vigente em agosto de 1983, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à
construção da Adutora de Água Bruta do Ribeirão do
Onça, naquele Município.
2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parâgrafo únicci do artigo 29-aa
Resolução n9 93, de 1976, do Seriado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também desta Câmara Alta do_Congresso Nacioõ31, uma
vez que os recursos são proveniente dO FAS, portanto,
extralimite.
3. Do ponto de vista que nos corripete examinar,
verifica-se que todas as formalidades foram atendidas,
não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa
técnica -legislativa.
--Sala das Comissões, 9 de maio de 1984. - Helvfdio
Nunes, Presidente (eventual)- Murilo Badar6, Relator
- Aderbal Jurema- Mardns Filho- Hélio GueirosPassos Pôrto - Octávio Cardoso - Pedro Simon Marcondes Gadelha.
PARECER N' 247, DE 1984
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Jorge Bomhausen
A matéria so6 a- nossa riPreciação,_jâ eX3.usiivaroente
analisada pela autora do Projeto de Resolução em tela,
objetiva autoriZar a Prefeitura Municipal de BocaiúV:l
(MG), nos termos do que estabelece o-art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operaçãO de crédito no valor de CrS- 4:t?-.288.408-,89 (quãtrcicentos e vinte e sete m"ilhões, duzentos e oitenta e oito
mil, quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e nove centavos) destinada a financiar a construção da Adutora de
Água Bruta do Ribeirão do Onça, naquele MunicípiO.A proposição mereceu a acolhida da_ Comissão-- de
Constituição e Justiça,- que -a c6nsiderou conforme as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que conrpete a este órgão técnico exami~_
nar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do_ proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autoriirida produzi~
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rá positivo efeito sócio-econômico para a região beneficiada pelo investimento.
Sala das Comissões, 24 ãe maio" de·l984. -PassOS
Pôrto, Presidente - Jorge Bornhausen, Relator Má rio Mala - Gastão Müller - J utahy Magalhães Jorge Kalume - BenedJto Ferreira - Odacir SoaresJosé lgnácio Ferreira - João Lobo.
PARECERES N's 248, 249 E 250, DE 1984
PARECER N' 248, DE 1984

Da ConiisSio de Econoõiia", SÕbre a Mensai;em n9
41, de 1984 (n9 3SJ84, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do SenadO Federal Proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN) a
contratar operaçio de crédito no valor de Cr$
16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil,
oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos).
Relator: Senador Marcondes Gadelha
Com a Mensagem n9 41/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação _do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Tenente Ananias
(RN}, que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica
Federal_, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte
operação de crédito:
A- Valor: CrS 16.041.082,33 (correspondente a
4.100,89DRTN de Cr$ 3.911,61 em maioj83);
· B . . . :._ Piazos
1 - de caréncia: _12 meses;
2 - de amortização: 132 meses;
C - Encargos
1 -juros- de 6% a.a.;
2 -..: ·correção monetária; 40% do índice devari~ção trimêstral das ORTN;
6-- Garafltia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação do Municfpio - FPM;
E - Destinação dos recursos: construção de
-Centro de Atividades Múltiplas,
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido pq_rjulgá-Io técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos
exefóTCióS.
-- -- No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas e diretrizes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
~-so_cíal--: FAS, _e tem_ merecido a acolhida da Casa, até
mesmo porque-_se trata de investimento com alta taxa de
retorno custo/benefício do ponto de vista social.
Assim sendo, somos pelo acolhímento da Mensagem,
nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 26,
de 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente Snaniãs a
elevar em CrS 16.041.082,33 _( de~seis milhões, quarenta
e um mil, oitenta e dois cruze-iros e trinta e três centavos)
o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 t a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Estado-do Rio Grli.ndedo Norte, nos termos do art.
2~ da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua
dívida consolidada interna em CrS 16.041.082,33 (dezesseisJnilhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e
trinta e três centavos), correspondentes a 4.100,89
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
3.911,11 (três mil, noveCentos e onze cruzeiros e onze
c_entavos), vigente em_ maio de 1_983, _a _fim d~ que possa __
cõrltrataf-um empréstimo de igual vãior, junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
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Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado ã construção do Centro de Atividades Múltiplas, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proc·esso.
Art. 29 Es_ta ~_esol~ção entra vigor na data de sua
publicação.
Sala da ComisSão, s·de abril de 1984.- Roberto Campos, Presidente -Marcondes Gadelha, Relator-- Luiz
Cavalcante - Fábio Lucena - Severo Gomes - José
Fragelli - Octávio Cardoso - J-oSé Lins - Pedro Si~
mon.
PARECERES N's 249 E 250, DE 1984

Sobre o Projeto de Resolução o9 26, de 1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Tenente Ananias (RN) a elevar em CrS
16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil,
oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 249, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Martins Filho
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de

Economia do Senado Federal como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 41/84, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN) a contratar empréstimo no vaJordeCrS
l6.04l.082,3J (deze-sseis milhões, quarenta e um mil, oiterita e dOiS cruzeiros e triiJ.ta e três centavos) destinado a
financiai' a conclusão do Centro de Atividades Múltiplas, naquele Município.
· O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art.-21' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução número 62, de
1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos constitucionalidade,
juridicidãde_ e técnica legislativa.
Sala da Comissão, 9 de maio de 1984.- Murilo Dada~
ró, Presidente- Martins Filho, Relator- ~elvidio Nunes - Guilherme Palmeira - Octávio Cardoso - Enéas
Faria- Passos Pôrto- Aderbal Jurema- Marcondes
Gadelha.
PARECER N' 25Q, DE 1984
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador João Lobo
A matéria sob a nossa aprecirição o_bjetiva autorizar a
Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de
1976, dO Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 16.041,082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos) destin-ada a finailciar a construção de Ci:ntrO
Atividades Múltip"fãs -nacjuele muniCípio. A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
COnstituição e Justiça, que a considerou c.:onforme as
eXi8;:ênciãS le,S:ais PC:Ttinentes ao assunto. ·
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada produzirá grande efeito social para o município em questão.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1984. - Passos
Pôrto, Presidente- Joio Lobo, Relator- Mário Maia
- Gastio Müller - Jutahy Magalhies - Jorge Kalume
-Benedito Ferreira -Jorge Bornhausen - Odacir Soa~
res - José lgnácio.

ae
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- O Expedien·
te lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projctos de lei que vão ser lidos pelo Sr.
J9~Secretârio.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 79, DE 1984
Institui contribuição sobre os prêmios de seguros
de vida e de acidentes pessoais, para fim de amparo
aos idosos, e dá outras providências.

O CongreSsO N acj_onal decreta: _Art. ]\> É instituída contribuiçãO no valor corres~
pendente a 5% (cinco por cento) dos prêmios dos seguros
de vida e de acidentes pessoais, individuais ou em grupo,
devida por todos quantos realizarem contratos dessas
modalidades de seguro com as_empresas operando noramo.

Art. 2\> A importância arrecadada com _a contribuição instituída por esta lei será destina exclUsivamente
a programas de assistência e ampãro aos idosos, a cargo
do Ministério da Previdência e Assistência Social.
Parágrafo único. 0-Ministérió da Previdênclá--e Assistên_cia Social poderá repassar par-te dos recursõs de
que 'trata este artigo às famílias ma"is neceSSTtadas que
comprovadamente abriguem idosos e a instituições privadas que se dediquem ao amparo e assistência de pessoas nessas condições.
Art. 39 As sociedades seguradoras e demais instituições que arrecadam importâncias corresPondentes a
prêmios de seguros de vida e de acidentes pessoais deverão, obrigatoriamente, depositar em agências do Banco
do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, até o dia 10
de cada mês, à ordem do Ministério da Previdência e_ Assistência -Socíal, o montante relativo à contribuiçro instftuida por esta lei.
Parágrafo únicO~- A Inobservância- do disposto neste
artigo acarretará a aplicação de multa de 20% (vlllie por
cento) sobre o valor a ser recolhido, acrescida de juros
moratórias e correçâo monetária:
Art. 49 O Poder Executivo, ouviáa ã SUJ)eiiiltendência de Seguros Privados e Capitalização (SUSEP), regulamentará esta lei. no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 59 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

Justiflcaçio
O velho, em nossa sociedade utilitarista, é Visto e úitado como um marginal, objeto de injustificado deS-pfezo
por parte considerável das gerações de jovens. Para esta lastimável situação concorre um complexo
de fatores de itáfureza cultural, social e ecorióinTCã, Poisas pessoas, na sociedade ne_ocapitalista, têm seu valor
medido segundo sua capacidade e força de trabalho, do
que resulta ficarem os idosos em posição de evidente inferioridade. Sua produtividade está comprometida, não
raro exaurida.
A situação mais dramâtica ê a dos idosos sem recurs_os
financeiros, (iue Vivem,- OU SobreVivem, em C:o.ridições
verdadeiramente subumanas, de modo a revoltar as
consciências dos mais sensíveis.
Em verdade, os idosos de famflias abastadas, ainda
que desprezados pelos familiares mais jovens e passand~.
por isto. pesado sofrimento moral e espiritual, ao menos
dispõem .de recursos que lhes proporcionam algum conforto material.
Já os idosos pobres nem a isto têm direito: são rejeitados por todos e não têm a quem recorrer, pois o próprio
poder público somente hã pouco voltou suas vistas para

o grave problema, ainda que parcialmente. Seria de justiça refCrir também a colaboração de entidades, como o
SESC e o SES I, que vêm procurando dar, ainda que em
límite reduzido, atenção -especial ao problema. ·
Nosso objetivo com a apresentação desta proposição
nãci ê, evidentemente; resolver de vez o prohlenla~--qui
demandaria solução de muito mais profundidade,-nuncã
alcançável a médio prazo. O que queremos, tão-somente,
é dar um passo para minorar os sofrimentos a que estão
sujeitas as pessoas idosas sem recursos que, como toda
criatura humana, têm o inalienável direito a-uma existência digna. Um passo a mais numa campanha que deverá
csm~aminar o po_vo brasileiro, na floração de seus mais
pUros sentimentos de solidariedade humana.
- ÃsSim, preconizamos a instituição de -uma pequena
contribuição arrecadável sobre os valores dos prêmios de __
seguros de_ vida e de acidentes pessoais (cinco por cento
sobre o valor de cada prêmio), destinada, especificamente, à assistência e amparo aos idosos, a cargo do Ministério -da Previdência e Assistência Sociaf, que ê, seguramente, "o órgão mais indicado para fazê-lo", especialmente através da beneméiit3. atuação da LBA.
No período de crise económica que estamos a viver,
não seria fáCil ao Goverrlo canalizar mais reCursos para a·
n'lencionaçla finalidade. Todavia, com a fórmula aqui alvitrada; o poder público não precisará desembolsar um
centavo sequer, eis que todos os recursos serão prov~
nientes da contribuiç:ão instituída, E os idosos serão melhor amp!].rados e assistidos.
CUmpre assinalar, por último, que a me_dida proposta
encontra suporte na própria ConstituiÇão Federal; no
seu art. 21, particularmente, que estaQetece:
"Art. 21.
§ 29

A União poderá instituir:

r- contribuições, observada a facUldade previs_ta_nQ Hem l deste artigo, tendo em vista a -intervenção no domínio econômico" oU o interess~ de _categorias prcifíssíonaís e para atender diretamente r
parte da União- no custeio dos encargos da Previdência SoCial."
Sala das Sessões, 25 _de maio de 1984.- Nelson Car·neiro.

(Ãs Comissões de Consti'tuiçâo eJustiça, de Legislação Social, de Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1984
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas semanais
a jornada de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O art. 58 da ConsOlidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art._ 58. A duração normal do trabalho, para
os empregados em qualquer atividade privada, não
excederá de 8 (oito) horas diárias, limitada.ajorna.·da semanal a 40 (quarenta) horas, desde que não
seja fix-aâo expressamente outro limite."
Art. 29- Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~'- Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A medida consubstanciada neste projeto constitui, na
verdade, antiga reivindicação das classes trabalhadoras
brasileiras, que ora se renova à consideração do Con-

gresso Nacional por solicitação dos trabalhadores-urbanitárioS.
O que se quer e está explicitado m:.- texttq>toposto
para o art. 58, CLT, é a limitação da jornada semanal de
trabalho em quarenta horas, sem, naturalmente, qualquer prejuízo salarial.
Sala d.its Sessões, 24 de- maio- de 1984.- Nelson Carneir.o.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

SEÇÃO 11
Da jornada de trabalho
ArL_58. A duração normal do trabalho, para os em~
pregados em qualquer atividade p~ivada, não excederá
de- oito horas díáriaS, desde_que não seja fixado expressamente outro limite.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Ji Le-gislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projelos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Por sugestão do nobre Senhor_ Senador Humberto Lucena e em
decorrência de entendimentos havidos com a Mesa da
Câmara dos Deputados, a Presidência convoca sessão
conjunta, solene, a realizar-se dia 30 de maio corrente, às
14 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada a homenagear a memória _do exSenador Teotônio Villela. .
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên-_
cia comuriica qUe, nos terffios do artigo 278 do Regimento Interno, por terem recebido pareceres contrários,
quanto ao mérito, das comissões a que foram distribuídos; determinou ·o arquivamento dos seguintes Projetas
de Lei da Câmara:
- N9 248, de !983 (n9 890/75~ na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 142 da Lei nll 3.807, de 26 de
agosto de l960 --Lei Orgânica da Previdência Social,
definindo como débito perante a Previdência Social somente a dívida conseqUente de procedimento administrativo ultimado, e depois de devidamente inscrita; e
- N9 45, de 1984 (n9 642/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 59 da Lei n~ 6.556, de 5 de setembro de 1978, estabelecendo a remuneração mínima
para o exercício da atividade de se-cretário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Concedo a
palavra ao nobre Sen~dor Benedito Ferreifa, por permuta com o nobre Senador Hêlio QUeiras.

O_ SR. IIENEDITO FERREIRA (PDS -

GO. Pro·

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto nesta tarde a tratar de um assunto que bem sei
tem sensibiiizadó muitõ_os meus pares, mas que, lamentavelmente, por uma resistência efetívamente_ iriexplicável, este asSunto continua a nos afligir, sobretudo, a infe:._licitá·r nossa gente.
·Desta feita, Sr. Presidente, enfoco a falta de escrúpulos dOs Ialiof3.iófíos f.ã.rma-cl:uticos effi produzir doSagens
absurdas em ampolas, drágeas ou comprimidos exclusivamente para aumentar o faturamento e os seus mais criminosos lucros. Desgraçadamente este fato tem contado
com a cumplicidade dos médicos, seja por não terem
aPrendido terapêutica e-farmacologia nas escolas médicas, por preguiça ou mesmo má fé, o certo é que ainda
continuam impunemente envenenando o nosso povo.
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Todo terapeuta, médico que se respeita, sabe que "todo medicamento é tóxico" e que nem todo tóxico é rriedícamento.
Temos como exe"inplo as doses "cavalares" da vitamina B- t2 e da vitamina ''C'\ -Cõmo sabemos, as mais consumidas, as quais vimos denunciando desde o ano de
1967 na Câmara dos Deputados, e, no entanto, com ligeiros disfarces continuam os laboratórios na niesma
prática.
Examinando-se o ••Bra.síndice", como sabem V. Ex's é
o catálogo de preços comum de todos os laboratórioS,
vamos verificar que já nãõ constam as ampolas de vitamina B-!2 de 10 mil, 20 mil ou 25 mil microgramas ou25
mil unidades, que eram anunciadas no "Brasfndice" até
1979, mas que continuam fabricando, sendo receitadas e
vendidas nas farmácias. No .. Brasíndice" atual que tenho aqui em mãos, de abril de 1984, estampam ampolas
de I.OOOmg, sob 15 forinas e mal-cils diferentes, três sob
forma e marca de B-12 de 5.000mg e uma única na dOsagem de 500mg, eliminando rião só a divulgação como,
me parece, a fabricação das dosagens de 100 e 200mg,
que seriam as únicas doses adequadas a um organismo
humano adulto- atentem bem, Srs. Senadores, de 100 a
200 mg -, visto que acíffia di::sta dosagem é puiO desperdício de medicamento. Ressalvando~se as dosagens
avantajadas para as dores e experiências do nervo ciático
que se vêm fazendo ultimamente com o câncer do estó~
mago.
Não bastasse o desperdício de medicamento e o canseqUente encarecimento absurdo do tratamento do paciente, teríamos, como de fato temos, os riscos seriíssimos
para a saúde de quem toma as dosagens exageradas, especlalmente os que sofrem Ou têm tendência a sofrer dos
rins, os quais terão que eHrl:tinar, pela urina, os sai·s exi:edentes.
No caso da vitamina "C" (ácido ascórbico), ai os absurdos das dosagens, não fosse tratar-se de vidas h umanas, poderíamos entender como piada de mau gosto,
mas como piada, visto que alguns "clínicos" chegam a
recomendar doses de dois gramas de oito em oito horas e
alguns mais ousados, ou ignorantes, recomendam até de
quutro em quatro horas. Isto, Sr. Presidente, ante um
simples sintoma de um resfriadO.
Como atrativo, com a adição de efervescentes, os~-boratórios" já têm uma -enorme clientela de vitamina
.. C" em doses de dois &famas, adeqUU:dos,- sabe.iit-Os- m~
dicas, sabem os terapeutas conscientes, no mínimo para
elefante, não para um ser humanO, mas lamentavelmente
até mesmo as nossas criançis as consOmem como se fOS-

sem refrigerantes, naturalmente, _graças à_ omissã~- d~s
autoridades médiGas_e um perfeito serviço de marketing e
promoções praticados por todas as formas e meios possíveis e imagináveis.
No caso específico do "Brasíndice", em relação às dosagens da vitamina "C", graças às reiteradas denúncias,
não propagam mais as dosagens de três_ gramas e passaram a dar ffienos ênfase à dosagem de dois gramas, ao
mesmo tempo que eliminara-m -eni. definitivo a fabricaÇão
da dosagem adequada, adequada, repito, ao organismo
humano adulto, que seria de 100 a 200 mil mg, enquanto,
inescrupulosamente, bombardeiam publicitariamente a
nossa populaçàQ com as doses de um grama, o que equivale a dizer lO vezes a dose adequada.
Como se vê, Sr. Presidente, mesmo existindo entre nós
muhos médicos das velhas e boas escolas, das escolas
que ainda e!lsinavam medicina! que apre~deram e sabem
q_ue um organismo ~dulto-em oito dias não assimila f!lais
que 300 mg de vitamina "C", como bem lhes ensin<tJam
os-saudosos professores, tipo Fernando São Paulo, ainda
assim continuam-a nos env-erienar impuilemente.
Tamanho o valor das contas de propaganda dos "laboratórios", tal o poder que exercem so_bre os nossos
meios de comunicação que as nossas denúncias, os documentos, -as provas, mesmo científicas, enfim, os nómeros
e tudo o que se apresente contra a "indústria da doença"
nàu ultrapassam estas quatro paredes.
O pior, Sr. Presidente,_équeesta desgraça, este flagelo,
infelicita até mesmo o povo mais poderoso da terra, o
povo- norte-ameriCano, onde, em nome e em favor da li~
herdade, a imprensa a tua com uma desenvoltura tal que
ch~_g:a ªo~ ~~ces_so~.!las suas denúncias. No entanto, segundo temos acompanhado pelª própria imprensã.;-o Senado norte-Uinericano, a exemp-lo do que intentamos
aqui, mantêm um combate permanente contra os laboratórios, enquanto os desmandos prevalecem.
Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, quanto aos repórteres, aos redatores e até mesmo quanto aos diretores
dos noSsos_ meios de comunicação, mas estes últimos,
pressionados pelas necessidades de custear, de manter os
seus veículos, ou mesmo por descrerem que os Poderes
Públicos viessem a coibir tamanhos abusos, o certo é_quC
ã nossa fala de hoje, como todas as anteriores, não fosas páginas_ ~o Diário do Congresso ou a .. Voz do
Brasil'', não alcançariam nada além dos nossos ouvidos,
ou destas quatro paredes. Mas prossigo, Sr. Presidente.
Prossigo, até mesmo por uma questão de respeito próprio, visto que,_mesmo tendo uma experiência prática de
vinte e sete anos com o setor de medicamentos, reco-

-sem
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nh._eço que este assunto já deveria ter sido resolvido há
muitos anos, Oü, até mesmo, nunca ter existido entre
nós, viu atuação dos especialistas, dos que tiveram os
seus estudos custeados com os recursos públicos, os médicos brasileiros.
No entanto, os sindicatos, as associações e até mesmo
os Consell10s Regionais de Medicina estão muito ocupados com assuntos "muito importantes", estão escrevendõ cÚtí:ls de-cCnSUra aos congressistas que, cumprindo a
orientação de seu Pa_rtido, não compareceram e não quiserum abrir mão do Governo para a Oposição, vale di~
zer, como infiéis e perjuros criticam e censuram os que
honram os seus compromissos partidários.
Na ausência da açào -e do apoio da classe médica, Sr.
Presidente, tenho-me socorrido permanentemertte, como
leigo nos trabalhos da CEME, que é também o fruto tênue, pálido, ml!ito pequeno mesmo em relação ao esforço cometido para se resolver o problema mas, de
qualquer forma, já ê alguma coisa que se frutificou com
o nosso trabalho, desde a Câmara dos Deputados e de
outros valorosos parlamentares que têm dado a sua contribuição na busca da solução deste problema.
Mas o certo, &:. Presidente, é que a CEME tem-me
emprestado elementos para embasar as pesquisas, os dados e números que aqui tenho trazido e hoje volto a fazêlo.
Vejamos, Sr. Presidente, comprando cerca de35 a40%
do total dos medicamentos que distribui, a laboratórios
privados, a CEME, gra_ças à seriedade, à pertinácia e
sobretudo ao patriotismo da sua equipe e de um limitado
número de Empresários com .. E" maiúsculo que vêm colaborando, ao mesmo tempo em que atende milhões de
patrícios nossos que morreriam por falta de remédios,
economiza centenas de bilhões de cruzeiros aos cofres
públicos, além de dar vida aos laboratórios oficiais, antes praticamente desativados, e ainda presta-se, com os
preços com que faz produzir e compra, para desmascarar
definitivamente a insaciável gula dos laboratórios farmacêuticos diante da opinião pública e das autoridades governamentais.
Tanto é verdade que, numa listagem de cerca de 10%
dos medicamentos _distribuídos pela CEME e produzidos
por laboratórios privados e oficiais, cotejando~se os
preços pagos em 1983 e 1984 com os preços listados no
Brasíndice (Tabela de Preços dos Laboratórios), conforme o quadro que segue, vamos constatar o quanto a
CEME tem poupado de recursos públicos.
Sr. Presidente, aqui estão o quadro e o gráfico a que
acabo de me referir.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Examinando esse quadro para uma compra em que
pagou I bilhão c: 883 mi hões aos preços dos laboratórios, teria custado 12 bilhões e 155 milhões, isto em
1983, quando as compras totais da CEME atingiram 44
bilhões e 580 milhões c, mantida a proporção do cobrado pelos laboratórios, o dispêndio teria sido de 287 bilhões e 767 .milhões de cruzeiros, em números redondos.
Neste ano. ou seja, de 1984, com a cOmpra já realiz_ada
de 77 bilhões para o primeiro semestre e com a previsão
de mais 65 bilhões para o segundo semestre, mantida a
proporcionalidade dos preços efetivamente pagos, com
os preços que vêm sendo cobrados pelos laboratórios, os
142 bilhões de cruzeiros, dinheiro público, adquiridos
em medicamentos pela CEM E em 1984 custariam a. "ba~
gatela", atentem bem, Srs. Senadores, de 999 bilhões de
cruzeiros: veja bem, Sr. Presidente, quase I trilhão de
cruzeiros, ou seja, simpiesmente 603% mais caro-::-e nin---guém vai para a cadeia por isto, Sr. Presidente.
Pelo contrário, estes ·~empresários" com ..e" bem minúsculo, os empresários dos "coquetéis" de copo na mão
e sempre festejados colunãveis vão-teàri-do e traçando a
corda que Lenine dizia lhes forneceríamos para nos en~
forcarem, vão burlando as lds, -apostando na inflação e
ainda se permitindo o "luxo;-; --de tninsfCrirem para-Os
ombros do Governo todas as responsabilidades pela galopante e_desgraçada estatizaçã.o que nos vem infelicitando.
Sabemos todos, Sr. Presidente, e aí estão os mais retumbantes fracassos das ec-onomias estatizadas para
atestar o quanto o Estado é maU gC:stor da economia, o
quanto são mal gerenciadas as -empresas públicas, õ
quanto custa ao contribuinte e à livre-empresa tapar os
"buracos" da estatização.
Enquanto em outros países, dos quais importamos to~
dos os modismos, quase que exclusivamente o que têm
de ruim, como é o caso de importarmos o consumismo
norte-americano que lhes é adequado mas absolutamente incomp-atível com a nossa real situação, os nossos
"empresáiiãs" não seguem os exemplos edificantes dos
empresários norte-americanos, os quais, em todo o
período da crise ali instalada, procuraram absorver por
diversas forri\as, que"-che-ga-TreCillção do preço, conti~
nuaram e continuam a absorver até 50% di inflaçãó: de
cada ano. Aqui, Sr. Presidente, a1 estão os núm~eros aatestar, agem exatamente o contrário, como nós iremOs
ver melhor mais adiante.
Abusos, Sr. Presidente, poderíamos assín-alar e reSSai~
ta r aqui e agora, em diversos setores, mas fiquemos, por
mais significativos, só noS medicamentos.
Já não há mais como esconder que o setor farmacêutico no_ Brasil de hoje só é comparável- ao da intermediação financeii-a, no caso, os banco~ e semelhantes, cujos dirigentes, os banqueiros, OtJ .. alugadores de dinheiro", seguindo os jornais da semana, estão preocupados
com os seus balancetes do primeirO trimestre que não
vêm acusando o .. lucrinho" do 500% que obtiveram em
1983. Tal a lucratividade dos bancos e ·do setor farmacêutico e tamanha a prosperidade dos mesmos, isto no
auge da crise, que os melhores e mais caros pontos comerciaiS de todas as cidades brasileiras, como também as
mais caras e sofisticadas instalaÇõeS são exatamente as
dos bancos e das farmácias e drogarias.
No entanto, sabemos todos que~ ..parte do leão" nos
medicamentos fica nos laboratórios, além da parte que,
antecipadamente, fica nas matrizes, no exterior, via superfaturamento dos fármacos que remetem para as suas
filiais daqui.
Isso, aliás, Sr. Presidente, já deixamos aqui exaustivamente provada, via documentação, documentação fiscal
e legal, a forma como procede nesse famoso sUperfaturamento.
Vejamos alguns números:
Com uma importação de 375 de dólares em farmacêuticos em 1983, os "nossos laboratórios" fatoraram, na~

quele ano, o equivalente a_! bilhão e oitocentos milhões
de_ dólares, aproximadamente 978 bilhões de cruzeiros,
considerando-se o dólar a Cr$ 543,00- valor de 30:6~83
. - isto a preço de fábrica, o que correspondeu ao consumo per capita de 15 US$, mas em realidade lemos que
_acrescentar 35%, que é a diferença a maior paga ao vareJE~ta pelo consumidor. Tem~s então que os 120 milh_ões
de brasileiros pagaram, per caplta, _US$ 20,00 (vinte
dólares), significando que gastamos, internamente, ou
por habitante, mais dinheiro com remédios do que com
carne bovina, cujo consumo está aquém de 20 quilos
anual.
Valendo ressaltar, como veremos no quadro a seguir,
que o grosso da população mais carente foi atendido pelos medicamentos da CEM E, os quais, considerados, em
termos de dÓlares, custaram efetivamente, 82 milhões e
100 mil dólares, ou Cr$ 44.580.411.373,00 - como já
dissemos- os quais comprados aos preços do_ Brasíndice~~teriam atingido Cr$ 287.767.519.700,00.
Ora, se pudéssemos separar o número exato dos brasi~
leirQS__que só utilizaram os medicamentos gratuitos da
CEM E, iríamos nos deparar com valores, realmente, impublicãveis, por imoraís, comó São os ndmÚos que iremos ver ma.is-adiante.
.VENDAS TOTAIS DE MEDICAMENTOS PELOS
LABORATÓRIOS NO BRASIL, ANO DE 1983
Vendas totais de medicamentos em 1983
7\ preço de laboratório
US$ 1,800,000,000.00
Valor do __dólar em jQ.:~gj ... Cr$
543,00
Total de--v.endas de medicamentos em 1983
Em cruzeiros
.. , . , .. CrS 977.400.000.000,00
Compra de medicamentos pela CEME Cr$
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tipo da doença a ser combatida, pela angú~tia com que se
vai ao mêdic_o ou à farmácia. Vejamos a evolução dos
preçqs, entre junho de 1979 e abril de 1984, de cada um
dos 54 itens e suas respectivas indicações terapêuticas.
Temos o caso da vitamina 8.12, Sr. Presidente. Para
-esta. o aumento foi relativamente pequeno, foí de
9.978%, porque ela serve para combater as anemias e o
câncer do estómago, Temos_ Fenergam, urn antialêrgico
conhecido de todos, que se presta também para combater o choque anafilático; esse subiu 10.277%. O Durateston, ou testosterona, _que aplicado ultimamente no carcinoma da mama, que subiu pouco, subiu !0.313%. A água oxigenada, vejam bem V. Ex•s, água e oxigênio, subiu 10.349%: o relaxante muscular e periférico Flaxedil
subiu 10,523%. Sulfato ferroso, uma coisa realmente que
_ ainda exi§tt:: neste Plan~ta, principalmente neste pedaço
que se chama Brasil: ..
O Sr. José Uns- Permite-me V. Ex.' um aparte?
~ ~~O

SR. BENEDITO FERREIRA- Ouço V. Ex• com
muito prazer.

Ó Sr. José Lins- V. Ex• poderia dizer qual foi a variação da inflação nesse período?
O _SR._ BENEDITO FERREIRA- Eu darei a V. Ex•,
com números exatos, dentro de poucos instantes. Mas, o
certo é que a ORTN que custava em maio de 1979, em
número redondo, 363 cruzeiros, chegou agora, em abríl,
a 10 mil trezentos e sessenta e poucos cruzeiros, com
uma variação então, de 2.740% em números redondos. E
os medicamentos na média global, total, todos os itens
do RENA ME, ou sejam, as 473 embalagens, subiram
3.840%.

44580.41 I .373,00

C-u-sto pS:ia "is farmácias .. Cr$ 932.819.588.627,00
35% de lucro . . . . . . . . . . . Cr$ 326,487.000.000,00
CUsto ao consumidor . . . Cr$ 1.259.306.588.627,00
Sr. Presidente,
1\.-exemplo dos pronunciamentos anteriores, a respeito
do procedimento mais que criminoso dos laboratórios,
trag<;;-rmvamente a lista do RENAME- Relação Na~
cional de Medicamentos Essenciais - como sabemos,
são 323 especialidades farmacêuticas em 471 embalagens
e dosagens diferentes, o que significa 1% das 47.000 exis~
tentes no mercado para intoxicar e saquear os consumi~
dores brasileiros.
- Desta feita, a listagem que trago compreende os 276
me.dicamentos, os mais cOmprados pela CEME, e canse~
qiJentemente, os mais consumidos no País, contendo esta
HStagem a evolução dos preços e a comparação entre os
anos 1979/1983 e até 1984, e-, comO veremos,.trata~se de_
uma boa amostragem do quanto temos sido tripudiados
pelos laboratórios.

O Sr. José Uns- ··Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA Senador.

Pois não, nobre

O Sr. José Lins- Esse é o tema que V. Ex• tem trazido, aqui, com relativa freqiiência, e os dados são real~
mente impressionantes. Há uma denúncia explfcita nos
números que V. Ex• traz à essa Casa que está a merecer
uma verificação urgente do Governo para que se tome
uma providência. V. Ex• diz muito bem, há, na realidade, um mercado não médico, um mercado de exploração.

-0

~
SR. BENEDITO FERREIRA - 1': verdade, nobre
Senador, e sabe V. Ex•, que é representante de um Esta~
do pobre, a exemplo do meu sofrido Estado de Goiás,
que esses preços que estão acima, na média global, 900%
do aumento das ORTNs, é comprado por aqueles que
recebem pelo INPC.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• maiS um aparte? -

Sr. Presidente, encaminho à Taquigrafia eSsa felação
que contém, em 43 páginas, as fórm-ulas farmacêuticas e
as suas variações de preço.
Tenho, aqui, um resumo - que vai interessar, sobremaneira, aoS Srs: Senadores- da-listagem de-276 Itens
constantes da REN AME, aos preços basfndice 79 e 84.
Nessa listagem, Sr. Presidente, temos_ aqui um item com
750% de aumento; um outro de 1.200 a 1.250%, e assim
sucessivamente, nós vamos chegar a 236 itenS; -parti"n_-do
de4_,00Q a 4.300% e chegando a t l.OOOe t 1.500%. Em se-guida, nós temos 40 itens que partem de J 1.700% e che-gam - ã.tentein bem,, Sr. Senadores- a 80.050% de au~
menta, nesse período.
Um outro âniulo, Sr. Presidente, que merece serdestacado na listagem que acabamos de analisar:; é a evolução absurda dos preços: Deve-se isso ao fato de que oS
preços dos medicamentos são ditados pelos laborató_rjos
exclusivamente em função da urgência reclamada pelo

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Pois não.

O Sr. José Lins- E V. Ex~ ainda há de observar que o
norma! é o preço básico desses medicamentos cair, ao
longo do tempo. Os processos melhoram, os tipos de
fabricação evidentemente, também, são mais sofistica~
c;! os e ~ais produtivos, o consumo aumenta, portanto, a
_ margem de h1.c::ros também aumenta. Então, o normal
era o preço básico desses medicamentos cair, e não subir.
O SR. BENEDITO FERREIRA- É verdade, mas eu
citava aqui, até, de certa forma, querendo ironizar, o que
só.é permitido e dado às pessoas inteligentes, mas muitas
vezii:s, começamos a querer derrapar para o lado dos in- i-ellgentes, ou Pelo- menos querer ser semelhante aos mesmos, eu tentava ser irônico quando ~u chamava a
atenção para o sulfato ferroso.
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Nesse caso, nobre Senador, V.

Ex~.

que é um homem

das ciências exaüs, é um homem de formaÇão niateffiáti-

ca, vai concordar comigo, quando eu tento demonstrar,
aqui, a indicação terapêutiCi-ãC Cãdi:i iim desses especificas. Desgraçadamente, admite-se que a ciência econômi~
ca é uma ciênda efetivamente-aniolal Porque nela se admite atê o furto, desde que apresente lucros. Ora, aqui
não é o Turto, Excelência, aqui é a amorillidade total. Vêse aqui que o que regula o preço não é nenhum pará me-.
tro econômico, mas, sim, exclusivamente, a urgência, o
sentimento de angústia com que o pai; o chefe de família
vai ao médico ou à farmácia.
V. Ex's vão ver aqui, para espanto, o sulfato ferroso.
Nós, que somos ·realmente uma população anêmica, pre·
cisamos, pennanentemente, além dos vermífugos, concomitantemente, do sulfato ferroso. Ora, sOmos talvez o
maior produtor de minério de ferro do mundo e, no entanto, perinita-me V. Ex' e atente a sua atenção para este
aspecto. o sulfato ferroso, para as anemias ferr.opriV.ils, o
comprimido de 40 micrograma, que custava 0,31 centãvos em junho de 1979, em abril de 1984 está custando,
aqui, eu assinalei o preço de 33 cruzeiros e 90 centavos;
vale dizer 10.835% mais caro. Mas iSSo''iiàOé o importan·
te. Eu vou mostrar a V. Ex's que hã outros mais caros.
Eu não me dei ao trabalho de pegar o mais caro no mercado. Vou mostrar mais adiante que há outro sulfato fer·
raso acima deste preço.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA -

Ouço v: 'Ex•

O Sr. José Lins- Só esse medicamento subiu três vezes mais do que a inflaçUo.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Três vezes mais do
que a corrcçào monetáiia!
O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Pois não.

O Sr. João Lobo ---Senador Benedito_ Ferreira, façO"
um aparte muito rãpido, ligeiro.
O SR. BENEDITO FERREIRA- O que me hOnra
muito.
O Sr.Joào Lobo- Sem querer interromper o discurso
de V. Ex~. que, como sempre, traz verdades contundentes que a sociedade teima em ignorar, gostaria ãpenas de
colaborar com o que disse o Senador José Uns. No Bra·
si!, o procedimento não ê este qrie S. Ex' apOntou, ae;
com o hábito, com a continuidade da fabricação, baixar·
se os preços. t exatamente o contrário, no Brasil nós temos um procedimento que é verdadeiramente imoral. Os
produtos começam bons e baratos e à medida que a téc·
nica, que o aperfeiçoamento-vai marchandO no tempo,
vão aumentando de preço e piorando de qualidade. Este
ê- o procedimento normal neste País. V. Ex~ Sãbe-melhor
do que ninguêm, os produtos comeÇãm bons e -compreços acesgjveis, vão piorando de qualidade, mas" subindo desesperadamente na curva dos preços. E este ê um
procedimento bastante imoral deste País, que V. Ex• enfoca no -momento.
O SR. BENEDITO FERREIRA- f: bastante doloro·
so, nobre Senador Jo_ão_ Lobo, ter que concordar, pelo
menos em grande parte, co-m V. Ex~ Eu assinalava, nO in·
tróito destas palavras, que nós importamos os modismos, tudo aquilo que há de negativo no exterior e o que ê
bom, o que é positivo nós- não trazemos para cã. Se V.
Ex~ examinar o preç-o dos produtos da chamada indústria de base nos Estados Unidos, particularmente no que
diz respeíto aos. grandes e significativos·equiP:ünentos de
produção, -y. Ex' verá que o empresário norte·:
americano procurou absorver, seja pela melhoria de produtividade, seja pelo sacrifício _do lucro, seja pelo corte

de despesas; a- Verdade é qlle as empresas nortean1edCã:nas têm, invariavelmente, absorvido S0%_da inflação verificadanaqUele país. AQui não, desgraçadamente, selares importantfssimos da nossa economia es·
tão fõdos a apostar na inflação. Nós temos um exemplo
terrível no caso da chamada indústria de base, o problema do cimento, que está nos caus"ãndo espanto ao verificarmos o que se passa: enquanto todos os fatores de produção são reajustados, nós vemos o cimento reduzido a
quase 50% do preço que era anteriormente praticado.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
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centavos, está custando mil e oitocentos e onze cruzeiros.
O sulfato ferroso, so!uçUo orul, que custava Cr$ 8,36 está
custando CrJ: 945,00. O descongestio-nante nasal, que
--custava Cr$ 7, 19, está custando Cr$ 913,00, ou seja, houve uma variação de 12.598%. O soro-anti-rábico, p;:~ra
raiva human<l, que custava Cr$ 46,63, estã custando Cr$
6.058,00.
O éter etílico, Sr. Presidente, e nós sabemos que este
anestésico volátil ê de produção nacional, custava CrS
38.90, um frasco de 140 ml; está Custando Cr$ 5.075,40,
vale dizer que houve uma variação de 12.947%.
O Sr. Jorge KaiÕme- Pei-mite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Pois não,

O Sr. José Lins- Nobre Senador Benedito Ferreira,
eu tenho a impressão de que ouvi de V. Ex• a informação
de que no Brasil nós gastamos mais dinheiro .com remé·
dio do que com carne.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Desgraçadamente,
se nós não levassemos em conta ...
O Sr. José Lins- Quer dizer, se gastasse ...
O SR. BENEDITO FERREIRA- Sem levar em conta esse contingente humano superior, seguramente, a
50% da população, que recebe remédio de graça da CE~

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ouço, com muito
prazer o aparte de V. Ex~
O Sr. Jorge Kalume- Quer dizer que o remédio, ao
1flVéS- de curar, está destinado a matar.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Desgraçadamente,
não pela dosagem via oral; as doses cavalares, que eu
apontei aqui, dus vitaminas, V. Ex' pode ver o seu resul_tado nos cálculos-renais, nos sofrimentos e nos--danos
que cauSãm aos infelizes que os sofrem.
O Sr. José Lins- E um círculo vicioso, porque oremédio cria a própria doença que deve curar, ou outras.

ME.

O Sr. José Lins -

Através da CEME.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Se V. Ex• descontar esses 50%, excluir dos meus cálculos, dos cálculos
publicados pela pr~pria indústria farmacêUUca, a( V. Ex•
vai d~o;:9!?rir qué nóS gastamos mais de 40 dólares per
capita- de medicamentos.
O Sr. José Lins- Seria o caso de V. Ex~. então, suge-rir-ão Gover-no que substitua o remédio pela carne, que é
proteína, e, certamente, vai evitar que esse povo adoeça.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Bem. V. Ex• real. mente resolveria o problema de ponta, porque o grande
problema brasileiro, sem dúvida nenhuma é a subnutrição.
Mas, eu prossigo, Sr. Presidente, porque tenho certeza
qne há_ coisas muito mais graves para serem vista pelo
Plenário. Nós temos, por exemplo, o caso do,sulfato ferroso em que eu vou demonstrar, mais adiante, que há
números mais graves do__ que os aqui apresentados. Ve·
mos, por exemplo, a Hioscina, que ê o Suscopam. Sa.
bem os Srs. Senadores o qu~;:_ê!!mador, o que é espasmo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Eu esclareço
ao eminente Seria dor que o seu tempo já está esgotado.
~Faria um apelo a V. Ex~ para terminar com a rriáxima urgência.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu pediria a V.
Ex~ qUe fosse benevolente e me permitisse alongar um
pouco mais. Bem sei que o Regimento é inexorável, ma:S
eu vou agilizar o mãxirilo sr. Presíderiii:-.
O Buscopam - e eu chamaria a atenção dos Srs. Senadores -:- que ê um medicamento tão familiar a todos
nós, qUe custav-a setCnta e oito ceriiavos uma drágea, em
junho de 1979, hoje custa trinta e três cruzeiros e noventa
centavos. Nós temos outros números e outros tipos bem
mais avançados em preço.
A Ci!tiünina;-ou KetciJar, mais vulgarmiiilte conheCido,
-que ê Uri:i anestésico de -curta ·duração, subiu dez mil novecentos e três por cento, ou seja, de cento e quarenta e
sete e vinte quatro para dezesseis mil duzentos e um cruzeiros e oitenta centavos. O Gardenal, que é um hipnótico, sobretudo para epilepsi~, que custava trinta_centavos
paSsou pata trinta e três cruzeiros e cinqüenta e cinco
centavos. O reidratante, vejam bem Srs. Senadores, o l-eidratante oral, conhecido mais por Hidrafix, para desidratação "infantil, que custava dezesseis cruzeiros e nove

O SR. BENEDITO FERREIRA - Provoca fome e a
pessoa não pode comprar comida, e tem de comprar remédio. Se precisa comprar remédio é porque não pode
comprar comida. V. Ex' tem razão, é um circulo vicioso.
O Sr. José Lins -

Ê um complô completo.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Então, vejam V. E·
x's, nós temos o caso da glicose. A solúvel injctâvel a
50% que custava Cr$ 2,05, passou a custar CrJ: 66,30, ou
seja 16.070% mais caro.
Aqui está, nobres Senadores, a dipirona sob o disfarce
dõ i1cifue COiTierciaJ de Novalgina. Esse comprimido CUS·
ta va 55 centavOs e custa hoje 102 cruzeiros e 38 centavos
-ou seja, 18.514%. Já a Novalgina em ampola, que já
não é tão consumida, que é de dificil consumo, só essa
subiu 8_23.9%. Ora vem V.Ex's como se abusa neste País:
em comprimido, que é de fácil consumo, subiu 18.514%,
já em ampola, em que o consumo é menor sub1u 8.329%.
O Sr. José Lins - V. Ex• pode me dar uma infàrmaçào? Se não tiver, no momento, poderá tentar conseguir? Eu gostaria de saber como anda o consumo, se está
CreScendo, apesar desse estúpido aumento dos preços, ou
se está caindo. Porque, realmente, aí não estã se aplicando a lei dã Oferta e da procura, rnas aquela da exploração
da angústia; a que V.Ex• se refi riu:
O SR. BENEDITO FERREIRA - lnquestionavelment_e, nobre Senador, nós_não pod'emos negai- o progresso da ciência- e a ciência sem dúvida alguma existe
para servir o homem- tem melhorado, seja pelas nossas
condições sanitárias, seja pela melhoria de saneamento
básico, o certo ê que a espectativa do brasileiro tem cres.
ciclo muito. Mas tal é o bombardeio publicitário, tal é a
necessidade que a propaganda cria ...
O Sr. José Lins- Apesar desse descalabro a que V.Ex• se refere.
O SR. BENEDITO FERREIRA ..:... Perfeitamente,
mas eu gostaria de tentar me fazer entender por V.Ex•,
respondendo a sua indagação, se há um aumento de consumo. Há, e o que pior os nossos terapéutas, desgraçadamente - e com a proliferação das escolas médicas; com
essa nossa preocupação de ser doutor, neste País, mesmo
que Sejainos um imbecil, ou não aprendamos coisa ne-nhumã:, ou mesmo que Vellhamos a .envenenar a popu·
lação, como está ocorrendo no Brasil, porque nós saltamos de vinte e poucas escolas médicas para setenta esco.
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las médicas, como se isso fosse brincadeira, -eles estão
aplicando dosagens- e citei o caso, por exemplo, da Vitamina C, que V.Ex• não encontra sequer _na tabela
BRAS!NDICE o preço das dosagens de lOO, 200 e 300
microgramas, que é a dosagem que qualquer terapêuta
honesto aplícaria para qualquer orgarlismo- adulto de
oito em oito aias- em menos tempo, visto que dosagens bole são de uma grama e de duas gramas, disfarçadas com efervecente:>; e há pseudoterapêutas que mandam tomar o remédio de 8 em 8 horas e, às vezes, de 4 em
4 horas. Logo, o consumo está aumentando, mas em prejuízo da saúde.

as

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA -

Com prazer.

excedentes nas faculdades. E o que é pior, excedentes. das
facu!d~des que realmente não podem competir no mercado de trabalho por que nada aprenderam.
Mas, nobre Senador Mário Maia, V. Ex• vai cOnvali- dar nosso pronunciamento, porque trago aqui, o argrrmcnto de que quem regulamenta os preços dos medicaw
mentos no Brasil não são os custos dos sais; não são os
pardmetros econômicos; não são os fatores agregados,
m<~-s sim <l urgência com que se vai ao médico, com que se
vai à farmácia para adquirir- o fái'maco necessário- para
resolver o problema da doença.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla - Fazendo
soar a campainha)- Se V. Ex' desse como lido, eu ficaria s.obreinaneira agradecido porque tem vários Senadow
res que qUerem falar e já passam doze minutos do tempo
regimental de V. Ex•

O Sr. Passos Pôrto- Tenho a impressão de que V.
Ex' está fazendo hojf: o exe:rcfcio ilegal da Medicina.
Mas, como chegou aqui o Senador Mário Maia que t;
médico, S. Ex~ deverá comandar agora a resposta ao dis~
curso de V. Ex•- e dizer·ltÍe que, iriicfalmente, eStou fa~ ~
!ando em tom de brincadeira- mas, para me solidarizar
com V. Ex~ pois realmente a psicose do remédio no Bra~
sil é uma coisa muito séria e-avança cada vez mais. Todo
cliente s_ó_se julga feliz quando o médico lhe passa um re~
ceituário amplo; -todo mundo- procUra ~mptaf remédio
num País onde talvez exista de cinqiienta a sessenta irfsumos básíCos de ffiedicíOa e, no entanto, nós usamos mais
de quatro milhares de medicamentos que tem a mesma
-- --- - fórmula, não é verdad6?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Quarenta e sete
mil medicamentos, em embalagens nas drogarias e farmácias de hoje.
O Sr. Passos Pôrto - Quarenta e sete miJ! Então, vê
Ex~ que realmente o assunto é oportuno e grave. Mas
gostaria de ceder a palavra, depois, ao grande médico do
Acre, o Dr. Mário Maia, este sim, com a experiência,
com a proficiência, com o curso universitário que Ú:m,
deverá debater com V. Ex' LirTI ·asSuntO dessa magnitUde. V.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Acredito, nobre
Senudor, por que V. Ex~ vem da velha escola da Bahia,
onde estudou e fez um curso básico, parece-me-que, de
agrônomo ..

O Sr. Passõs Pôrto -

Eu tenho o de Biologia.

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Perfeito.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Benedito Ferreiru ..
O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas eu gostaria de
provocar-lhe...
O Sr. Mário Maia- Só um momento. f porque estou
chegando neste instante e o nobre Senador Passos Pôrto
cita o meu nome, nào sei qual o discurso, qual a tese que
V. Ex• está desenvolvendo, mas prometo_ que vou, de
agora em· diante, ouvir com atenção V. Ex• e, se for ocaso, participarei com muito prazer dos debates que V. Ex•
está suscitan-do.
O SR. BENEDITO FERREIRA- O que irá, sem dú-

vida, convalidar o nosso modesto pronunciamento.
O Sr. Mário Maia -

Muito obrigado.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Porque V. Ex• é
um profissional que sei foi um daqueles que ainda teve a
felicidade de áprender em escolas médicas que ensina·
vam realmente a medicina.
Sr. Presidente, não culpo sequer a garotada que está
sendo diplomada atualmente. Acho que a culpa é de todos nós que, angustiados, acovardados diante dos excedentes de vestibulares, partimos para a solução de criar

-Õ SR._BENEDITO FERREIRA- S_t:. P_residente, vou
_ agilizar, mas gostaria, porque chegou aqui um médico,
de chamar a atenção .. por exemplo, para_ ocaso do clo.ranfenicol, que é u'm antibiótico injetáverde amplO-espectro, que custava Cri 7,40 e p-aSSOu a custar Cri
1.718,00, ou seja, 23.116% de aumento. Eu chamaria
atenção, por exemplo, para o Ácido Acetilsalicílico, o
AAS, com uma série de _outros nomes fantasias, massa·
bemos que é um Antipirético_-An_algésico-Ant_ireumátíco
de largo consumo. Nós temos ele aqui com 21.284%, e te~
mos ele também, Srs. Senadores, com 80.050% de au~
-menta sob uma outra forma, mas que é a mesma dosagem e o ln eSmo Ácido. Temos, por -e}(.emplo a Lidocaína
intravenosa, que é para arritimias ventriculares; que subiu a bagatela de 5_i536%.
Mas, Sr. Presidente, ultimando, gostaría de chamar a
atenção para o desequilíbrio dentro do mesmo laboratório para o mesmo produto, para a mesma fórmula sob
forma diferente de apresentação. Nós temos aqui, por
ex_emplo, o Qr[fulgin, comprimido, que subiu 13.357%.
A mesma substância, em pomada, subiu 4.410%. Temos,
119 caso. o antibiótico Ampídlina
comprimidos de
500 miligramas, subiu 11.89J%,já a Ampicilina injetável
subiu só 4.776%.
Sr. Presidente, vou concluir. Tenho a certeza de que
isso vai falar muito alto a V. Ex•s Só quero fazer um apelo ...

-em

o· sR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Faz!!'J'ldo soar a
campainha.)- O pronunciamento de V. Ex~ é um pronunciamento efetivamente sério, excelente. Mas, infelizmente, não tenho remédio no Regimento Interno para
dil~tar mais o prazo d_e V. Ex•
Q SR. BENEDITO FERREIRA - É um trocadilho
terrível o de V. Ex• e realmente eficaz: é a terapêutica
adequada e tenho de me curvar a ela.
Sr. Presidente, vou comentar só o Sulfato Ferroso, em
suspensão oral, porque este realmente, fala demais a todos nós, principalmente ao nobre Senador Itamar Franco que é lá da terra das jazidas e dos minérios de_ ferro.
MaS chamei a atenção dos Srs. Senadores para o preço
atual do Sulfato FerrOso. O laboratório PROFARlf está
fabricando drágeas, aquela que vimos de Cr$ 33,00 e
vendendo a _CrJ 4,04, ou seja, um nove avos daquele
preço já verificado. Mas, em compensação, o INAF está
fazendo drágeas com a mesma dosagem e vendendo a
Cr$ 38,58.
No caso do Sulfato Ferroso em suspensão e xarope
nós temoS ele em \50 mi, custando CrS I~Q~6,00, enquanto 0- ENILA, a Cr$ !.453,00. Ele, em e"rilbalrigem de 100
mi, nós temos no Laboratório Vital Brasil, vendendo a
CrS 448:0q_-e o IõdO Suma a Cr$ 941~00, e o Fisioquími~
ca, frasco, também de 100 ml, ao preço de Cr.$ 1.641,00.
Estes são preços do Brasíndice de 1984.
Sr. Presidente, chamaria a atenção também da Casa
exclusivamente para este último dado: é o cotejo que
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faço dos preços dos medicamentos com as ORTNs-. Encaminho à Taquigrafia -para que V. Exf o considere
como lido. A ORTN que custava Cri 363,64, em maio
de 1979, chegou em abril de 1984 com Cr$ 10.235,07. ~a
evolução dos preços dos medicamentos. A listagem do
RENAME, com os 276 medicamentos aqui em anáHse,
deu o preço médio de Cr$ 74,27. Chegando agora; em
abril de 1984, a 2.854,09%- Vale dizer, a vadação da correção monetária foi de 2.714,6%. A gula insaciável dos
laboratórios: 3.742,85%!
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' pela benevolência e
pediria aos Srs. Senadores para que verificassem ãqui,
neste nosso modesto pronunciamento, ao seu final, a so·
Iução para resolvermos, sem nenhum decreto, sem nenhum ato legislativo, todo o déficit da Previdência Social.
Ontem tivemos aqui o Ministro Jarbas Passarinho e S.
Ex• anunciava um déficit crónico, (juaildo ele tem a solução nas mãos, Sr. Presidente, que ê adotar a listagem
do RENAME nos hospitais e nos ambulatórios creden·
ciãdos pelo JNAMPS, pennitindo os mesmos 35% de lu·
cro que os hospitais têm sobre os medicamentos que
aplica.m, comprados dos laboratórios sem prejudicar a
iniciativa privada, preservando o lucro.
Esses dois itens, Sr. Presidente, internações hospitala·
res, mais assistência ambulatorial da rede privada representam uma economia, Sr. Presidente, de 600 bilhões de
cruzeiros só em medicamentos.
O Sr. Mário Maiã--= Sr. Presidente, quero, com a
aquiescência do nobre orador, pois fui citado nominal~
mente e chamado para o debate como profissional, com
a benevolência da Mesa, dar só uma opinião no discurso

de S.

Ex~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena~
dor Mário Maia, V. Ex' foi citado nOminalmente; após o
término do discurso do Senador Benedito Ferreira, V.
Ex~ pede a palavra ...
O Sr. M4rio Maia --Sr_. Presidente, só porque é oportuno, não serei longo. Apenas quero dizer que sou solidário com o nobre Senador Benedito Ferreira. É um asw
s:unto da mais alta relevância e nós que somos médicos
do interior, que vivemos no cotidiano o exercício da nos~
sa profissão, receitando diariamente, verificamos que há
um exagero enorine quando temos 47 mil itens de medicamentos, e poderíamos eliminar os 40 mil em apenas 7
mil, ainda com excesso, era o suficiente para ...
O SR. BE~lEDfrO FERREIRA- Três mil são os da~
dos da apuração.
.O Sr. Mário Maia- ... atender toda a terapêutica de
toda a patologia, toda a nosologia patológica de nosso
Pa.fs. De _modo que estou inteüamente de acordo com V.
Ex• e solidário com a tese que V. Ex~ levanta, lamentando que a cada dia mais a nossa indústria farmacêutica se
torne objeto da ambição da$ multinacionais e que não te-_
nhamos, sequer, 2% de participação em todo o processo
industrial-fún1acêutico de nosso País. Muito obrigado a
V~ Ex~ e ao Sr. Presidente.

O SR. BENEDrtO FERREIRA - Eu gue agradeço.
Na verdade, V. Ex• como mêdico e das velhas escolas,
achei que V. Ex• iria abordar aquele aspecto levantado
peJO- nobre Senador Passos Pôrto, que seria a figura do
placebo- que_hoje,lamentavelmente, tenho certeza que
a meninada nem sabe- ffiais o que significa, mas é a velha
psicoterapia que os criteriosos terapeutas indicavam:
medicamento para pobre e medicamento para rico. A
verdade, desgraçadamente V. Ex• sabe, é que hoje os
nosso~ terapeutas funcionam na base· do último momen-
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to terapêutico que ele recebe. ~ o último visitador, que
lhe move, que lhe impulsiona. E, ele não tem a preocupação de saber quanto custa aquela psicoterapia que vai
ser apticada.
Sr. Pi'esidt!ilti: faz Soar--a campainha.
Sr. Presidente, concluindo, peço aos Srs. Senadores
que, por favor, examinem este nosso modesto trabalho,

a
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porque é um esforço, que como leigo, mas um leigo que

Sr. Presidente, Srs. Deputados, V, Ex•s me desculpem

vive esse problema há vinte e sete anos, creio que bem in-

por ter-me alongado tanto, c por ter sido tantas vezes ad-

tencionadamente. Isso equivale a um curso, um dessescursinhos vagabundos que desgraçadamente estamos infligindo à nossa juventude, diplomando-os como terapeutas, como clínicos, como médicos.

vertido, mas realmente o assunto é empolgante, e me fala
muito de perto, porque sou um homem do interior.
Era o que tinha a dizer. (Muito Bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO:

VAR!<'COES DE PRECÇ)S DOS J.!FDICAM~NTOS CONSIDERÁDOS BSSsN(:J.AIS
ÀS NECESSIDADES DA POPU!..AC~ BRASILEIRA
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VARIACOBS DE PRBCOS DOS ~JEDICAMENTOS CONSIDERADOS BSSBN'CIAIS

As NP.CBSSIOADBS DA POPULACit:O BRASILEIRA

I

BSPECIPICAC.~O

!!EHO!HNACÃO DO PRODUTO
GRUPO

_

UlHD.

FORMA

FARMACEUTICA
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X 60 mg
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Pó
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PÓ

Lata x

9~mq

{CAS::C)
S!.lS-'rOTAL _(crSl.OOO,OO)

·ClO?Orpt'<'~mida

! Ct.::~'ÇI. 250m!}

{DIA.3U:Z:SE)

I

eomp.250mg
/0,95

r.l~l:!.ncla:dda

(Ll5;.GLUCCit;:)
I:t&t:.Hr.a

NPH-~0

Comp. Smq
jSOl.Inj

Comp.Smq

0,67
I

F« X lOml
1.1;,Cif)

I

1469
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VARll\ÇVr.S OE t'l<f.ÇO$ UOS l·fF.OICA.>!ENTQ:f.CON.!iiDEMDOS ES~NCU~IS
~5 tJF.CE:SSrDl\OES DÀ POPU!.J1ÇJ\O J3R1\SILEIRA
.

Preços
m:as!ndice

Br~sl;,;lice

---

GRUPO

f'reçôs

ZSPECIFICl\Çi\0

DtNmtP.iZ\ç1iO 00 P!tODUTO

UNIDo

FORrtA
· Farm.:tcciutica_

T!:~APEUTICOS/SIHILARES

Conteúdo

IZl:>ttli:-.:1 t!:Ol!-80
(n:::•.'!.--r~'l\. m'~-so)

800!/m.l

Ic&alir..a ncr;;u:..u: 40

~~~1/ml

Sol.

(l!óSULIHA. 0-40)

Itl!l:~lina. neguiar 110

a. X lO.ol

-_

a:

Sol. l'nj ..

,800!/m.l

cn:suLttrfl. o-ao)

X lCilll

·-

,_

Preços

Bres!.ndic~

V ar i

1'-ção

\

! V.:t.t.ia
~!,1í'í

Abril/84

~~~~84

2. 778

4.970,09

183 r Sl

e.ot->,<J

907 ~ao

2,540

2.424,00

1.,,,.

....,,-.

t ... 4&9,o·o

2.409

... 130,00

181 r :1'4

1\ '·'U'S,l1•

198"3

1979/SJ

60,90

1.753,00

34,35
~8,54

1979

a .x. Hl:::ll

Sól. rnj.

Junhó

·Variaçõe•

I Ab.t/ 3

Slj'B-TQ'l'AL (Cr$ 1.000,00)

1-

r.:~!J~IÊ!::<I!CÕS"
Clo!ihrn::o

rérola

PÕrola SOOmg

SOOtc9'

{.\T?..CHIO)

1,86

:C~ li~·

~!T~:n:~rr.ltv!.~:.~":;1:1.

1.8BO

83,50

126,72

Üs~,.z

r-

:-ltNEM.IS __

O! l[~

r~

35,83

I

SCT!•'"r•:'.i\T, (Cl:'$ l,OOO,OO)

rr"imJ,_,1

·so.1. uçao ora.&.

-

Drt~~.!io.ooo ui P~g~ôooui

!Jt.:.~:nr-n-~

Vlt<"t.!:<ina PS 1Pir1d6x1na)

bornp.

501:19'

_ COIII[\•

SOmtj'

40n1J

(,).':O:'!'.?!I~A)

V!t.!'.'l:lina C (Acido M:CÓrbicoSol.Ora.l 5\

__ f~a.:ICOX

Oml/l30m

(CETiv.\}

GRUPO

Vitru:lina C (Jtc1do J\&cõrbl--

17,20

2.133

0,69

19,20

2, 784

3,52

432,00

12.112

0,77

I

38,00 -

120,93

l.65$,'e
1

1,131,00

16~,80

·'31.0~1

varia 'õea

1979

1$83

'
1979/ 3

~,a.f

103.95

5.549

303.70

l'92f.l.6

.J'-f.óS,~:

21.38

126,00

•••

528,00

319,0:i

2.]:"'•''

P.rl'lCC::O X
]t)r,l

34,42

661,20

_1,820

Dri9eaa:

o,n

32,00

7. 704

66,30

107,19

{,,elo

cipculas

0,90

21,53

ratmaceutica

ontcúdo

o1. l:nj.SOOm;,

Jl.mplo 5m1

ol. Orzt1

.rar:eo x

TERAPEU'I'lCOS/StMILARES

3.970

Preços
Bradndice
Junho

llNID.

FORJ-11\

1.014,45

Preç:o3
Bra&ínC.ico

ESPECIFICAÇÃO

DE:~õOMl!lAÇ.ItO DO PMDUTO

24,92

col

Preço
Braaind.ice
Abr/84

Variação

;
"""·

Jun/83
Abr/84

1,911

Aó~t./H

(VIT1'.V.nl:\ C)
Vi ta=!nEi J\.+D

lOnl

(.l\DEF.OGiúl
V1-t~:-.!n.::u;

c3o

Co::t!'l~~;o

ol. Oral

B

(CO~. VI':'1'.HlNICO)

Vitanino.o: do

Cc::~plo:xo

B

(COHP.t.EXO B)·

rrlisl!aa

Vitll:':ir.tuJ e Sah Hinert.tis '&psul.as
(!n?.IltC}

sr.r-'!n":l\1,

'(cr~

l.ooo,ó-o)

.:. ~1/,

I

I

P.<:?.jj!J:!~p~E:~OL!TI:A ~

~~:I;~~~) P.eidrzn:a;l'tt Oral; PÓ
Clc:;-zto üo :>atS.ssio
(C'tOF.!:'rO ~E ['0':'[-;iSIO)

I

to1.

~~.

5,59

400' 95

7,072

18,::.5

3Gl,OO

1.3SSj

150ml

-

DTõ1:L~tr·hLI'7iCA r•APF.fltf.PJ\.d
(SO.PJI."!ni)

Frasco

Oral 6111

'
j

SC':l-'!C':'I\T, (Cr; 1.000,00}
7\.L!~~:;th'~~O E: P.E?OS!C1iO l!I'

AA1no6.cidos (SOl. c/20

]Elo 27 ,Sg

109

'
i::ol.
'!

Ii

I

~:E'r<~cç::o :c
SoOml

i&'5,66

7.446,00

(,394

419, oo

I

126,86

l.(J>.,lt
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VARI/I.ÇOJ!S ·DE P!li':ÇOS D0S !iEOICA!>:ENTOS CONSIDERJ\DOS ESSENCIÚS
AS NECI::SSIOl'IDi::S OA PO~ULt.Çii.O BRJ\SILEIRA

DtNO~lii~,\Çl\0

ESPECIFICAÇÃO

DO PRODUTO

C?.uro

FORMA
Farmaceul:.ica

Tt:iV\PEUT ICOS/S IHILARES

Sol~

clorot'3 da Pot;snio

InJ.--10\

UNID.
Conteúdo

Preços
Bras!ndico
Junho

1979

1983

1979/83

63,31

1.615

25,12

239,76

8.54

3,28

33,53

~zz

i'U'l!?· ·lDDll 3,69

I

\

VM~a:cãb

Variação

Variaçõe, Preço

Preços
eraBlndice

•

Braa.índice
Al:lr/84

I, 9 79
Ablf.IU

Jun/83
Abr/84..

H-4,61

154,90

'

L.on, 1 •

(CT.0:1í.'TO "OE PO'i'ÂSSIO)

ClQret:.o de Sóc!io (Sol.'F1a!?Sol. Inj.

jo·l

:::;or...A

SOOml

Sol •. Inj. 20.

r.õ.Uo (SOl.H1

~fj&~~9.P~P.I9

raeco

I

{C.L-'ili::'l"O DI: SOD..IO.)

t;!oroe~o ~e-

o.g,

fmP·

~0\)

f·;:;:!c:!~ .., f.c;t,.l,., .!_r; Pc.\.í:i:S.J.tO ~~01. lnj .1 ,!cm ~P· lOml 2J,Sll
í!:O!u- rot:f, POTMSIO A)
Gl !.c?10 {Soluçao IsotSn!c!!)l Sol. Inj. 5I
(CLI.GiJtn! SOL~O)

(Solução

cH~oc3

Sol. Inj. 25>

niportô~,!

!rr;\•co •
500%'11

fru,p.

I

r:l!co:Je (Si7lt:.~iio R_ipertôn,!~e:ol. Inj. SO\

~t:~p, lO,l

{:;c-:...n_IP:;r..'I'. GLIC:OSE)

I

'c:J.}

Sol. rnj. 10~

cluco::~ato de Cii.i.-:io
cr.t.tfcQ'-~'l·õõl:!~fól

I

sol. Inj

Ri.'!~r Lt~.e'1;.3 to
(:>=:!. .. ~n;GER C,/T..1-.CT

.
_j_Sol.Inj.

Stllhto da Ma.gnôoio
(StJU"ATO tiS Wt.~:'tSIO SO~

•.

r··

'tP·

50~
----··-- _

Sm.l
·-- __

ESPEC!FlCAÇÃO

DD<O:.UNAÇA.o 00 PRODUro

GõilOPO

FORMA

Farma.ceu tica

TE Jt.\P CLlr ICOS/S I.'-Ü:LARE S

'·'"'''" _

126,20

276,38

3.z;c,1o

I

308~8.0

f.214

1''·''

J 'iS,.s3·

115,41

215,2S

1,211

U.SD.~o

f!3,t::~

8.f.J&,OP.

1,90

58,98

3,004

307,!1'3

:.~3,3'2.

2,05

66,18

3,128

33'1,(10

loo,rs

,,.• ~ •. i,.

2,09

40,24

1.825

245,90

Sll'-08

Uf'S,~)

34' 62'

273,86

691

j.DII.,oo

11o,.u

.2.,828,,:4

114,80

2.843

2.4&,/,Q

lOrol

raaco
SOOol'

-

!.>.6o'l,:t.'l

18).S9

lOial

fGOOO GLlC, DIPnR'l',)

C>)

~30,00

lOml

.. ·-3,9.0

Preçoa
Bras~r.dice

UNID.
Conteúdo

Preços

Braa!ndico
Junho

I

.
Va:riaç3aa

•

1979

1989.

i979/19Bl

O,éG

15,40

3.247

P:r::eo;:o

Variaçãt

I

1a..~t.ta.orã:.o

•Jun/8_, '

Bras!ndica
Ab~/84

A.Pr/84

r. 9111
l..b.t./14

-127 #27

1~".81

Sr.l:JwTO'!'.hL (er~ 1.000,00)

O'.tt.--;::;:;;::

nco!ic::n~~nt:oa

com

!'IC.~t'; t:O fl.o.t,e.~li._trr~.;)

I

Dinulfir&D

f'omP• SOOmg

(il.'l7i'U3USE)

...

co:np~soo
.:~s~oo

SU"S•TC'I'i'\L (Cr' l.OOD,OO)

~;J;cv.·. _s OnGJtos m'.HA.TOPo~J

I
--

!

~
l,mi.'\.."tJi~

i
c-

l:omp. 5 ••

o:ap.Smg

Ferroe::.
(St'li:.F/1,~ F:C!>.RO:C.O)

fO!IIp:.-omg

ornp.40m(]

sulfat:.o Forroao

~ol.Oral 25111';1

Frasco x

Aci':io P'olieo
'(!T.T.)
r.ul~3.tO

---

tn:.t-nt-=sor..)

l

V!t;.a..'2tr.a lll2 Oiidroxioob;! ~ol.I:)!.lOOllg'
).;[}.)

lO 1!11.

bp.!z:l

i

1, 53
0,31

14#18

.44?f'

33,90

a,J6

512,00

6.024

945,00

0,89

p,20

t.isJ

89,70

139 ,07

I

I

84,57

107;64

·-

hl.~~s.~&

J t,2.o3,S3

l ......

<-<

1471

1472
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VARIAÇOES Ot:; Pm::ços DOS HEOICAII!Z~TOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS
Ji.S tmCF.SSIDJ\OES DA POPULAÇii.O B:"J\SILEIRA
ESPECIFICAÇÃO

U!::tl'...'~l!~~.~.Ç.':.O !:O PruJOU':::'O

G:mi'O

FORAA

Farmaceutic.l.

TE11.A?E:U'i'ICO~_§Ir1ILJ\n:t:_S

SO'D-TOTAL {Cr~

UNID~

k:onteGdo

Preço a
Bras1>tdice
1979

VariaÇ-Ões

'

1979/~J

Preço
Br'.ls!:ndice
Abr/64

variação! Va.Jti..a.eãa

'

Jun/83
Abr/84

.....

Sol. Inj .. lt

Protn:~ina

(51:'!.V, PRO'IAHnTT\)

5
ml.

~····'

1.• 876

J;,,.4J:S.oD

5!4,9$

587. ~4

2.5_.790,40

4.286

~7;7l

1.192,00

1.965

10,20

202,CO

1.880

12 14

S<;S-'i"O'l'l\L (C'r:$ 1.000,00)
Sl'.~!Gtn::

j 1.979·-

Ab.ot./J4

I

1.000 1 00)

A::TI-Iit:!On..'V\G!CO!J

Dl'!ni"lAOOS DO

Preços

Braalndice
.J'uilho
"1!1'83

>n

'" "

b8l,05

E

SOB$Tl'!'UTIV09 DO PLASM1'.

1sol. Inj. 20\

Albunin11 Hu.:n~na
{,_L'AO'MIN''- RUHAflll.)

rascosx
"O'ml eqp.

t.16.Ülo

Plnrm. Liofili:ado

rasco
00 m.l.

nm.~~.:l.\)

[i\Lõv.-t:mr..

"''"·"

64.084100

li O,~"!.

1.2.1&,'3'

SlJB-TO:'l\L (cr$ l.OOO,OO) ~
1V;r'ICQN::UL1'JiTES

i

_

sol.Inj.

l!ep.::rina Sód.:.cn

Ilc~,:c-inll

tinoa)

5~000

IF'!l

x Sml

OI

-

(f.IZPMrnA)

Sód!CII. '(Sil~Se:!:!; Sol.Inj.SOOOO:t ~p:0,25
ml

2,704,00

:.estf,,rut
'#~·

126 ,as

1.'32.!,1'

L..;r);so

~fl'.a~L,oa

IL!Olll!Mn;-.)_

I

""bt::ri:·Jit~,\ÇM

DO

~?.ODU'l'O

CSPECIFICl\Ç}'iO

GaUt!O

TEW\P .CUTICOS/5 IMitARES

Warfn::-in.!l. Sordica

Preço a

UN!D,
Conteúdo

FOID-t.\
Farmaccutic~

Comp, Smg.

omp.Smg

(P.li:L~i\N)

Ilras.!.nd~.ce

Preços
B=aa:lnd.ica

varia ~õaa.

1979

Junho
198_3

'
197~

0,63-

12,80

1.93

Preço
Brll.sindicG
Abr/84

3

Va.r!11.çã4 Va..oti~citc
I. 9 f 9

Jun/83
Abr/84.

29 ,o o

126,,56

A.b.ot. I B4

'·s"~.n

St.'D-:'OTl\L _(Cr$ 1.000,00)
1'\21\l'l%\lO

Cl',Tl.f:'IO'•I'Jo.SCOL~

I

cLr:~!nros c.'\nDto:t.'rr.ros
Cc&1a~.ÕI'Iido

·

i
So1.Inj.0,411l!J

(C:'DitiUIIDE}

---

tógitoxina

~··

comp.Sulc.OihQ

2ml.

f:omp.O,l

mq

(DlGITOXINA)

Ilint)•,lnn

. (OÍ.~r.J:>:Hih}

comp.Sulo.0,25
mg.

1

mq

4:l'2,0.,'iS

65,00

'2.01

l4B,OO

127,69

0,36

7,50

1.98

17 ,o o

126,67

G.u:,:r..t

0,48

ll:, 90

2.37

23,90

100,84

l..B1-i,i1

5-,47

109,30

t~a9

288,40

l63,B6

omp.OO~S

!

I

3,07

~-

SUO-TOTAL (Cr$ l.OO!J,OO)
r,z:'>:r~nJI.!u~Ieoa

z..::ieó•;rrina
(1',i;i.!,~:SIL)

Lido.:.1.ina (lntravenoiUl)
~J.;'iLOC1\.D1A)
Prcc~!na=ic!a

(:i'F.OCAttiO~)

I

'Co111p.

200 mg.

...

omp. 200

I

Sol. !nl:lOO mq ·t'rn?•5 ml.
2 m1.

lcob.p.

3~0::,.g

tmp.

300

mq.

s.:t1:t 1 ~"
I

l5,1S
1,37

23t>, 72
· 27 ,JS

:.rl1!c_
I

1 •••1.

I. ! iO,()C

39s,46

62,00

126,69

i 1.4n,7s
b.l.ts,ss
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V~RIJ\ÇOI!:S UE PR!::ÇOS DOS ~~IWlC.I\MEN'fOS COt!SIIJEMOOS ESSENC.::Uü.;)

J'i.S NEC~SSIDJ\DI:S DJ\ POPUT...'\Ç~~O BRJ\SILEIRA

-----

Df::;o~liNliÇÂO

lll:

e>ui':.1idtr.s

'Br.,slnd.ice

Farm~~~lca b~~!~cio

'! :;:ru~, PEUT I COS/S IHILJ..RES

Ç):~p.

Ccgp. 2Sl0mq.

1979·

raq·,

''"'t""'\..r!.t
{DIIJ\COl\021)

or,g.

rag .. 80

verapMiil

Sol.• xn:1.

mg.

(DILhCOMN)
80 II.V•

'-

,.

'oraq. 4.0 mq.

----

Val."iaçõea
\

Junho
1983

19.79/BJ

007 -'"

1.90>

.

Variaçã1
v"''"'"'
Jun/f:
r;

Preço
Bras!r,dice
Abr/B~

~

91.9

A!:lr/84

lOD
ti']' o

(Ct1 IIitn.TIDim)

v:a::-wp::u::1l

Preços
Bras{ndice

Preços

ESPECIFICI\ÇÀO

DO ::;> RODtJ'l'O

GRUPO

Abii.:./34

'L.L.~•:'•

243,40

12.6,84

93,60

16.7,38

S.:l.2C,'l.O

•7

7-"

.ROl

2,66

63,05

2.270

166,60·

167 4l

G.'l.~_'9,3S

2,84

6!),80

2.357

186,40

167 ,os..

•-1.•3,38

t19•

1,93

39,00

1.920

88,50

12G,9'-

L.4Bf,LJ'

0,07Smq.

"1',94

58,3.2

·1.883

148,20

154,.:.2

L.,4b1 st

o,;s

18,}.6

2.'401

33,90

Preços
Bras!ncHee

variaçõaa

mg.

rm•·

SJ~g.

(OILACOROtn

2ml.

&U311B-TOTTLL (1.000,00

;,w;:::ll.:'rr.n:osos

E t?.SOOIIJ\

~

I
;ccmp.

C1Da.riz1na

mg.j

!

Oipi..r,:u,ld.el

[Grag. 75mq.

-(1'=--sr.:;-rm,-comp.

Papaverina.

pmp.

Gulo. 2.!i

(S"'VW::<=.O!f)

lO~

-

=9·

!....,..

-

=•·

ESI'&CIF1CAÇ1i.O

DE~OHU:AÇ,\0 DO P<tODtJTO

T2:MPEUTICOS/SIMILARES

~rCÇQS

•

Variação !ICI.II..iao;~?

Preço

I

•

Braslnd1e
Abr/84

!co~~~~do

B:-aslndico

Junho

1979

1983

1979/83

SOl.IQj.l00I:UJ• 1Ul.p.2cl.

0,89

44,57

4.907

101,10

126,83

""P• 2ml. 2,30

47,33

l.957

101,$'0

/2.#,1?,

I

raçavorln.:r.

I
ao,7o·\ Z..l.to,oo

cp.lOO

(PJ.PAVI>llmA)

G:::\UPO

2S

FOiU.Il•
FarmaCeu ti c a

I
I. 979
AbJt./14

üun/Sl

Abr/e4

jl,Q,;~.ff

(A'APAVERit<r,)
Stn:\-':"~i't.!.

{cr$ 1.000,00)

'

'l"=n~l'J:I\ Vi\niCOS~

sol.

0120 do "Konoetanolamina
510'oo1 bandlieo

l'l:l.j ..

4.s13,91

{t'rHA'!Oi.l")
VI\S?CO~~':"RITORES

I

B BIP!R-

Tr.l;sor.Is.

I

lliJ3-'l'OTJ,t.
COl~Itlj.Somg.

P0~1:1::ln~

J\m~olOflllo

(MVZSli.U)

'

Sp!Mfdns

[ Sol.Inj.

{/ltlRE:IU\LnTA)

iComp.

l'.r'J"t,om1dA

"'•

J.mg.

J\ldf!.llÜ

'

..

175 93

H7!

449,10

1,11

25,66

2;211

58,20

3t8~

76,30

1.886

173,00

155,2~
l2···~~ s. 14>,21:_.

Corap.lm9.

tn.'l'.)

---;-··---·---

Sol.Inj.l0•9•

!-io:t:.~r:i.!:'ll!~Ol
(,-..n~II:";OL)
s~-rotAL

126, 7(

I

ter; 1.ooo,oo>

~CE!'õ'l"r.S Jl.J':TJ..nLOCitmADORZS

JUcp.lml.

i

I
I
I

i

tC.of,t.l
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VARIACOES DE PRECOS DOS Ml!il!CA.\!IHóTOS CDNSI!:lEillOS ESSENCYAIS

AS NECESSIDADES DA POPI.ILACÃO J!RASILEJ.RA

;

:i!:l'>O~:!NACÃC

! TER.\PEiJTIC_OS)S!MIURES

i
IA':t::::.:T:::s

i'RECOS

P.SPECI F!CAC~O

DO PRODUTO

I GRU?O

UNID,

FORHI\
FA.Il...\L\CEUTICA

aE':ABI,OQ!JAPORES

I

ONTEilDO

B?.AS!ND:
1979

Ii

I

PRECCS
P.RASIN_D,
1983

VARitCM
HJ79/Sl

PRECOS

BRASIND:
ABR./84

VAiUACXO
I

VA:u,~-~

~~~~~~

1979/ASli34

15.900:;;;--

....

1Proo:::-anolol

con:p. lOmg

Comp.lOITig'

a ,51

13,48

2.543

. 30,60

127,00

I1B5~Ít'ti:? 1

Coll'.p.40mq

Cornp. 40rng

1,06

17 ,Js·

9'64

39,40

127,09

sol.Inj,lrnq

Ar.lp.lml

7.369,00

"'

I {INbr.?.AL)

!Pr:~p;rlanol

-

-

(~;.'i'.

Isva--rcT:u. crs

..

-·

Sol.Inj.300mg

foia:óxic!o_

1\.:np.20ml.

671,12

(P?.E'S!'t?.Z:I)

ílevn :J-l!'a)

l'l'.Lt:'!:':Lrl

..

Cornp.Sulc7500mq Comp.Sulc
SOOmq
comp.025mg

jneserpine.

2.464,52

80,20

3,269

203,20

153,37

8.4.37,81

mq

o, 35

14,30

J,.ns

19,60

37,06

S.:iOC'I,OO

Comp.25
·mg

4,64

57 ,tiS

1.138

122.55

113,32

2,54.1,16

.

Comp.25mg

i

I

r.:=.~;.:J.~!IN"ACXO.

ll3,56

coo' 00)

I "'""~~IC''
!:.::-:;i.rrJ:Kt:!...:~.~c!l~
I (~L;:o;.CTú::s:J..

G:J..L.:?O

17.211,00

2,38

comp.0,2S

s<:.~?r.soL~

iSUB-'I'O'i'AL ( 1.

3,Gl6,98

l.!/00,00.

I

1 ~:,-:;uccpa

'

DO PRODUTO
•

TERAPEUTICOS/SIMI LARES
E::!;:>ironolactonc.

.

FARMAC.BUTICA
CompolOOmg

Cõ~.IOO

Co:np.40mg

Comp.4.0

ol.lnj,20mq.

Amp.2ml

mq

{"LASIX)

--·
:ruroser.ti~a

~ONTEODO

...

PREGOS~.-·-

BRASIND:

VARIAÇÃO
I

VA.."";."!..At;JJJ
\

AJJR./84

t~~m

197~UABi84

393,00

104,83

2.175,62

19H

17,27

191,87

1.011

1,37

33,85

i.l70

76", 75

126,73

s;so2,n

2,24

48,80

2.078

110,80

127,05

4.846,43

26,00

125,88

S.809,09

262.18

4.209,67

BRASÍND:

UNID.

VARIACAO
I
1979/83

PREGOS
BRASIND,
1983

PREÇOS

ESiiBCIFlCAÇ.AO
FORMA"

( rJ..Ol\C'i'ôNE-A)

Fur-oscmida

I

I

'

[r,;-.SIX")

-·--

Hid~cclorotia.z.ida

{DREt:OL)

::Omp' SOrng
ol,Inj.20\

M.anitol

'omp.SO
mg.

Wraseo.
250ml

I

o, 44

11,46

2.504

48,89

581,76

1.089

2.101 ,ao

SGD-TOTAL (Cr$ _;1..000 1 00)
DE:R.'1A1'0L0G!COS E

OF'l'Xf:to~.ICOS

PROTE?ORES 011. PELE :E MUCOSA, ,

Benjoin Colo:!dal
{F.B.)

Calamina
{CALAD2.'lL)

Tintura lO'
Frasco
{Sirnpl.ou COI!I!">ol
60 m1

Loção a'

448,00

F:t:"5SCO

BOml

.9,27

197 ,o o

2.025

I

448,00

127,41

4,732,79
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VARIACOES DB PREÇOS DOS MEDICAHE.N1'05 CONSIDERADOS ESSENCIAIS
ÀS

DE}:O!-!INACX~

NECESSIDADES DA POPULACÃO BRASILEIRA

BRAS!ND:

FOR.\!A

FARMACEUTICA

Oxido de :zinco

UNID.

ONUlJDO

Pomada

Bis;taga

Pasta 25\

Pote ou

Geléia

Bisnaga
25g

4Sg,

(HII"OGL0S)

I

I
I

Oxido de Zinco
(?J\STA DE l.ASSAR1

\."a.c:<;'U.nn. (Gslêia de Petróleo)
VÁ>hL<NA)

~~;~~~R~~~~~A:ELE 1

L~ta

Hog

1979

21,20

PRECOS

BRASIND.
1983

571,00

VARIACXO

•

1979/83

PREÇOS
BRASIND:
ABR./84

~

VARIACÃD

6.008,49

Ai.R/A~

1 .. 295,00

126,63

1.045,10.'

221,64

983

2.538,00

6,20

116,00

1,770

363,00

Vi>.RIAC>ú

l 197!/AB~ó'4
_

2.593

20,45

-r

1
1 Jmu!'!-

!~.31C,i5

212,9'3

5,754,84

_
Solução Alc:o.S- Frasco
lica 25\
20ml

Pedo!ilina

I

PP. ECOS

ESFECtFICACÃO

DO PROt>UTO

Gr.:l!Prl
1 CKAPEUTl COS/SIJ'.IILAnBS

TLRAí'tUTICA .INESPtÇ!FICA DO

871,50

-

~--

DeXb.t1et:a2onA (cremei
lCECADRON)

Creme 1\

Bisnaga
lOg,

38,25

790700

1,965

2.001,00

).53,29

$,131,37

~ERAL'EU~ICII.

ESP:E:Cl::':CJI.· OE
AFECÇQES O~R.~II,":"O!.CJGI~S

I

~SO,INACÃO

DO PRODUtO

aUPO

RAPEUTJCOS/S!Hl LARES

POLIXIMINA B + LI::IC'CA!NA
(Licl.osporim)

E.SPECIFICAÇ,'!;_O

FORMA
FARMACEUTI CA
Solu2ão
Otoloqica

UNID.

ONTEODO

Pl\:!COS
BRAS!ND
1979

PRECOS
BRASINO.
1983

V,'.RIA.CJ::O

1979/~3

PRECOS.
BRASIND:
ABRd84

2.l8.J

1.481,00

126,80

VARIACÂO
I

I

i~~~:t

i'

'ill.il.IACÃ\>

197!ii/ABII.H4

Frasco
C,G 5ml

22,41

653,00

6.508,65

SUB-'i'OTAL · (1, 000,00}

í

AP~.RELHO

GENITO-URINJi.R:;:O E
HOR.'10tUOS SEXUAIS

íA~TIFECCIOSOS G~N~COLOGICOS
'I'OPICOS

.

-

creme Va.g.

NIS"l'.t.TIN
(M.!.cost.atin creme vag-.)

2500001/9

Bisna11a
60g+apl1

·-----29,11

Apl,

15,60

Drágea
0 1 625 mg

Envelope
10

1,15

Creme
Vaginal

Bisnt~:ga

c8~8Si~~cl.o

E~~e10P!3'

FIXIBROGES'I'ERONA CAPROATO
{":?:'ir..o::.ut-Depot.)

Sol.Inj.
250rng/ml

!(Ãg~-~~~b~~~~~f~~~~-A"l

Sol. ·:rnj.
SCOmg

~c~v.O:;ro

I ES":"RCG~l1IO
rin)

CONJUGADOS

Tif.;:~~~rrsTAAaroL

I

1,403,00

127,02

4.719,65

733,00

<&,598

1·o 7.30,00

J.-36,02.

10.989,74

23,60

1.952

53,55

126,91

4.7:56,52

126 '81
127,72

4.400,30
4.617,39

200,40

3.265,14

SEXU.l\IS

ESTROGi::NIOS -CONJUGADOS
{Pre::-urirn)

1

2.022

ex, lO+

Ovulos
Vaginais

METRONIDAZOL
(Fl<lgyll

618,00

25g

82, JS
0,46

1,634,00
9,55

Al'r.pola
lml

16,77

342,00

1939

r,~gia

136,22

1.525,94

1020

1.884
1.976

3.706,00
21,70

4.564,00

l47S
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VARIACOES DE P'RECOS DOS MEDICA."'ENTOS CONSIDE_RADOS ESSENCIAIS
As HECBSS I DAriES DA P0PULACÃ0 BRASILEIRA

.•.

'----·-·--~----

~ GRIJPO
l.!E~iO:-ilriACÃO

DO PRODU'fO

ESPE!CIPICACXO

1E~APEUTICOS/SUULARBS

UNID.
ONTEODO

FORMA

FARMACEUTICA

Solução l \

VIOLETA DE GENSIANA

VARIACM

BRASrHD;

PRECOS
BRASIND,

1!H9

1983

1979/83

PP.ECOS

Frasco

(Violeta Gendana)

20ml

4,29

PRECOS ~

'

77 ,o o

BRASIND;

ABR./84

U94

20.0.,.0.0

V.'\II.IACÃO
\

i~~: i
159,74

''

VARIAC~O

I
1!l79/ABB.Z4

4.562,00

sua-TOTAL {Cr$ 1.000,00}
( A - B - C - 0)

Ql'':'Jí.L.V.O.LOGICOS T0PICOS

·.

~-RG!ROt.

{Argirol Coltrio)
CLORA!<FENICC>t..

(Col!rio de Cloranfenico1)

Solução o:ftá.l.mica 5'

Frasco
Srnl

Solução Oftãlmi

Frasco

ca 0,5!l

CLOMt;FZNtCOL

-

Sml

Pornaaa oft,l\

Bisnaga
3,5g

O.t:XA.V.C:TASO:>IA
(Oecadron Colirio)

Solução oft.

Frasco
Srnl

FEN!l.EFRI~A

Solução oft,

Frascc
Srnl

(t;)t:Cl'ÜCeti:'lA}

o,u

(midriát.ico)

(Ollafrim)

"'

FE!\ILEFRINA
(Col!rio Fenilefrina)

Solução o!t
O,l25i

7,51

1so ,o o

:1..897

341,00

127,33

4..440,61

19,11

407.,00.

2.029

659,00.

111,06

4.395,03

306 ,o o

449,86

55,65
2S,l6

520,00

2 ,0.66

L319,00

B3,65

5.142,45

22,04

372,00

);,587

844,00

126~88

3,749,40

15,64

511,"00

3,·167

1.159,00

I26,81

.

Fras!:O

Srnl

7.310,49

-

I
I
I

'

l DE.SOHINAC.\0 oo PROouro

l

ESPECIFICAÇ.q)

GRUPO
TERAP EUT !COS/S IMILA!l.BS

:~~~i~D:-

?REÇOS_
BRASil\0,

1979

191l3

628,00

4.246

l.,5U,OO

140,45

10.349,83

16,9P

349 ,o o

1.955

790,00

126,36

•L552,53

16,05

283,45

1.666

724,00

203,63

4.410~90

-4.310,00

144,,88

~b.:i!::7.i,<í:.i

UNID.
ONTE!lDO

Agua Oxigenada
(ÂC-UA OXIGENADA)

Solução da 10
volumes

Frasco
SOQml

14,45

Bcnzoato de Behzil&

Elllulsão 2St

Frasco
100m1
SOcc

Pomada 3t

Bisnaga
2,Sg,

(ACARSAN)
GRISEVULVI~A

{Grifu1vim}
_-

VA.RIACÃO

V.NUACÃO
\
1979/AB2:8'4

PRECOS
.SRASIND:
ABR./84

VARIACÃO

I
1979/Sl

FORMA
FARMACEU1'ICA

I

i~~~:~

'l'intura 5t

Frasco
500ml,

l5,lt

1~760,00

Pomada

Bisnaga
lOq.

13,06

221,00

1,589

760,00

2-43,89

5.710,40

Solução TÓpiCa

(Furacin)

o,n

Frasco
SOOml.

68,79

1.433,00

1,983

3.346,00

133,50

4..764,08

NITROFURAZONA
(Furacin)

Pomada 0,2t

Pote.
5001!19

86,54

l.976,00

2.176,00

4.615,00

l-33,55

f>, 222,80

Comprimido
lOOmq

Frasco

TIOHE:itSAL
(:.terthiolate)

Tintura
1:1000

Frasco
500m1.

1'1,74

806,40

4.-445

8.780,00

988,79

49.392,67

TIA3E~D;.ZO!.

Pomada St

isnaga
45q,

25,42

861,00

3,287

1.545,00

79,44

5.977,89

IODO

(Tintura da I_,do)

1---·

1,;r.:o:-1 IC !tl.!'.""!:I.'\CITP.AI.: i NA

~ {NP.ba:.:_:_~:2 .. -~~----t~ITROFt!?..UON:\

PZR.'1ANGA..Y.Jo.'r0 OE POTitSSIO
(?ermang-a:.ato i de Potioaio)

~~1~lJt:flai

i

1..059,00

50

'
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Sábado 26

.ESSENCii!orp

!.S NECESSillri.DES 0.1\- POi'UIJ\Ç;'iO BMSILEiru:D!-::;o:Utrl\ÇI\0 DO PRODUTO

7ER..'\?Ei.JTICOS/SIMIL11RES

(l".:tt'ltlt-ttl)

::I'.:JXIf'IlOC:CS..:!:r'.Otil\.

(~.-::'2!:..a._t.o

UNIO.

FarmaCeutica

~trr;roxrPr>Oliflnr.DfiNA

~:~

Braalnàice

FOPJ>tA

crr.n..,t:ol

Preç-os

ESPECIFICAÇÃO

GRUI'O

Farlut!l.l

OX!/o'ETOLONA

:!:!'e:::':l'"~nin ------

ConteGdo

Comprimido
5 ;r)I'T

Çomp.Smq

Comprimido

Comp,

ll'lO M"'

too

Compriniido

Comp.

sd m

50

'i'ES'r<?S'l'E..!'.ONA (Hexa-'H,i&~~ Sol. :D>j.
!".o:!TIZ) (Dt1r<~.tes.ton)
ma
?!l?:.t)'i'AL 1.000 00) CC

1979

Variação1l

1979;331

Jur.ho
1~63

1,64

Mq

Preços
B:-aslndice

32,60

1.887

I

Preço
:ara.slndice

Vari~ção

Abr/84

Jun/83 _
Ah:i:-/84

V.:t!!.útcã:o
I
1. 919
Ab11., /t.S

126,69

L.l.oó, lo

7'3,90

19,11

21-4,00

12,09

26G,OO

·2.100

543,00

l04,U

lo39/,l'l.

7 ,so

379,00

4.953

781,00

106,07

1>:~.3l3,3.:.

58.1'l1 1 3o

J:\1'1

lO O l'.mpola
1 ml

!Ntl

'X:I'!o;.\:ICO:i E Dr.PRESSO~ i.l!ZP.I~;os

"'F:T!L!:?.GOHI:TRINA

Sol.

x:':!t 1 ~E!rein)

o

tlcitocina

j Sol.

.(:o;I!':?S:.f):r:o:u----

Ii'~j •.

1\mpola
1 1'11.

2 'm"· inl

o

"

31 60

4..170

431 40

1:..265#82

4,82

190,66

3.855

432,40

126,79'

2,ql

58,25

1.888

132,20

126,95

32,35

643,00

1.887

1,459,00

l26~9Q<

0,62

12,80

1.96(

29,00

126,56

1

Inj. 5u1/ 11t~~rola

•ml

1 ml

j comprimido
, soo :acr

Comp,

~.no.~s

§i:i..:::rE,-'T• )l.OC?t,QO)
Qt;I:UC"L't.:lll.\n_COS ORittÂ-

l

ue::
!.::ido, No.lici.ixico
r~·:o::':O::YT.Iml

soo ::ter

susptms~f Oral~~rasco

'-ciclo t:alicHxico'
(~::r~="WL\(:0::)

5'

Ycnazo(:liridinll

ISO ml

\ orãgell. 100 2119'

{PYRIOIOH)

or.S.;ea

00

DE'~iO}llN'.'IÇ'AO 00 PrlCOU'l'O

m

BS?ECIF!CAÇÃO

Preçon ,

+~·------·-:=~="1

GRUPO

FCIU>IA

TER.\?EUT~COS/SIMILA?J;:~

t-:l":-•:t.:<:>!n1!l

I;contc.Üd:O
UNID

tarrnaccutica

oiãgc::1 soo

):l-~i·n•·.':::in:l

Brasin.Cic&
•

~!51'

I

1 Preços
Er.,indico
J=!jo
lSISJ

1:1..;-' o::-5.gc:l
SOO ma

:!-:ct:f'n'1i:lil'l~

i qrus
I U ID,9.>-

n ao

. l6.06

SUstHmsão Ord. Frasco

...

i

I

Variaçõea

•

1979/83

' ""

Preço
Brasindica
Abr/84

3G ,SO

I

r..sn,l.2.

Vni.açiiof

~~~4Ç.

Jun/83
Abr/84

Ab.t,/&

'

1.979

1

~.<ól.S•

127 t 21•

f.•jl,fl
f,'3,t,oo
•Bti.\1
479 80
~~~~:~~"~-~--------~··~-------1~t~oo~0rn~l~-2~5~,~73~-----~~~~--f---Ll~----+-~~~-4--~~~-r--~'·~·~
COmp'.9Jlc

liit:.-o:C~r-=il~oina

Cor:lp. SUl<:.

J!U':".l:ft>.::'ft'I:lk}

100 rua-·--100 mcr
suspenll.ão oral Fr;:~sco
O 5~
'50 ml

tatrr;.fyrznto1tl4
{~U;:·.'l.ro)..!l'I'I--1), l
~l:S.-T·iíT.T,_

"'

13,77

245 64

·I

sot. rnj.
Jn:::o::~

I Sol.

n 1

Fracco
1000 nl

Inj.

Fl'<lSC.O

i -soi. l'nj.
I

Frasco

-:;;~-:-~.:::c:o

501)0 ml

Sol. c/ l:ttrJo•Jii.lis:e
($/G!.ICO!;:':l

000 ml

2.773;20
4.017,60
4.017,60

(C1:.'- 1.001) oo
EO:J.':~:;.l()S, EX~TO SZ:<;JAIS •,
sus~m·r,.r.

~ ~:-:-;_!:I~Ll:i:'1-,

7P'nT'r,fT.·:~i:

166,24

14.!4,,!<

----

1

i JUITiTIROC

I Solução

tr.oluç5o)

L c..:; or.

sus-'l'OTAL

654100

-~

t"uo:dit1)

s61. ··;, t1 •l"t~dl.Úiaa

L"U~ol

I~H

C',_::o; l.C'jC 00

t'ol.p/nl :i.! l.;;G _ra_rit;:oni&l
(F~rito

L.1GS,8D
112,40
133,58
48 12
W2_i,3~1'._,;.___...._j..J.hlL----I-....l.L2!!.L
____f-"~~--+--.==.'-"""-t---

Frasco
30 mi

Cr

l.ooo oo

126,82

\

j__

14 77
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VARil\ÇOr.s DE ?ru:ços 'JOS MF.DICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAl$
ÂS NECESSlO.\DES OA POPIJLAÇÂO aíU\SILEIP.A

ESPECIFIClLÇ.i\0

n:t:~:Q!-IP'f\ÇJI.O D_O PRODUTO

GRUPO
_TF:.rV.PEUTICO_s/SIMILARSS

I

cn=-.:n:r.,c;7';r~Jl)F.S

r.e::.~.n"!'tr.F-:lna

Cott.P•

Comp. 0,5 mq

153

60 50

u

o s
l 16
p~~~~~- ----------h1 ~~-:~~-+~~=-1J~~----1-~~Q_----t-_L~Q_--l-~~~--i-~~~'0'!'"'·"· -q ~~('\'"'

F.li~e1r 0,5 1119'

Fr.ASCO

("!!:Cl\O"(i'l F.LIXIIÜ

5 -r.tl

120 rnl

(!'!<"~!'·" Ct'l:>:o:or:~)

l~
PÓ r.ol. Inj.

[l'':"l·t' C:)r>.-~l:')_

500 T.l

.... 13

«n nn

,

17,37

36t 00

1.97&

'

.cg~sr

986 00

1.889

3.158 00

Gl,47

1.219 00

L8S3

, "' oo

126 91

~.339,15

54,55

l33,·7l

L:no,sl.

••• oo

133 73

~.90

1.423,00

I ao

?~e<!l"!A..,ra''

nH nn

154 l l

~ ·l..,S8 GS

,..,

l S.'143(kl

..

Fa-+,111.

;;t-1lr.r-Y.~1eolona (l\c:ata'O~ f:usp. Imj.
. (!)!1'~-~·~p:>J'JLl

Fa"x 2nJ.

m....
C0111p.

Comp. 5 a!Í

s rn.,.

, ''

I' ,

Comp.
20 ma

ls,Hs.s2.

'-"n

Fa+dil;

!'11"~-=.,~ti'F"na

I

, . an

lfiQ'

/!'JS"'

83:,00

4,03

~

220 28

1

I G•.:13,1·

~.113,9o.

'

H:>":::)~tns
s!.~IO!:

M:wo-ntt'OtX.:: · !

_

__ :-

I

I

.
DC:t:c~:NAÇ/-.0 DO PRODUTO

ESPECIFXCt,ÇÃO

Gai.i:.•o

rannaceutica

TZ:AAPEUTICOS/SIMILARES

Ouln1no &ulfó1t.O

VNID,

FOW.A

Co ••

(SULP'..\'1'0 DE QOINIHO)

......

Preços
Brasínd.f.ce
1.51751

Preços
Brasíndiee
1.983

'

Variaçio
l.tl~/83

Preço•

variação

~/84

Jun/Bl

Dradru:U.co

COnteúdo

'

A,br/8~

114~C.iD

r."979

Aótr.,/U

C~np •

S: Omg-

SOB-"l'O'l'AL(Cr'$ ·1.000,00)
AtiT:i:NEOPIJ.'i'l'ICOS
.11.2'.:At.1oprlna
(I~ltin.ll...'l)

D~c<:.ir.o~:~1c1na

Co •·

So • Inj. 0,5
mg

CJ\Dr..tm:.l'l.sTnlA) .

t'oxoruhicina

PÓ SOl. Inj.
lOmq

(1\0P:IBt·J\STINA)
OOXOii.'-IIJ.IClNO\

PÓ Sol, Inj.

(Ke~otx:exa.t"J)
!-:L;1'R~':;'P.tr.ATO

(Kc:tl::otrexllt.a)
V!.'~Jf,I\~TINA
{V':>r;.r,,\!;)

.. ...
,

p.

Cc

S,lg

22,63

••

tD11

407 ,la

8.584,00

2.007

23.054,00

168,57

p

+Dil

1.632,22

34.471,00

2.011

92,561,00

168,57,1 S.S12.,0'

p. Sml

50mg-~

(J,drll:ll!!istina)
P.:F.TOãP.7.itATO

......

Cori,Jp. 2,5 mg

:sol. Inj a
:

.PÓ

-

Co/np.

2.131,10

89,84

·2.725

24l,36

168,6~

176,30

4.006,00

2.272

10,753,00

lGS,42

Fa + 011

19Z,S7

6.0U,Ii0

3.038

16.2Ú,oo

l6B,59

lOmq

Sü3•':'0"r.AL (1.000,00).
1\..."õ::.'I~COTICOS,EXCETO Dt~

ro:.o:n:cos
I

9.,28,3'~

2sz,o6

3,1&

SOmq

[sol. rnj.

504,90

Fa + Dil

2• Smq

i
.PÓ

4.189

S.559,0'

/.49!,9L
S.9~,U.
8.328,,~
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YJ\l'tJ.f•t.-~.t..:._ iJt.

rt<t::(,:U::. IJO:S MEOJ:Cli.Mf:N:'OS COZ..SIDERi\005

ESSENCIAl~

l\s NECESSIDI\DES DJ\ POPUL.AÇJ\0 BPJ\SILEIRA

.-

...

r.:z~;QMINA.ÇM

DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÃO

Gil.UPO

FORHA
Farm_aceu tJ,ç.a

1'EMPEUTICOS/SIMILARES

suap •• oral 5\

Tiabenüazol
(Tl!IADEN)

~

üNID,

Precos
Brasindic:e
1.979

Preços

Brasindice
1.983

Variacio
\

1.979/&3

Preço
Brasl.ndice
Abr/94

onteüdo

Frasco
40ml

U!,02

240,00

1.896

638,co

•NH&.t•.;-;;.

(oy.

Vdll.i.:t.~

l. 919

J.,~JjrJ
lf6~/

A.b~./t,

,.,.

S,:zo)~a·

16$,83

SOB-'l·O:EAL(Cr1 l.OOO,OO}
'!'~r-~•..">;,'\

I

OAS PARASITOSES
nl'l'EP1-'AS

1'-':!0d.i'lquina

:otap. lSOmg

Comp.
lSOm9

:omp.

Cor.tp.
lSOmq

(N.'.t",)

Cloroqnino.
{AR1".LEU')

Cloroquina

j.ol. Inj. SOmq/
ml

Mp.- 3ml

Sol.InjT 300
mg/ml

1\mp. Sml

rarope SOmg/1111

l"X'C.IICO

(AMLEN INJ .-)

l"lcqlumina. Antilnoniato

150mg'

!

(CLUC~'l'IME)

oxaminiquina
(MAUS I]:,)

~omp.

Pir.L"'Iot~rflin.!L+Sulfado:doa

(FM1S,ItlhP.R0CitE)

S2Smgo

;

rmp.

Piritr.l!ltATllina

(Fi\z;Sro'AR=Rõcim)

2SmÇr

-

........,.

~""

Pr!.::laqU!.na
(i\RALEN)

i

11,49

o,39

a,so

2.079

3,60

74,00

zNis

168,00

2,74

323,00

11.6S8

733,60

1.aaz

5.064,00

l2ml

111,61

%.233,00

Comp.
52S:ng

11,46

126,63

Comp.
2Smg

7,20

1S6,66

c;i§~c;

0,18

4,41

I
O~t:O:•tn.:li.ÇÂO DO PRODUTO

FORMA

'r~iU\PEUTICOS/SIMILARES

Farmacauti~~

Comp. :2,5mq

!;rorr.ocriptin4

11).6~

b.643S!

"
t.2.f.,D'-

.'

1:1.'}.,/'1.

/.2&,18

-i

~.!r66,61

u.6-;.3,r

,,,98,~·

l.o•"

404,30

"'' ~.:q

3.b :l.f., 9:

Z.07S

4.U,30

183,61

, .../i>,f/3

18,80

362,30

.Í~"'

- ·-

---

I0.34k,LL

·-

&SPECIFICJ\ÇÃO

C~UPO

18,50

(?J\l>ÇOOEL)

UNID~

Bras:lndicl!l
1.979

Preços
Br:lSÍndice.
1.983

10,31

257,00

Preços

Variação
\

1.979/83

r•cc ..

uutr~s:d

1t61jlo~

onteaao
com~;smg

".a.t.:'.s<Ã• C.1') VaA.i.açiio
~MJ/U
/11\11 /ilf

I.

1.979

""-""'·'"*

2.392

S03-TVTAL {Cr$ l.000 1 00)
Oi1!MIOTE~

'rF.f11\l'!l\ 01\S PAR1\SI'l'O$ES.
t:;rn'i'IIT!:'l'E'S'i'lf:lAl:s:
_

<a

!'.!Jra~olid.ona
cru~oxm:A)

l

Metronidazol

] Comp. 250mg

(FIJ\GII.)

Ccmp. lOOmq

l

Hotronidazol' (BENZOIL)

J suap Oral 4 t

X'~~J:L)

!

MZBtt;oAZOL

~ Comp. 100 IDiif

{PAntalmin)

Cotlp.

lOOIIlg

Cc~~Õm;

)GS,$"J

4.421,&>

/S.S,I,,-

•.~98,,.

~~'Q&_()D
~~.~?

l:U,88

/,.318,18

/oPB.S.th'

l-2~.ft8

ó.U~,:o

4 1 9S

97,10

1.873

23.98

478.00

1.893

3~23

64,50

1.896

2,~6

U,43

1.884

Comp. SOOmg.

Comp.

.CC:rl.p. SOOmg

COmp.
SDOmg

SOOm;

I

i/.!5

·J.II

l00f1111

u:;:.c::.:::utnl

('l'IR.li.BEN)

628.70

.NI

rasco
30m;

1-=io::>l':"r~~_'!!!..~e

(;,TI:SA:;B)

35,70

lOOrng

32,07

Comp.

SUgp.oral 201Qq
ml

'!i3b~n:l!lZOl

l,Bl

Frnseo

Mebendazol

----

--

TRJ:

I

IL(,,l.$

/0(33

I;J.Ç.,f~

J~'t,04

14.~~1.St.

lu·~s·

I
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VJ\R!AÇ0ES D'E Pll.~ÇOS DOS MEDICM\ENTOS CONSICElU\OOS ESStNCIAit;
M

NECI:SSIDl\DES Dll. POPt:ILAÇJi.O BPJ\SILEIRA

ESPECIFICJI.Çii.O

OE:t:QHI!\'AÇÂO DO PilODtlTO
GRUPO
TERAPE_U':i'ICOS/SIMILARE;S

FORM.'\.

tlNIO,

Farmaccut!ca

contaüdo
Fa + Dil

~õ

A!;FQ'!tniCillA B
(Fungicon)

Sol;· Inj.
:iOIIIg

• SOmg

~mpf. s~~Ómg

omp.Suc.

Suap. Oral
lOO,OOQ OI/.Ill

ra:~~l _

FTAJ,IESO'FM'IAZOL
{U,T,)

lcomp spomq

o:m.p.
500mg

SC'LFADIAGI:.lA

Comp. SOOtag

Ccmp.

tccmp. 400mq +
BOmq
-

comp.

GRISEOLFOVINA

(Grit'ulvin)
Nl'STJI.TINA

(Nist11.tinaP
SOB-TOTAL

500mg

Preços
Bras índice

Pre"'os
B'l':lSÍndico
·1.983

1.979

Variação
\

1.979/83

Preços
Braaindiee

Variação

Abr/84

Jun/83

'

Al:or/84

21,95

485,00

z. 009

5,38

106 ;1o

1.883

37,60

661,92.

I~G"

1.009..;00

tl.xll..i.ac.oio.
I
J. 919
Abll../14

1'26,60

I ~.496,8{.

72,,00

578,54

H.~S}.25

1.601~00

.141,8"'

4.tn·.~s

Cl.OOO,~O)'

(Sulf.adiu:ina)
SUL!'k~ETOXP.Z0t.
Pil:l'\
(Bilctri21)

SOOm9

+ 'l'RIKETRO

Oral

Frasco
SOml

SDOmi):

COmp.

lcmp. SOOmq

Comp.

~usp.

SOL:r.l\!~'t'OXl\ZOI.

I

{Baotrin)
SOL!"~IE"rOXAZOL

(Gantnnt~l)

-

rmp.

SOOmg

'

S::':..t~~.~.!...~.!.:W1,

(SUli'G1!il.h11n&!

----

400mg+M~

SOOmg

3,89

.

0,51

10,84

2.015

22,01

10_3,07

.. ,33

87 ,6·z

1.U3

266,17

205,95

.34,08

677 ,ao

1.886

,704,00

299.41

1.33~,2.)

12, ,52

k.4lo,cu

195,,00

0,7S

14,90

1.386

33,9°0

1,48

.35,13.

2.273

103,63

l,,:LIS. '8
·'·"93,.3o

~.9_Q2,.02,

-~ lOOOO,OO)

stre-'I'O'I'J.L

I
-

ESPECIFICAÇÃO

DENOH'n:t,çf.O 00- PitOOtlTO

GRO?O

FOR."iA
UNID.
Farmaceutic.a !conteúdo

'I'ERA?EC7ICOS/5IMILARES
'l'U<!Cr..CUWS'7!•TICOS
EST?J':PTO"!!ClNA

Pa

:trng.

COlllp. 100 rng

Cornp.

~.

(&tic>natn.ida)

250mg

rsmn;;ozmA

(flidrazic!a)

'I<:o:::;.,~:w,.

1001!19

..;.

Rll'AMPIC:rNA

......

Caps. ZOOt1q + Capsula•

(iU.r:m.::t&zl.•'.õl.)
------~

P:tR:~t ~t!NU~

300mg

(Zoipir}

n~~fnw:xw.
(Rimuct-o:m)

stm--'I'OTAL {l.OOO,OO)
~.NS_~OS~.I\TICQS
(~S)

c_r..;osultona.)

Variação
I

1.979/83

107,55

t'..Sifb

""

/.'D-9

lfrtt</IC.

t.9S2,co

'3,46

3. 744

7",80

125..-4]

/,SÇt;~'1-

U.,3Z

257,46

114)

774,75

200,92

S.a.lc,21

774,75

1215,87

i:ll',:z.'J

2.841!i,bO

162,49

&. Utp.$

357 ,ôo

2.284

ca~g01119

14,3Z

341' 50

Frasco
50111.1

60,5S

l.dU,Z4

_

Foi~Õ11g

.2.00,58

tlrut..:4t:;Ã•

0.0:9

Frasco
l50ml

~mp. 100 mq

•

1.9.:1.2

Xarop• 301

I
!

32.3,2.8

Variação

Jun/83
Abr/84.

66-,..U

31,75

300mcJ

Preços
Bras!ndice
Abr/84

3.,30

C:o?oõ~~:g

~usp. oral 2t-

Uífa:l~i~"

4 ,o o

Preços
Bras!ndice
1..98.3

<:omp. S00111q

i Cape

R:f';,J"::"IC!tf;\

DbPSO~i1\

+ Dil

PÓ Sol. Inj.

Drag. 250m;

(Es.treptoril1cina)
l:TIO!:I\lliOA

Preces
Bras!ndice
1.979

2,26

-

n?'

-

-
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\11\Ril\ÇOI:S DG PimÇO-S DOS MEQlCl\MENTOS CONSIDERJ\DOS ESSENCIAl~
ÂS NECESSIDADES DA POPULAÇ!i.O BRASILEIRA.

· Dt}!O!Ú!Il'.ÇÂC

:::c

:?E.~CUTO

ESfECIFICAÇfiO

V!\i..:FO

TE.l!.A?:r:trr!CO~IHILARES

Farrnaceut1ca

Í comp. Sue.

~Ei~g~tf,m~f)

SOB-'i'01'Aú

Brasíndice1.979

:Conteúdo
eomp. Sue
SOmq

SOrnq
Comp. 100 1119'

To\LIOO!UDA.,
(TallC.omi-dll)

Preços
Brasi'ndice
f.S83

Preços

U~llt',

FORMA

1,68

vo.riação
\

1.979/83

Rreços
Bras!ndice

Variação

Abl:/.84.

Jun/83
Abr/84

•

-

V.:J~iAçÀ•

,-.

I

~,0

f't.P..R/811

35·, 70

--

80,04

1'.582,00

1.876

3.589,00

126,.,86

k.38~.po

l4 ,16

i:a1 ,o a

1.884

1.6,89,00

501,06

;·;.õ,:,.s~

24,,02

422,70

6J~

2.pu,oo

383,,65·

$,40!},5)

9G,4~

1.052,80

!'!.'11:

4.338,00

312,,04

U99,o.f

36,39

7"21, 00

1-881

1.634,84

126,15

Ú.392,5S

2.264.,00

126 ,ss

t.IH,tç,

529,00

126,88

5.2.}6,'-'~·

r.oo1,oo

126. , .

/,.!!93.53

eomp.
lOOmq

u.ooo,oo)

11.NTIOI0TICOS

Sol. Inj. 250

l\..'UCi\CIN.i\

(nriclinQ

Fõl X 2ml

mg

}u"!PICILDl.A

COmp. SOOmq

Comp.

Comp. ig

Comp.

soomg-

(Binot.al)
A.'U'!CILINA

{1',:;:picil)

lq.

j Pó Susp. Or4l

Al'I.P!CILUll\
(tlinotal xaropo)

ró
,

A."!?!Cit.WA

(tJ!.notal)

l PÓ

1'.!'-"'~IL.I:IJ~
{:l!:-:ot.:~1)

rr.oco ·
60llll

soom9'/ml
~o1-Inj

F'l'.

+

0.11

Sol Inj • lg fo'a

+

011

SOOm9'

46,43

998,00

z.149

C.p•
250rn<iJ

9,84

233,,16

z:z69

Capo
' SOOl:l'iJ

22.41

444 ,12

1-881

I_

CEF,'\:L.-~!~JA

\ capp. 250mq

{T.Er'LEX)

capa 500t.l9

CE?J\L~'{DíA

{Keflex}

I

I

-------

CJ::\O~Ú:t:A~O f.IO ES\ODtJTO

1.";-?.üPO
-':.'~?.;:?c!:r• .:__C.CS/S:i.Z.~I!.l',rJ!:S
c:::-r-~r.t7.'11ll'.
n~at!a;_.r)

r:~.rr..ac'cutica

ps
suap. Onl
i

<-> ('l'REO)Frag.

CLO?~W:i::~::i:CO (PALMIT,\TO D)
(Siotcr:t1c1na)

isuap.

'
!co~~!~do
rra11co
GOml

250mg

D:eaq.

Oral

F:ralJCO

250mq·
60ml

~~:-:!~~~~~)(Rl>HISSOCCIJlà
&:nrrr.o:uc:rttA

ESPECIFrCAÇÃO
FOR.'tA

2,S<

CLOR.\'F'EliiCOI.. (O)
~UCt:!lO&I:.l!~él.)

j

I

(ESTEAAATO)

(::i:!Ooorie)

7,Pó
'

Sol, Inj;,.
SOOmq

prog.

F4 t Dil

2301:'19

Drn.q.

Oral

Frasco

2501119'

Preces
Bra$Ít:.dice
1.979

Preces
:Sruíndicc
~·.s~q

\ I!·

Variacão

1.979/83

P:::-eços
Brasir.dica
Abr/M,

Variação

'

Jun/83

Abr/8-i

2.. 754 ,GO

3.63Z

1,33

4·2,55

3.099

J,4,68

484,00

3.197

1, 40

ZD8,~6

2tlZ

I:HB,oo

4,45

103,15

56,80

1.002,73

75,81

2 ~ 217

6.201'~00

V,i.IA.:'..t:~Ã,,.

·~

l').,H

AP>R./$'f

'125,16·

8;<?'1-~,,"

101,45

lJB,.f.J

f~5'~).a.~

l,aga;oo

12&,85

t.S'?-91 5"6

~~····

'2~.UG,2.~

26~,30

i76,58

<;',-z-t.j,~f,.

J.lp,oo

2ll,SQ.

s:398,:v.

ER:ITP:0:1ICINA (ESTZARATO)
(IlO!J?ne)

rusp,

~~~~I~~?b~~t~UCII..rNA

rmp.SOOOOOUI

~g~gào:r

1,65

33,91

1.955

Gr.~"'l"AH!Cit:A

[Ga,rn.:'liclna)

il.

Amppla
1 ~1

lS.<HJ

298,91

i.880

6'"98~33

133,&3

~.S2.),"n

G~~:'l'J". 1 !rC1!':4\

pol. Inj. BOmg

{Gi!r<lr.ic!na]

I

""'"·

57,66

1.142 ;16

1.880

2.6&8·,00

133,59

i,s>."I,Jl..

L:n:corú:ci:IA

)'>ol. Inj. 3001'119 lUllpóla
1 ml
I

Zl,lZ

326-,00

lo44l'

t;)l'-00

IS"J..p..

k,331.Bi

(Frado~ieina.)

l>ZO~ICINA

(N.~.)

fo•P•

I

Inj. lOmc;r

SOOmg

6bml

2nl

Com~.

SOOctg

·u,oo

~~~{

-

I
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V.'\!\lliÇ0t5 DC Pn:::ÇOS DOS ~11~qtc1\MENTOS CONSIOE:Rll005 ESSE-SC,.tAX$
ÂS NECESSltl<'\Dl~S DA E'OPULAÇJ\0 BRJ\SILEiru\

-

--

--

OE::c}[:Hõ,'\~ÂO DO PnOOUTO

GBOPO

FO;l-'1,\

Tt.M.?t.:UTICOS/S!1~ILli~S

Far:naceutica

tstaficilun-n)
PENIC:i:LW.~·

t.I:\ID

PÓ

Fa + Dil

i"Õ Susp.
1.200,000UI

Fa + D!l

susp. rnj.
600.000 OI.

G DE!iZi\1.'INA

Penicilina C Demz:ati)

p;w:::czr.:mlt.

b

onte::ido
sol. :tnj: SOO:m.q ::a + 011

OX:..CILI!lh

G :SE!JZA'l':LNA

(Penicilina G 2enzati)
PE'NICILP.l11. G- C~:i:S'i;'7lLr.iJ\.
(:<>E::ICII.It!A G Cristl!l.l)

PÓ Sol,

PU<ICILDIA G Pi\OCAUIA
( Pcnic G ~.roc,alnal

~~ 4~~~Eõoã~:J •

1,000,000UI

l"E:'IICILlNA G PP.CJC,l,!Nl\ +PE- PO Susp. tnj',
N:tC'U,tNA G
400.00001
CRlST/lLUUr.

Pa

sras.índice

Preços
Bras índice

1.9i'9

~,983

l?reços

ESf>SCIFIC.n.ÇiiO

+ Oil

1B,5Z

.350,35

16,01

Variaciío
I
1.979/83

Preços
ara.slndico
Abr/84

I

Variação

VAA:'..a..:;.Â ..

•

Jun/SJ
Abr/84

y..
191-9
4i~R/i'IL

/},[~

844,00

1!>5,48

(LS1,2<1

288 ,ao

1.698

864.,00

200 ,o o

5.!!.96,62

20,73

310s00

1.395

.9.30,0'0

200,00

k.2:-8b,.l.S

17,62

233,68

988,00

324,00

S.Scf,:u:;

toz·~ao

-

'3,03

3ZSt56

10.644

738,31

126,711

2~.u~.,,

25tlmg-

1,62

33,77

1.984

. 75,66

124,04

4.'~.3-.

Amp.7oos

t,:;s

20,01

1 • .382

Fa + 011

Fa + ·Dil

/!2lr

trr"tciT.r,rm
':!.'E'r;:!.C".ZC!.J:l!,'\ {C:.CRIOP./,TO}

·CApe 250, mg

('l'crrar..1:::it'1-'}

\

Caps

Stf!l.w';OTJ\L (Cr$ 1,000,00)
!!\V!::t7r.:~\:PI,.._$ ALERG~

:.

~

I

TCxonr::::

1\Ltrm'l:l

{':'oxoide

'l'E'l'ANICO

usp. tn3.

Ali:o.a:-~)

ESPECIFICAÇKO

DZ!"Ol-ÜNj\Çil,O DO Põ\OO'J'tO

GRUPO

TERAPEVTICOS/S I.MIL1't.RZS

vaci:Hl Mtitlo:arilicl!;

FOtt.~1ll.

UNID.

FarmaCcutiea
Liof, susp. In

onteúdo

Preços
Brasínd.ico
1.·979

Ain?.+Dil

7,56

{ll/,Cl!iA ;,!iT:ü'J{]I.Rii.ICA)

V'acini .l\:ltL".leningoc6cicã
(VJI.C. 1\.l'J'l'IHLN Bl

+

PÓ Sol. rnj,

Fa

+

011

11 ,as

A+C)

vacina Anti .. P.5.bica (Canina Suap. 'Inj.

FAC.

240,00

(V.I\C!NJI. ANTIR7\l!XCA CA.)
VIJ~irHl

Anti .. R::ib'ica
(Vl\CI!IA At.'7lnABICA)

tnum.)

vacina IlCG
(VAC~~J\

Sllap. :tn).

'!"!'-

Liof. susp.Inj

""P+

BCG)

v:~ein&

(0:(.

Fa SÕml

\CR:; loOOO,OO)

\

lo 979/83

Preços

Vauação

Abr/e4

Jun/83
.(l.br/8(

Bra.a!ndic~J

--

\

"'

te.t-~

,.._~>th~

.--

l.Q84

·238,71

126,74

15,75

--

<l0,28

155,74

'1~6

8,40

...--

J\mp. lml

12,60

!

V4R.i"A.:;:.Õ:oo

-

l.ml

2,64

4.oo4, ~-

•217,39

·105;28

DIF '"''l'Z'l'ÂNICO)

-S~:J-7'07i\!.

Variação

22,,08

.,._

DUpla (D't') (Uno Ad) su.u:p. Irij ~

vacinA Dupla (DT) (O'BO Inf · Suap. Inj.

--

5,05

Dil

vacina. contra Febre Tifóid SUap. l.nj.
(VAC:CNA ru-.:-:r::T:t:FICA)

Preços
Bras!ndice
~ .• 983

.(iJ,Sl

4,(.:21>,93

-

'l'lt.:t.m::F-J::llO::::n, PASSJ."<n\ DE
r;r,:;:;oP,no:L':Zt;'~

:r:::unof11o'!:lulir.a .n.nt,t-'l'otan.1.P6 Sol. Xnj.

c:a.-

('1'E7;\.''\0i30!.IM)
:r=~.unoglobul:tna

{GAM.\GI.Ollut.XI-\Al

Sêdc!L

FA +;. D11

Z48,12

5.532,00

2.1Z9

+ ôil

58,45

2.431,00

2.612

2500I
Pó Sol. In:).
320mg

'poa,

I

h)-'.lf,oO
S.'l9lr.~t~

t<..sa

i.,ol5135

1:!-1,4)

9.111.~9
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VARIJ\ÇOES D~ PREÇOS DOS tlEDICI\1-:.E~TOS CONSrDEMDOS -ESSENCIAIIi
ÂS NECESSIDl\ilES D.l\. POPOLAÇJi.O' Il<l.i\SILEIRA

SSPECIF:i:CAÇJ\0

DE}:Q}l!Nii.Ç'ÂO DO PRODUTO
GRUPO

FORM.\

. 'I'CRAP:Eí!I'ICOS/SIMILARES

Farmac'outica

~oro

Sol. l'nj. I'oli

ll.ntioracn!dio

I

UNID.

:conteúdo
AAp.

ol Inj. 25 CI

Soro Ant:.lcto1:.4lico

ol.Inj.lO.OOO

oz

(SOnO J\!\'7IC'RO'i.'M.ICO)
Sc:~ro Ac:~t!.u.l::~.,iüico

{SORO lll>TII:Li\l'IOIC01

~ol. Inj. lO O:I

So.c'o :o\nticeeo:pilõnieo

Sol Inj.Poliv

~::::rc

fol

Preços

Sras!ndice
1979

l9j},l

....
Amp.

Vari,ações

'

1979/83

Preços
Bras!ndice

Abr/811

V4rJ.ação

'

Jun/63
A.b.t=/64

...

Vll.R;4<:À.~
L~'f.9

14PJR/.to.~.

880,00

l\mp. lo"
/.mp.

Bl;'aslndice

'~

(~C'r'.O .".ti'i'U~"'•iCl~!DIO)

Soro 1\n~.ibotrõpico
j~r.n ::~::-:c~'F!'-OJ'I':!lt'O)

l?r~ços

lOm

S7,47

1.235,00

48,76

1.380,00

515,157

2.030,00

2.048

Z7P

2.801,00

126,80

l../15,95

3.úo,oo

126;.80

t;.::..~g,

4.6cs,ao

126,84

2.0

10m
5!l'.~

(5CJ";O ;JlT:OSI',In-:ID'IC)

t:.t".Hc!1dic:o Poliv ..

{ZCP.O _:i'.!":Z!O?:!:tr::CCO POL)

Inj. '2ílU +

.iiJnp lt'ml

ol.'Ioj. 200UI

..... '"'

too

--~·-~

!:~=o 11.nt!-r.5.Jú~:~
{SOilO -.hl•:TIRl.EICO]

S'J::O 7N,,.;., ....iTJ:ICO
C!:or.o 11!:-rr:r:'!'l'.:liCO)
:::o:-=~

i\ntidif!tc:ieo

(t:OI'lO ;'\}:'I'!DlF"l"tRICO)
;,)~!.\r;~!!;<:::tcos

~o~ Inj.

to:ooo

56,04

CO!':'p. Or:l

0,46

lml

2,31

UI

'

670,00

14122

2,584.,00

285,, 67

1.883,00

3,260

4 • .27~,00

.126, 76

·t.SJ9,.S',

15,80

3.334

--

36,90

133,54

}.~21,14

Variação

Preços
Bras!ndi.Ce
Abr/B4

3G,17

Mp.lOJ:Il

$,OJ.S1 1J9
)2.S~l,,r,

6,058,00

'-92).,1,1.

I.

_

r.C!!lclor'(c:;irlll'li:l.!l

fot1p. 2og

(:t"O:t..>.'AA:.(r.'ôE)

r·

o.e:s.clor!anir4ll1nll
CPOI..AAA.'1n:e>

Inj.

•••

Amp.

ESPECIFICAÇÃO

DENO:OÚNJ\9Ao 00 Pi\ODü'l'O
GRUPO

UNID,

FCR-"111.

Farmacc\lti_ca

TI:;v.?EU7ICOS/SIMILARES

conteúdo

Dlf'enitlrat'ina
(Dr•H(D'!'IL LIQ,)

Sol. Oral.
O,:!Sl-

Nasce

I'ro::-ctn;:tna

Dr9'. 25m9'

Drg. 25mg

Pro~!:t~::ino.

SOl. In:). 50mg IUl\p. 21111

l20ml

;.~~-~:.::~~~:::>

c:--;:~:J:n::rt:!l)

Sl:D-7'::>'l'l\.i.

4G,63

pol. Icj'. SÓ~00\1\r.lp. 2ml

l

3.o4.82

Preços

i'reçl)~

D:t:"as!nC.icc

Il:J:":~.alnc!ice

·1983

1979

•

1979/83

Variação

/lJ,t>:'.:.r:;..!l ...

Jun/83
Abr/84

APo~/91/

•

%

l9)9

9~72

380 ,o o

3.809

839,00

J.20, 7,1

'3.531,,9

0,45

9,55

2.100

46,70

389.. 00

1".:Z.1f,Ta

1·,89

3~,88

1.957

88,16

12~-74

53,14

3.180,83

5 ..885

4.046~50

21,22

1.514.19

147,24

4,967,00

3.273

16,201,80

226,19

10.103,,)

~.5bl.,,~S

ccrt: L;ooo,OO)

~~
M;::~'l"~$I_COS

.

GE'RAIG

Al!<lx.llona + Alfadolona

SoL l:nj. 9mg
+. lmq

~~}.~;1Rà)

so••

cr.r.rr:;r.siN)

zn,.

Ar.tpol&

lOml

50~ Frase Am.p

10m1

Ctii:R ::t:ILICOY

i

Frasco
J.40ml

38,90

2-5}-7,75

6.372

5,075,40

10:1.,58

ll.94).,3o

'i:up-nt.i'll &3:.lico

: 2ó Sol. Iiijl

F.ü -lg

12,34

656,00

5.216

2.572,00

292,,07

:fll·1•~.r,

r. ter
( ... lli·)~f.-!t'''.T'l'~~

·r.r:r-;:·;~~I('OS

:ü'.l?1vace.!n4
(:!J\i\CAlUA)

Llquiclo

r

1•

I.O::J.;,S

sol. :tnj. 0,5\

l:"r:l/JC~Anlp

. 20tnl

30,49

4.328,00

Jt.694,64

I 483
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\1',\Ril\.ÇOES Ot; PREÇOS DOS MEDIC1'1!1&W!'OS COMSIDEM.OOS ESSENCIAl:>

,'\s
DEl'O::l~!!t;:v.;.'\0 0'.)

NEC'ESSIOJ\OES DA POF-U:f.J\ÇÂO DRhSILEIM

ESPECIFICAÇJ\0

t"P.OOUTO

G:lUra

FOit.'-1A

Ti:':;t.\~i:ü'i'ICCS/S!H!LARES

Far1:1aCeutica

o,s,

bo~~!~do
Frnuc.

LJuj'ivaca!na + l:pinofrina

sol. Inj·.

:.idoc.n.lnn

r.rasco

('l.:ULOCAitt'A)

sol~Uao TÓp.
4\

Lidoc.:1!nn

Sol. Inj. 2\

1\rnp. ?ml

LieocalM (hip!!rb&rica.)

sol. Inj. St

1\mp. 2ml

(MASCA!NA C/NOREPINE.FRniA) 1.200.000

(XYLOCr,:WA)

24 ,ao

kriP· 20ml

10,'33

30ml

2,20

{XYLOC1\!t1A)

sol.

LidOc:\lnn + Tíorcpinofrina

~nj,

!.'reços
Bras!ndica
1.983

Preços
Bras!nd.icu
1.979

155,71

2\ + l\mp. Sml

U,97

""P• 2ml

34,00

1.200.000

(:m'..OCAtnl\).

Variação

•

lr979/8J

---

Preço a
Bras Indica
Abr/84

Variação

VA::I.i,A.ÇÁ•
~-

\
Jun/63

I");J
FHHt./ft~.

Abr/84

H.:;:z.;,o~

1.180,00
1.180,00

l.U•l,bO

St.H~lts

A~V\LG~SICOS 'Hli.P.C0TICOS __

sot·..

Dextrorropox!f'eno

Inj. J~is

(HYPMO:E)

; sol.

MorHn~

In~.

lOmgjlu!lp. lmJ.

'

(MOrl.Fii111)

2,89

/ml

! Sol.Inj. lOOtng Amp. 2ml
!
6"
7>.:::\.:.c;!:srcos rr1\o :-::.~cO-::r.cóS

Pet;:1d!.na
(?:i:loOCi\R?Dli\)

Jkido ll.cotilulicllico
(A

1\.

S}

Âcido J\cetila:aliollico
(A

.:s

S)

g..c-t;k:;r,_

'

\ comp.

con:p. lOOmg'
~ Cocp.
1
t
(:;t:" " ; 100mg.

OE:{Ô~INAÇAO 00 PitOOUTO

0,16

14,88

8.300

0,13

10,32

7.838

b,U

ESl'ECir-l:CAÇÀO

UNIO.

FOR.~ti\

Preços

TrR.r',I~=:l!'i"'COS/STHILl\RES

Farm.aceutica

::lipil:'•)l'll1 (t'l'!'tap.tron(l
U:OVALGittA}
(r.~eta,irona)

(liOVALGnTh)
(;:~.ct=.pirona)

(t>OVALGTNl\)

1.9_7_9

contelh'-o

•

'

Brasíndict~

GHIJ?O

D1p1 rona

1
í

-

-

-

SOOra\J.

-

42,00
15.(

CO:.t;?o

I, r!-f"

tt~t~· t'olo(tt"(·lo1/:(.ttJ:-x.~ú<1lt

D1p1rona

SOOmg

60,04

Preços
Bras .índice

Variação

' LU_
-·-- . !··~.ª-t···~·- r!~"

136",18

126,82

192,80

"""' ...

359,04

51,92

'24~ 1 ~H

/{./7.2-.n>

..lHO

So.o5o ·""

Variação

<>reços

Braa!ndic:G:

:J~. 35"D,OO

.Jt.2!i'f··_,

-r/29.2<f.

Abr,!8~

"·'''-• li

-

·-·

'

Jun/8.3·

1/H!:rd<;:...i

~-

l9'l-'!l

~r/84

flt;ll:/$q.

124,41

-I.B.sf~.ss

121,26

1,,oo:S'.·n

8.3.~,6~.1

COmp. SbOmg

omp,

soomg

O,SS

45,62

6.194

Sol, Ora1.
500mg/ml

Frasco
10m1

áo,94

sos.oo

7.219

Sol. %1\j. soo
1n9'/ni1

Ampola

2,16

so,2a

3.1516

182,08

,126,8~

Comp. 200mg

Co."Up.

aotl.mo;

l, 70

49,40

Z•.805

103,45

109,40

t-.9851!!..9

CODp. lOOmi

ccr.np.
lOOmg

0,61

12,SSI

l.g63

28,58

12'l,OO

ts:as,:zs

susp. Oral.

Frasco

9,56

366,00

3. 7'28

830,00

126,78.

S.S82,oo

4,09

81,00

1.880

183,66

126,74

4. ~9ó,~'

0,30

11,35

3.683

33,55

195,59

)l.os;,33

17,68

268.00

1.415

921,20

2,3,73

s.llo, LI

2ml

"il.02,38
1.124

----

SUB-TOTJ\1, (Cr$ 1.000,00)
~·n."t."!.:i:;:::;:.r..~s

CA:banantopina
(TECI'J:TOL) •
FC!::'I1t9.~l:lil

BIDA.!ITliL)

Fcnil:.'olr.A

!

(t:!':::r.rm

2,5\
120ml
1 sol. Inj. SOm.cr i~~Ol4

Fo:!nitolr.a.

/~l

(!!Il':li\S':JI.I.)

Fc:-:oba.rb1tal
(G:..:<.:Jr:::,\t.)

-

l"o:-,ol'o.J.rb1tlll
(GAl!.OENA!. PEOlA'l"RICO)

!·. COmp.
Sulo.
lOO::~g
~ SOl. Oral

.n

5ml

Comp.
100:r.']

Frauco
20ml

1

&tm_.o::ocz.u.

t

I

I

I

---

-
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VARIJ\ÇOES

,,,

o;:::;o~;~~i[I.Ç/•0

00 PRODUTO

i

o,

oos_

PREÇOS

Pl'eços

UNID,

FOR:1A
rarrn.aceut:.ica

-:i' E i\A?::_t:;':'ICOS/5 IMILl\RES

MI::DICA.MENTCS CONSIDEMDOS ESSENCIAI:;.

NECES~ I D~I)~S __ _!)~ l_Ot'ULII.Çf,~ _1!-EU\S~~IRA

~?;SO&CIF!Cli.ÇÀO

Giiü<'C

Braslndice
1.979

onteúdo

.il.:·:-::-;-:'.:::r~~O!l:r.~:os

Inj, Smq/m

I::I!IJ:í'.::>!:l::O

rol.

BIPJ"Oll"'~:l)

pompri.nl.ido 2mq

[:D~~J..!~o.=.S5cl.1a)o.

+ CAR:S.IDOPA.
(S!:-:.e::-.oto>

SO!l-':'0':'.'\!.

OD'IPo

I
I

.,

Proços
Bras :índice

Variação

·1.~83

1. 979/83

Preç-os
Bras!ndica
Abr/84

,..

''t:...c>.rA.cÃ•

V11r1ação

•

1~1-9

J•m/83
Abr/84

AB<.}Bif'·

27 .ss

I.,.,

IR<>IUO

15,14

2.928

79,50

425 .. 1.0

JS.C.)o,oo

6,00

121,06

1.977

306,63

1.53 .. 46

s.c1a,s3:

0,35

8,80

2.414

2CT,OO

127,27

,;.,14,~9

o,n

18·,60

2.483

42,20

126,88

5'.161. il

Srnl

2,20

40,32

•O•

110,80

174,80

k. ~

omp 1mg

o ,63

17,22

z.6:s3

39 ,ao

12Ç,48

G.o~o,

fo"P• Smg

1';48

40,60

2,643

92,05

126,72

,;.11~.)"9

l6.zs

4S7,QO

2.712

1.035,00

126,47

G.~9,:2.:1

lrnl

'""

1Cot:''O.

%75m;

l

o,so

1\mpola
COif'D.

(1!.t:;I';~:'::'O~)
LEOOM?~
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275m;

1 ,ss

I

I -m P61JJJ5""

{l.ooo·,oo)

w::t':>'J:.1''M'TCOS
crn~:~:r~'"i"'.\'!:nu~
(,'.:-!pl~ctil)

jcomp.

comp. 25mg

25mq

Jcomp.

cr.::::.:<~ .:Y":.~,z!n~il\

(j11."r'!.~'=t1ll

ltJIJm'J'

OI!l.i)o

l00r.'':J

i

C.,.'J::";:";::;:::-,:r.,>;o.
. {:.":',:i.ctil)

Ísol.

'j·CO!IIp.

E'~lo~;c::-!.do~

Inj. 5mg/ i"'POlo

ml

lmg

c::,..:.:-~:-::..J_

.\comp. Smg

Ilo'.!.')">::"":'':L1')0L

(l!al<'!olJ

I

I

r.:..u'1?.:::J.I~J9il

Sol.Oral o, 2't

(lll!.:i.ê.ol)

i'

DC:~~CN!:-.,,ç,•,Q

C.S:?ECIFlC/I..Çi\0

C:O .P:\ODUTO

t.."i'·V?O

FCR.''J\

7!:itt\?E~ICO_SL.S~tLAlill.S
iU.l.Jr~r:.:Do:.

{llal~ol}

J

bomp.·
25mq

{rH"o:":"!~lE}

Comp. l.Otmg

LT.'!(\'_...,.:.,•Jl\Z:OT!\.

u~im.

FarmaCcu.tica Conteudo
Sol. Inj·. Smg~ rpola
ru. . 1 f,'\1
COmp. 25oç

t.!:"rt;-:~-:'1'.~?!'1\'Z.:m;o..

fig,ii"

:rr:l{to

100 r:-.q

('õ"1z1n":l)

sol. oral· U

L;;''0'~T'PitO:t~T.lll1\

rasco
·20m~

(t:cozina)

Preços
Braslndico
1.979

I

I

Proços
brnsíndice \
l.-Sia3

Vu:t'incão

'

1.979/83

Preços
ara..sindice

Va:iaç4o

'

.Ab~/84

.:un/83
Abr/84

lb,,,

•s

\IJl.Z.:'~t:;-4..,.

'"

J.:; -.,.g

JI.~R../1'!

4,63

93,08

1.888

211,12

0,57

15,50

2.619

25,15

81,67

,,., I

3l,SS

l.S70

i6,'15

12&;~7

16,09

473,00

2.370

790,00

65,27.

1,09

21,60

1.881

sa .~ao

172,22

S.:2..t)4 1 Se~

1,6~

33,55

1,.885

91,40

172,43

5.Jo8,1.8

14,67

219,60

,;,, 3

419,00

90,89

2.15'6•. 1')"

0,94

18}65

1 •.884

41,40

154,.l:_G

4.~-l.SS

0,93

21,2.5

2.184

125,62

Ui!! II
~-840,35"

k.,00,6!
~-8~.88

(Cr$ 1,000,00}

St~·~.":''!'.l\t.

il.::i=Tot.. !'i'!COS
Lll;li'>.EF,l>N

eo;ue. Smq

Com9

comp, lOmg

Comp.

5 mç

{Valiu•n)
tii/l.7.Fi'.'\U
(Valium}
o.:;..;::;:;~;..•;

'
C~IA'ZRIIT'.-1)

$~:!·':':::-::-.!.
~:·:-:.·.~~

ter~

Sol. Oral.

~

....

lO"itq

Frasco
10~1

l.OOO,OO)

.:·•:.ss::::t:vs

J\::~it::ipt.il!na.

C<mp. 2Smo;

(..-:l.TPõ,,!:O:.)
I~i?ra::tina

1-:"0l"RJ\.l'IIL)

CO'Tl'.;:r;.
2S::~g

! Origea .2Smg
I

Brigea
25mg-

~I
-Ul,~
I

L:t>,:t9 1Jl.S>c>,99

1485
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'.J.\RIAÇOCS OS "Pl"U::Ç'OS DOS- Mi'DICAt1E:1;ács- CoNSIDER!·.ooS -ESSE:t>ICIAIS.
ÂS NCCI::SSIOA~ES DA. POPUIJI.ÇÂO BRl\SILEirU\

oe:IO~llNJ\ÇM

ESPECIFICAÇ'"ÃO

DO PRODUTO

rarnaCeuticA

Ti:ito\i' EOTtCOS/SIMI LARES
SU~-:ç;,~.r.

Preços

-1---,:cO:::RMA:::::--r-,u-::":::.I:::O-.-i ~~~~~ndil·&

Gl\U?O

! Preços
! ~=~~§ndice

Variação

'

1.97S/B3

P::-eços

B::-asindic:e
At:or/64

Conteúdo

!

I

vt:.-..'!..i.:..:;:.i:o·

Var!ação

""

1'9-,.,

JU:J./&3

.

.48~/fú.

Abr/84

(Cr$ LOOJ,OO)

Prct="-rAçõor-ccoi:l- Aç5.o nasal

soll)ç1io o,st

l"e~!l~~::iM-n::~s~l·

(:i::o-s::m}">

Frasco
lOml

Sol·. Cloroto 'de Frn!:CO
1SÕdio 0,9 i

20Ml

4,97

156,00"

3~100

431,00

7 ,lg

41'3,00

5,644

9l3,00

18,00

649,35

i. 700

11..-.titussl<;onos

ol. Or.nl 2\

CC'l')eb&
(~.,':."'f.

!"rnsco

':=!T.LLI}

20ml
~rágea

· riigoe.-s lSrnq
De;:t::<~~~torfnn-:~
(i''""r:''!'I.C"':O~~C)

ol. Orãl l,õi

!O<:P.to ~,., ~:tot.ii.~sio _
(:rr)">=:i'<f Dt ?Oi'\S~'!C)

2'

--?ca.rope

20:nl

24,69

430.50

lvef!

Fr.-..sc:o

22.83

704,70

2.986

10,1~

2.100

151:'_g

Fr.asco

l'in1111

I

!Comp.

;.•!:;:n.:;.;J.i..!M
(~Uphi:!.inl

lOOmq

ESPECIFICACl\0

Preços
Brasínd'l.ee
1.979'

Preços
Brasíndica
1.983

2;74

73,20

2.571

1,02

ZO,lS

1. 875

FOR."iA

Farmaccutica

7Z:?.t.?EUTICOS/SIMILARES

lL :r::c':' Il>I~iA.

.

!Co~~~~do

tol. tnj. 24m;/ ~.JJ.>Ola
ml
lOml

E~,:philino»

s,;-...3-J!T;::mr..

'omp. 2mg

omp. 2mg

Carope O, 4mq/Jill

rasco

~~.

s.::-..;: ,;_:-::~:.~ot.
(r~r·"ltll)

.::rropc
lOOr.tg/ml

•;;::r;o::~r.n;,,

(r"111na&ea)

)].,w.

1,963,00

I

0,48

I

G?:UPO

I
'

omp.

1.436',00

.lt.Z,O.

lOOmq

I

DLNO~!INliÇÂO DO :PRODUTO

-

o,83

4,31

Varh.ção
I
1.979/83

I

I
Preços
B:rasind1.ce
.AAr/84.

'var1agão

•

I

,_

vt.«.~t.~.Z ...

Jtin/63
Abr/84

l'!I'H

,.,_r:.t~.Jar;.

207,60

183,60

1.l.1G,61.

52,05

lSS,n

S,oo~.'34

S. 63.9,5"1

l20m1

.2.2,65

448 ,ao

1.887

1,300,00

190 ,la

~!'!lC~

ll,SS

325 ,o o

2. 706

736,qo

126,46

i lQOJnq

3;25

78,46

2.314

177,92

126,76

s;nJ.,J,t

omp.

1;77

34,80.

1.866

73,4ó

lll,pS

L.o49.12.

o,cs

11,90

i"fP

34,95

193,74

S,.:Z..)b,9..2.

2,91

57,84

l.S87

1"46,60

153,46

~-~3/-.80

6,14

121,90

1.885

309,00

153,,48

.4,H:t.S"~

o.oml.

I

G.2.SS,t'

St;Z:.-'l":IT.Il.L {1.000,00)

s;:... ·~.l.

::-J.SCiJl.O ESQUEL€'1'IS:,6

Ç.2

o.

)\J!í'TI~f'L.'\l.!..I\TO_RIO E },.N'l'I-REO'

tlt:1..J;..C'1S
AlO"-urinol
U}'lO!'iC')
COLC•.:zc:.ur.

..

;omp ].(lOtriq

;cofl'lp.

O,Smq

~omp.

0,5mg

{Colc:.ic-1n<~.)

r::·•··"''7117C'INA
(!.::;·;::.:;n::.-..J

_lrli!J'~a
2001:lg

trãq;;-

:i:t:.(J:'l:'r1'.CllóA

_lcapo:

foP'

(!:"~oc.tc.)·
rt::1n·~r::.-;..c:mA

t:r.e:ocid)

50mg

lsupoaitório
lOOmg

I

200rng

SOmg.

r~posit.
lOOltiJ
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~:;:.;:o..a:.WI.O.I.n.&.po

;\S Ni=;CE:SSIDADgS DA,l:'OPULJ\ÇJ\0 BRl\.SILEIRA

:n.:::r,~tõ~;,ç/.0

;)0

ES~ECIFlCJ\ÇÃO

~ROO:.!TC

Prêço!.
Bras índice
1.,983

~~~;r~dicc

+---~--.,-=-:--11.97~

Gllü?O

FORi'.V..

Fa.rmaceutica

'I'ER..\?tU'i'!COS/SIMILJ\RES

\ uNxo.

Praços
Brasindic~

Ab:t/84

.

~onteúdo

'Var;Açãoj vf1.Q.i A
Jun/83
Abr/64

c;. r..~•

o/•

.,
1\Sil..jBtt

l

~

"'~

r.us-TOT.'\:L {Cr$ l,OOQ,OO)
rr;:.;,·:,-.::-rr.~ MU~ÇfJL.I\<%5 PF.RI
F~RlCOS

G"-t.A.'Jn;r..
(Flaxedill

Sol, Inj, 20mg/ Ampola
ml
2m!

P 1\~Ci.IR0N:i:O

Sol. Inj, 2mq/
ml

Ampola
2ml

SUX.'\.':ZTONIO

PÓ Sol. Inj.
lOOmg

Frasco

~comp. SOOmq

Comp,
SOOmq

{PaV'oJlonl

i(QLlZt.ICIN)

lOOmg

1,45

67,92

4.584

10,63

6i2,52

7,44

549,00

7.279

3.375,00

2.227

4.031

1.458,00

SüB-'rO'i'AL (Cr$ 1.000,00)
~>.cE:-;'rd

orAm:Osncos

co:-:TMSTZS ru\DioLOctcos.

ACIDO IOPt\t>:OICO

i

{7~1e?ague)

-':l!P!ODON1\ H'EGLUMI:<A
{'i'r;,-nSb~1~x}

)Sol. Inj, 50\

D!A'i'~!Z

nz: MEGLUMINA +

oz: SODIO (Hy?aquG}

DIA~Sol.Inj',
\

5-0,-+

25\

Amp iO,m1

Ar:lpola

'.o

2,40

99,16

:360,00

12.269,00

3 ..308

73,00

4.310,4(1

5.804

11.011,00

6.20,4!:t

1.443

15.378

390.,00

20r.ll.

I

269,

17l,98! H.l=.f.,So

14.8,011 ~.Sid,oB

~--~-~-~-~----~~~------L----L----------~--~--

oz:~miiNM;Ao

DO

ESPECIFIChÇT\0

~RODUTO

GRUPO

FOR.'111.

Farmaceutica

":e=AAPZ:ti't'ICOS/SlMILJ\.nES

oNro.

Preces
Bras índice
1.979

Precos
:Srasíndice
1.'983.

Variação
i

1.979/83

Conteúdo
':r30j00

3.384,00

925

3!ii10,00

4.320,00

1.007

SU3-1''l"r1\JJ (Cr.$ l.ooo,OO)

1\'! · T-.t"-....;. ;,:

':;":i':!!C..V·:I"i·"7('1~

u-;·~~I:::;~n~ F.H INNXICACEIES

1\c!.:!o :"ÕLI!IICO
co.~uc?\o't;lrin cS.lcio)

su~-TO'l'M•

Sol. Inj, lmg

1\:1pol11

lml

!

62.724.-114
5.043.770

i·
i

67.767 .88'

20.356.

"'
22.606.
305

1.941

Preços
Brasinü.ã.ee

Var;açãO

Abr/84.

J'.un/83
Abr/84

l

... .4R.t'A

~,;D

11};.9 .:

AeQ/Qf4.

1487
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VA!\11\ÇOES O~ PIU:ÇOS DOS MeDICAMI::I'OTOS CONSIDSMDOS ESSENCIAl:;.
AS NECESSIDADES· DA. POPULAÇÂO BRASILEIRA

DI:::O:UNAÇ~O·

ESPZCIFICAÇÀO

DO PRODUTO

Preços

Bras índice

GRUPO

FORMA

1.983

Variação
I
1.979/8.3

Preços

Bras!ndice
Abr/84

r~rmaceutica

Cor;teúdo
Sol, Inj ,. 200 Cqõ:l?•
mq 00-E

?I:N.Pt:-OT!COS/SIXILAB.ES
n:~:OBJ'.il:>l'>'Ar.

{Carc!cn::!.l)
VI7h:·':i:Ni\ C {Acitlo ll.sc.)
Vita..,iM C {Lt.t~""'J.

Comp. SOOmq

COI'Ip. 500

T::."T'P.''CIC'LINA.
{'re!:r:!Xl

Caps 250mq

Capa: 250m

'Z'OX"OlOZ ALUMI:N "l'ETÂNICO•

susp. daj.

J\mpo dose

O!l-r.

••

.!J: )')o

Pô Liof.

Fa + Dil

REI:"lit,'i'o\N'l'E ·ORliL

Sol. Oral

~~~ic-81-M

PÓ Susp, ·
400.0000I

l'a + Dil

Vr:,A;"A.::..O:::.

'
Abr/84

I!:"""').
fHJR/BlJ

7Z ,i4

3.491

184,24

155,39

9.o 66,

o,54

19,31

3.475

42,61

120,66

t.1oo,11<

J1>7

70,78

;/;;

63,51

2,0"3

41, 7.7

'Zs .o~

16,09

559,00

"3.314

3,03

3Z:S ,56

1,00

19,85

QS-A

,...

Variação
Jun/63

2,Ql

1,58

04-~

VACI:!J\ l\N'l'I•S,\Ill-:t:I-0

"

r:;.

----·

..

3.386,1-o

12'6,17

.3.$19162.

1,811,00

223,!.17

Ji,ISS,Ü

10,644

738,31

126,78

~~.2.M,61

1.885

56,25

183,38

186,Q8

98,28

-

OS -A

Oiiclrafix)
P.iZ!ilCI!.r.;A

I Preço•
Bras índice

1.979

uNro.

G-PR.OCAINA+PO'l'~

SICl.

07 - I

'

(~~·c111.nl

I gtomp.

~:::"T"l.Z:':PJ\N

Í'i'ÍO':~ilc!On)

Sm9

!Comp. Smg
09 - J

I

'

i· ~cm.
I

'!1:7l'".I'.C'ZCLITJ\.
\.\Ct'O~icinil)

Oft, 1\

~ sol. ora!.

P:.:::o:=-:;.z:-::ill.
J7e:u/=<Jiln)

Dr.er.g-. ·200mg

FE~:LBt.~J\ZONA

(õutazon4)

'D1J. 3,5q
! 04. - r:

s,zs

93,85

I as .... c

10,00

..._,

~.orág-ea

o,53

11,90

3.Lo01(111

J<':;-;,;sc 60:m.

200mg

1.677

.a:~~

Z.l46

üu,oo
34,95

5",5.2.5,0~

. 3.424.~[,

3G.L)

'· S4o,ao

;.4%,>4

193,74

i.

tl~t~ml I t~AÇT.O

DO PRODUTO

CRUPO

II

~SPEC!FICAÇ.i\0

FQR<I.JI.
UNID,
i'ilrmaéeutica. conteúdo
T<:?.;.nir.'ICOS/SIM!LP.RES
Cçm1p.
D::O:i:< ,~...,c;,!l.IJ\..':1\ZINA + DIP'ENI.o. co:np. 175"D.q
175mq
Or'J'..!!I::/.

Preços
Braslndice

1.979

Preços
Brasl:ndico

1.983

Variação

'

1.979/83

I

2,31

Preços
Bras!ncuce

Variação

Abr/84

J_un/83'
Abr/84

34,91

<-1

D'ZCJ\ p~t;r.111.':'0 QE, SOOlO
aicn:-~-:>r.:itO ~e

-----·

.r~,:..·rr~;~:;;,:;:c;:.

{\."~cilf,a

Anp. 10m
01 - N

Liof susp Inj

~jR~ A

Pó 'Liof1lizado

Cios e

Comp.

~m~·I.

Susp. Inj.

nos a

Sódio

V.o\CIJ>•\ -,..ll'f!MRNIPO
V"-Ct~:.-,

So1.Inj. 8,4.\

,"Uiti-F..â.biç:;a}

;._~i?!Cit.oTIIil+FROFl:r:l'I'I#'-DE

-.

(Dc~ona)

v:;o:T-.·.-.

T~1rr,i:cc

V!lcinn JlntifP'Jt':!!mpo.

-A

OIJ -A

[t•.:~.-:'!.nt~- T:'irlico~

VJI.CU!I\ 1\f~'I'I.~Ka.Rl.LI.CJ\
('l·l-~!.na .l\ntiu.l.JZ!l1C4)

oa

lL1of.

susp.

11of. Slll'P·

!.·-,55

JS ,38

s,ss

93,46

1.664

lS ,7~

72 ,o o

1.602

9,64

--

+ Ml

23,10

l:acir..: r.ntt~cõla.rn
ill.r'roc:r.~f

Do:'! O
-A

12 ,6'o

Panct''!":\L,,n.,

\Draq.

or.iig<:OL
SOO:o.o;

0,70

12,75

~;Zóôoox

4.as

lO~, 70

(i',''.~~C'~~.'\'1-IH:!:}

ia!':t;-Una
<:~:::cosTAT!.Nl

Jraq.SOOOO.OUI

oa

07

-o

1.584

13.631,00

;Susp. Ih).
SOOm9

-

7;'2,74

OB -11.

{V.t.cr:;a. A:<'i'ISAI"t.'\M?O)

L91S

.69,85

%
l!}':l.')

.. ~-<-. /aif ..

1.411,541

l23~~c",Gs

j
238/11

·155,42

l..::to-( 1 oB

·~--

Amp.+ Di
I)~ - "
F';r~

.31,24

Vtl.C.~_I\~_.t,;

'

.

1-722
2127

I
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Yl\RII\ÇOI::S DÇ Pilt;ÇOS DOS XEDICAHEN':OS CONSIOE!U\DOS ESSENCIAIS·
Jí,.S NECESSIDADES 011., POPÚLAÇM !iJnÁSILEIAA

DE:i<O~tr::AÇÂO

Fart.~!I,Cel,lt_ica

SS~::f.to~~La.Ul:'il
( ...... ,_,,,,,

Sul! .Sódio !Gol:éia.

Ctioj')rccir-it;:~.do

1.nt1-Ito::o- ró Mo!. sol.

!l.U.co

Inj.

Li~ocaina

{:Intra:VIIIIO.A)
{i:YI.OCI\.DU\)

~

.

I

Preços

Variação

Bus índice
1 •.983

1.~79/83

\

Preços

Variação

Brasindice
Abr/84

Jun/.:33

Conteúdo
iq.

6,26

t;~~~;Dll

6.301,03

16Z,40
93.617 ,o o

•

Ab~/84.

Sol. 2,5, p/
'il't/lt ac;u.s

•

Sol', l'nj. '2Õmg

rõ:l.SCO

172.780 ,ao

1.433

ll..'t.l,o'

2,20

lSS.71

6.977

l.J.BD,oo

•S>o8Z

5-t. !i3 6. 3.

RELAÇÃO NUN~R_.UdL~Q.$__J?E_F.CENTUA.IS S0$.RE_ )"76 HEDI_CA;fÇNTOS; S~NDO 56:
ESPECIA!AS COM VAR)AÇOES QUE VÃO DE 1.000\ ATE a0.0501

QUANTI_~

\

11. ioo a 1 2~. 2ôó.
12.300 a 12.800
12.900 a 13.400-

750
1.200 a 1.250
1.400 a 1.5.00

18

a Z.•A.OO

â -2.soo
a ~2.700
a ~.1 00
a .3..500
a 3.900

a

5:6oo

10

6. 000 a 6.200

14.100 .ã 14 .60ci
14.700 a 15'~ 2d0
15.300 a 15.80015', 900 a 16.400
18.800-18._300

•

18.900 a 19.400
20.100 a '0,600
'20. 700 ii 2-1.000-·
21;300 a 21.600

4.700

06
18
23
13

4. SOO a 5.100

5.20-0 a 5.500

23 ... 100 a 23.400
24.00Ó;-23.700
20. soo-'á
oõõ""'

a s.9oo

•-z-7.

6. 300 a 6.800

27 .SOO a zs .ao·n-

zoo

31.000 a 32.000

6. 900 a 7.
15
9

7 .soo a 8. 000
8.100 a 8.600
8. 700 a 9.000

2

9.300 a 9.800

5

5

J.

4.000 a ..t. 300
4.4oo

46.000 a 47.000
48.000 a 49.ÕOO
so·. ooo a 51.000
52.000 a 53. SOO

9.800 a 10.400

58.000 a 59.000

1_0. 5.00 a 10.900

80.050

11.000 a 11.500
236

F:'i'JR.fB..t..

84,56

BRo\S!~D!CJ; QE 1.979/1.,_9$0

2.zo:o
2.400
2. 600
2.800
l-.200
.3.600

""

12I''H

114,79

Oml

fmpou

ÇUANTIDADE

VU..~Õ'AÇ.Ã.~

2.494

2 - c

roti02t:ILI2:)
~ir:..,clori to da SÕtUo ·
(rt:i'!'OCLOru:TO D!!! SO:J.IO)

1.979

otÜD.

FORHA

?ERAPEU7IC05/S!MILAR.ES _
~

Preços
Brasíndi:t

ESPECIFICJ!.('.ÃO

00 PRODUTO

GnU?O

40

276

1489
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Um outro ângulo, Sr. Presidente, que merece serdes·
tacada na listagem de medicamentos que acabamos de
analisar, sobre a evolução absurda dos preços, é o fato
rte Que, os preços dos medicamentos são ditados pelos la-

boratórios, exclusivamente, em função da urg!ncia recla-

lução dos preços'entrejunho de 1979 a abril de 1984, de

mada pelo tipo da doença a ser combatida, pela angústia

cada um dos 54 itens e suas respectiVas indicações tera-

com que se vai ao médiCo ou à farmácia; vejamos, a evo-

pêuticas.

RELAÇÃO ~-_g_ MCVICAME~TOS INTEGRANTES_

CARA TER

COM-~ -PREÇOS BRASÍ_E_

Ei. RENAME

VJCE 1.979/1.!!,!. ESTES MEV!CAMENTOS FQRt\M

!!...!:.Q.

Maio de 1984

VEST..\Ç~l;ros

g!,._- URG_ENCI A, f~ MESMOS~ -VAT o's

EA

SEUS PRE.COS

g

LISTA_

GERAL_

VESTAt'ARtM

VOS VEMAIS._

---------N9 VE

ORVEU
01

ESPECI FICAÇ~O

EMBALAG.

PREÇO
JUN/19

PREÇO
ABR/U

VARIAÇM
I

Ampo_ta.
l~O ·mg

0,89

89~70

9. 9 78

tJJt.iigea.

o, 45

46,!0

10.277

7,50

7BI, 00

1.0.31 3

o, JS

18, tO

10.344

14,45

1.510,00

10.349

Amp. 2 ml

1.45

154,04

10.523

SULFATO FERROSO
A.nemi.a.t. 6e.JtltopJt.iiJa..&

Comp.

o, 31

33,90

10.835

H!OSCINA (BUSCOPAN)

tJJtáge~t
10 mg

o, 73

85,55

I O. 867

Ampo!a.
10 ml..

I 47, 24

16.201,80

10.903

7 5, 60

1.150,00

I O. 939

0,30

33,5S

11. 0&3

2,40

269,10

11. l31

16,09

l.BJJ,OO

JJ. 755

ViTAMINA B. 12 !NJET.

Anemia~

me~dtobta~~
e6~o~

ca.4, Cânee4 do
ma.go.
02

PROMET All NA ( FENERGAN). An.t.l.a..t:êy..t.c.o~

25 mg

choque a.na.6.l.ta.ê.i.c.o.
03

04
05

TESTOSTERONA

Amp.I m-1.
100 mg

PRIMAQUINA (ARALEM)

Comp.

An:.t.i-ma.l.áJt.i.co

SOO mg

~GUA OXIGENAVA

A~.l.~~~p~~~o

GeJtm.i.c..ida
06

(VURAT~§

TOM) H.l.pogona.d.l..t.moma.he. Ca.44~ona. na. mam~

LocaL -

GA.LAM1NA (FLAXEVIL)
Reta.~a.nZe

m~.&eul.a.4

e

lO Vot.
F'l 500 ml.

pe.Jt.i6éJt.ic.o.
07

DI

An.t.l.-e..t.pa.t.mZd.l.c.o
09

CETAMINA

Ane.t.~ê&.l.c.o

[KETALAR}
de c.uJt.ta.

40

m,s

dull.a.ção

lO

11

METROIHVA.ZOL ( F LA GIL) Cx 10x1

G.i.ti.Jtd..i.a.-l>e: -e TiL..i.eom"n.i.a.õe. vag.i.na..t.

OvoJ:. va._-

FENOFARBITAL -(GARVf.NALJ H..i.pnÕtieo, a.n-

Ccmp.

ÃCIVO IOPANICO (TELE

Cornp.

J:.~~dade.,

12

13

14

ep~lepJ:.~a.

PAGUE) Con.tll.a.õ.tc Jt«':"
d.iolõg:(.C.o- PI ua.me.
b.U.i.a.Jt.

RE1VRATINTE ORAL (ffl-

VRAF1 X I :Je.J:...i..t.~ta..ta.cã.o
ln&antU.

SULFATO FERROSO SUL.

ORAL Ane.m.i.a.J:. Qe.ltlr.op1t.i.Va..6.

15

PAPAVERlNA-SOL •. INJ.

gllta.ü.
100 mg

500 mg

fiLal>CO
25 ml.

25 mg F9
30

mt.

100 mg

8,36

945,00

11.203

0,89

101,10

1!.259

An.t.ie.J:,paõmÕdieo-va.J:,o
d.i.la.ta.doJt .. antitt.i.pe.Jt-:
.te.nl>.i.vo

Amp. 2 mt

16

LIVOCATUA ( Xl LOCAfNA)
Ane.Jot:é.&.i.eo local

Top. f9
30 mt

10,33

1:180,00

I J. 323

17

SUrFATO VE ~AGNrszO
(L E!TE VE I!AGNrSI A)

PÓ e.nv.

I. 08

126', 16

11.581

30 giLm.&.
2.09

245,90

11.665

u

GLUCONATO VE C~LCIO

I O! Amp.

Hipocalee.m.i.a.-EJ:.timula.n.te. da. eon.tJt!lciio·
mloc._áJtd..c.ca..

lOmt So.t •
.i..nje.tãve.l
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E.Q!i_~ !'!!.t~ ílrWil!!

-;y_;-;-.984. ESH~ ~McfJros- FOR.A!l iiE:STA.cAvos ~ -us__rA Grj;!_~

.
1 9

~ 0_~-~ Ef ~·VOS ~. VAf ~ §i!!§.. PREÇOS

g_

VESTACAREM

vos~-

N9 OE
OROEU
19

ESPECI FICAÇ~O

EMBAlAG.

J~~m.
O, 93

llf!PRAAf!NA ITOFRANll) V•iigea
An.tlde.plte.&.6.i.1:'o, enu25 mg

PREÇO
ABRIU

111,20

VARIAÇÃO

'
II. 855

Jte.&e. .i..n~a.n.t.

20

17.891

14, 16

AMP1C1l.INA ( BtWOTALl Comp.
An.t..i.b.i..Õ.t,(,eo de a.mp.t.o SOO Bl9

e.s.pe.c.tJto
SIMETICONA (LUFTAtl
Auobiig.i.Q.

Comp.
40 mg

S1MET1CONA (LUFTALJ

FV 10

l..i.q. A.e.Jlo3'agia.
0XIVO OE ZINCO IPAS-

Pote

TA LASSAR:} Ecu.ma.& -

100

0,39

mt

41, 15

7~71

t0,45

1!.989
1!.' 130

t,53I,OO

12.310

.9.ta:m.

ÚJ!ct.lta.b va"-.icoJ.a..&

25

26
27

1,90

12.5ól

F9 tO mt

7 • T9

12.591

S 11 il.O ANT1-RÃ81CO lN.i. 'tOO UI
it.a.i.va. :~:.tmana.
AMp 5 111!

46,63

6.05&,00

•t.

3&,90

5.015,40

lt. 941

0,.6-J

10,60

13.113

7!.4 ,o o

13.351

GLICOSE SOL. !NJ.2H
éne}[gê.t.i..e.o -

Amp.

VéSCê.JNGESTIOIIANrt NA

1O

m.t

SAL IRINOROSOI. Oói::
.tiL:.:cã.o na..&al

ET'iR Elfl!CO-LfQII!OO
f A01u.té.õ.i.eo uolát:.i..l
O.! QCTI l

f9 140

'OJtãge.a.
60 11'19

I HU/.IECTO L I

Laun.te.
29

GR!SEOLFUV!NA

FULC-l/.0. Mico.Su

Comp.
500 "'9

30

BUVlCAINA (MARCÃ!NA)

ln.j. 51

IGRI-

Anu.t:i.sic.o toeat de.

30,.49

4.321,00

14.094

11.0Jl,OO

14·.913

F9 to~

ac.ào plt.ol.ongada.
A.mp.

Jl

UIATRIZOATO UE Si1U!O

32

Bl PERIVENO (·AKINEOON
ZUEU- I nje..tõ.ve.l. A.mp.
1 ml. Pall.k..in.son.i..&~no

Comp.l mg
5 mg/m.t

0,50

I, SS

19' so
188,40

GL!CjSE se:..~ tNj •. ,..
sot. fne.Jtgé.:t..i.co

Amp.

2, 05

331,00

16~046

VITAMINA 00 COUP. B
CtVtêne.it.t v.i..tambtlc.a

VJt.ãge.a..&

0,41

66,30

16.070

VlPIRONA INOVALGIWAJ
tTQUIVA-500 mg (Got•4

F'Jta..&c.o

6, 94

1, 124,00

16.095

PJ1PIRONA-Camp.500 mg

Comp.

102,38

18,514

182, OB

8. 329

303, 10

16.405

[HYPAGUE)

Inje..t.â.ve.l.

20 Jl'lt

15.800
IZ. 055

e. an.ti.JJ.eu.mãtl.C:o •

ro

ml.

lO ml
500 mg

Vl PlRONA (NOVAtGINAI
Inje..tã.ve.l 500 mg

A.mp.

2, 16

2 ml

An.tLtê.~t.m.i.co _a.nalg ê6.i

co-a.n.t.inc.ama..tÕJti_o

-

VITAMINA C - Inje.t.
500 mg.

E.5c.oJtbu.to

SUXAMETONIO (Q_UftL!CHIJ Inj. BloqueadoJt

A.mp.
5 ml
FQ 1ODmg

19.496

7, 44

ne.u~tomu.&c.ula.Jt

rn.d.

20.555

ZOEM·

240 ml
Comp.

12.900

A.n.t.i.ã.c..ido u.toma.c.al

300 mg

TlOPEJ.JT,\!. Si1VICO

Amp.
1 91t.ama.

HlVROXZVO VE ALUM1NI'O (PEPSAAIARJ Ge.téi.a

J 'TIIlONHtBERTALJ Inj.

12.34

2.572,00

2:. 74Z
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RrlACÃQ

p_s

~ !!fll_rE_~ME:NTO~ INTEGRANTES ~ ~ffiA!If CÓM ~ PREC.'1§. ~lJI.

P!_fli r. 979/1.984 •. ESTES MEDICAMENTOS fORAM DEsncADOS
PELO~

.l'f. URGENCIA, DOS

~- ~

g_

~. OAT -~ ~ PRéÇOS

~

D'"STAC.\REM

vos~--

.IJQ VE
ORVl':U

4J

CLORANfENlCOL 'ISlS.TE
.l.fJC1NAI-1nj:An.t.i.é.i.â:'

I

Amp.

SOO mg

I

i,40

I

VARIAÇÃO~

PREÇO
ABRIU

t

r.718,00

2 3.

r r6

.ti.co de amp.rc: c.hpc.ct.Jto
PENICILINA 400.000 U1 Amp. c./
{WYCl LL1N) AnJ;i..b.i..Ô:t.

di..lu.en:te.

45

MEGLUM!NA IGLUCANT!I;JE) In_j. 300 ri1g/l!!_.t~
Le.l..shma.n-io~>e c.u.tanea

Amp.

46

HEPARI NA SOVI CA I LlQUEMINEI Inje,t_á.vel.
5. 000 U~:J:.d. An.t.i.-c.oa:

e_

48

26.6 7 3

Amp.

ot 2 5 in.t

10,20

2.·876,00

28.096

15' J g·

4.310,00

2 8. 2 9t

1.15i,OO

5f.0.)U

.su.b-_.c.u..tã:n:-

VeJtma..:tomi.c.o.s e.ó~Ba.c..te
Jt.i.c.i..do. e Geh..mi..ci..da. H

L1 1TAM1NA C - Go.ta....s

20 m.!.

5% EhCi)li.bu.to o.n.:t.i.6e.c.

Comp.

soo mg

O, 16

51. 92

32.3_50

CO- Comp.

IVEM -

Cottip.
J 00. mg

O, 13

2 7. 8 o

21.2 84

Flr.a.6_C.O

r, J6

649,00

47.620

r 1, 74

1L780,00

49.392

2' 20

1. 180. 00

53,536

Amp • .
O, 2 mg

o, 74

431.40

ss. 18 7

Comp.

O, 16

J 2 8. 24

80.0$0

Ã.C1VO ACfT1 LSAUCI L1
[À.A.S.)!VEM - Ln~a.n:t

an

a.lg é_a.lt.ti..r..eumã..ti.co

Áft.t1..pi..l!. ê.t.i. c._o ·,:

I.Ji..c.o-

50

2,]4

5 mL

1 OVO- TINTURA A 5r

c..i.o.so
49

24.266

vi..~>c.e~ta..t.

gu.la.n.te
47

7 38, J 1

J, OJ

Vl FENOX!LATO

I LOMO-

TJ L I ORAL- An.t.td.ià.iz.._

20 ml

.lr.(!.i.ccr.

5r

52

T10MER.SAL [MERTHZOLA

TEr TINTURA 1: ,-_-000An.t.t.uép.t..ic.o lcr:C.al
LIVOCAfNA INTRAVEI-JO.SA

A.ltll..i..t.i.m.i..a.-6~

ven-

Flta.-6CO

5_00 m.l.

Amp.
20 mg

.tJL.~:c.u.l.alte.&

53

METI LERGc.,METR1NA.

[ME

HfERGIIJ)

- Hcmolt.l!.ct-g~a& u.tú.i.na..& pÕ.6

pa.Jt.to

54

ÃCZVO ACCTI LSALZC1 LI
CO lAS. "SOBRAL"
-

Nota importante: Temos a seguir, alguns conflitoS de
preços entre os mesmos produtos e mesmos fabricantes.
V~.iamos:

Grifulgin comprimido, subiu 13.357% enquanto Grifulgin pomada, no mesmo período, subiu somente
4.410%.
Prometazina (Fenergan) dràgeas, subiu l0.2TZ% enquanto em ampolas de 50 mg, subiu, no mesmo período,
4.564%.
Maiores discrepâncias vamos encontrai- nos ati.tibí6ticos:
Ampicilina (Binotal) em comp. de 500 mg- subiu
11.891%.
~
-~~O~
Ampicilina (Binotal) -em comp. de 1.000 mg·subiu
8.409%.
Ampicilina (Binotal) injetâvel amp. de 1.000 mg SuOiii
4.776%.
Ampicilina (Binotal) injetável amp. de 500 mg subiu
4.392%.
No caso do Cloranfenicol a situação ainda é maiS grave enquanto a ampola de 500 mg subiu 23.115%, n-omesmo perfodo, a suspensão oral em frascos de 60 ml, subiu

i

7.379% o que correspon-de a menos de 1/3 no mesmo sal
solúvel, formas diferentes de embalagens.
Para termos uma idêia de até onde_ vai ã8:'ãnância e a
insaciedade dos Laboratórios, vejãmos como atuam nos
medicamentos indispensáveis a nossa população e que
são mais cosumidos exatamente-- pefas camadas mais
pobres, submetidas e mais sujeitas a anemias; vejamos o
caso do sulfato rerroso:

SULFATO FERROSO -ABRIL DE 1984

Laboratório
PROFARB
QUIMICANORTE
OSÓRIO
IBIFAM
~FISIOQUIMICA

EN ILA
INAF

Apresentaçio
~do produto
Dragéas
Dragêas
Dragé:as
Drag~as

Dragéas
Dragéas
Dragéas

Preço
unitário
4,04
4,78
7,07
14,48
33,02
33,90
38,58

-Diferença%- entre o L.lboratório INAF e o Laboratório PROFARB, 855%.

Vejamos a seguir a situação verificada- na ãpreSentaçí!-0 "do Sulfato Ferroso em xarope:

Laboratório

Embalagem

Preço
uni~rio

Frasco ISO ml
Frasco ISO mi
Diferença de preço: 36,30%

IBIFA_M
ENIL~

1.066,00
1.453,00

Na embalagem de 100 mi que é a menos exagerada e
-· conseq'ílentemente a mais consumida pelos mais carentes
a situação se apresenta bem mais agravada. Vejamos:

SULFATO FERROSO -XAROPE
Preço
Embalagem
Laborat6rio
unit,rio
Frasco
IOO
mi
448,00
VITAL BRASIL
941,00.
Frasco 100 mi
JOOO-SUMA
Frasco 100 mi
1.671,00
FISIOQUIM!CA
Temos, conlo se vê, uma diferença de 110% entre o Vital-Brasil e o Iodo-Suma enquanto a diferença do Laborãtófio ~FisioQuímica atinge 267%, ou seja, quase 4 vezes
o preço pelo mesmo produto que, diga-se de passagem,
trata-se, como salientado, de uma fórmula muito consumida e sem nenhuma sotisticaçã.o.

Maio de 1984
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ELEMSNTO-S COMPARATIVOS EM RELAçAO Â EVOt...UÇJ\:0 DE PREÇOS

GERAIS DOS MEDICAMENTOS DA INDUSTRIA. F.J".itMACEUTICA PRIVADA

Abril/64 -

I

I

'

N

D

I

c

E

1979

M

1980

1982

1981

'
1984

1983

84/83

100

156

256

488

1.076

2.815

90,6

120,5

161,6

100

162

323

656

1.650

3.843

103,2

151,6

13~

VARIAÇOES
ACUHUL.;.J:·AS:

VARIAÇÃO DE
PREÇOS ANO/ANO

MES/ANO

MEDICA....

!-1EDICA

ORTN

1979 • lCO (Base)

,. Preços méC.ios de 276 Medicamentos

t

MENTOS

ORTN

-

!1E~;7os 1

~

MAI0/79

-

-

AAI0/80

56\

61,8\

56,0

MAI0/81

641

99,3\

155,9

MAI0/82

911

103,3\

38Z,8

555

MAI0/83

120\

151,61

9i5,1

1 2~

.A"BRIL/84

161\

I

132,9'l

i

z. ií4 ,6

VARIAÇÃO

DJSCRIM!NACJill - !<AIO (Cr$ 1, OÕ)

-

61,8
2Z

!
I

z~ss-~ :.i

__j

.,

l

I

ESPEClFlCACÃO

( M

I::·

83/82

Evolução Preços Medicamentos

Ccnjuntura E.::onômica

IE

82/81

ORTN

FO~l':!'ES 1 Dras!dice - !1aij79-SO-Bl-82-83-Abr/84

I~

I

VARIAÇ.l\0

s

E

ESPECIFICAÇJIO

O.R.T.N

·-·-

·--

EVOL. DOS PREÇOS DOS MED. •

1.979

1.980

1.981

363,64

566,86

930,53

----- - - - - -----74,27

l

* - Preço m&lio dos Medicamentos do RENA\lE
Fonte: )3rasíndice
OONJlNI'URA EOOJo.'CI•IICA

120,2

239,6

1.982

1.775,7.1
----~

487,1

1.983

1.984

----- __
3.911,61

.1.225,36

10.235,07
,_..,_

2.854,09

84/79

83/79

84/83

161 ,i
2.714,6
957,7
---- ----- ______

3.742,85

1.549,87

132,91

I
I

:_~

I
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Trago também, Sr. Presidente, (2) dois quadros que
nos fornecem elementos bem esclarecedores e comparati-

vos que corroboram, sobremaneira, e retratam muito
bem, como a atuação dos "laboratórios" hã muito tempo, passou, pura e simplesmente a ser caso de polícia,
aqui no Brasil.
No quadro n"' 21 -temos a evolução comparada dos
preços dos medicamentos com o valor das ORTN a partir de maio de 1979 a abril de 1984.
Com a ORTN naquela época custando CrS 363,64 e o
preço médio do medicamento da Rename, no Brasíndice, atingindo Cr$ 74,27 e, de ano a ano, vamos chegar a
1984, em abril, com a ORTN atingindo Cr$ 10.135,07 e o
preço médio do mesmo medicamento, em Cr$ 2.854,09,
o que signifícou que, enquanto a ORTN em 59 meses subiu 2.714,6% os medicamentos subiram 3.742,85%, ou
seja, os medicamentos cresceram 900% acirrii da-Cofreção monetária.
No quadro n\> 21-A, verificamos que, partindo com o
número índice 100 em abril (ie 1979, ano a ano constatamos a evolução dos preços dos medicamentos e as
ORTN naturalmente, os medicamentos que são consumidos pelos que recebem na base do IN PC, vão sempre à
frente, com largas vantagens, ano após ano, e em t9s-4,
fazem 3843 pontos percentuais e a ORTN, humilhada,
atinge somente 2.815 pontos percentuais.
Aí então, Sr. Presidente., ••carradas" e mais ''carradas"
de argumentos para os adoradores do EstadoproprietáriO, do Estado-empresário, e que se prestam, e
muito, junto aos inenos esclarecidos, eSpeciJ:ilmêilte- Os
anitos e angustiados por doenças na família e que mal
podem adquirir o mínimo -de alimentação, calçados e
vestuários para as- suas famílias e ainda são cominados
pelas doenças a comprar medicamentos nos preços que
estamos vendo.
Por outro lado aí estã a nossa Previdência Social Corroída por déficits astronómico"S e que na ffiedid<i- enl que
for crescendo (como-de fato cresce) geometricamente os
seus encargos, frutos muito mais do distributivismo irresponsável que vai cada vez mais nos possuindo do que
mesmo, o que se propunha quando da criação da Previdência no Brasil, mas o certo é que, por absurdo que venha a parecer aos que me conhecem, não vejo outra saída para a sobrevivência do INAMPS que não seja a
criação de mais uma gigantesca Empresa Estatal, e esta
sim, controlada ou_ pelo menos acompanhada de perto
pelo Conselho de Segurança Nacional, e substituta da
CEME.
Um ligeiro exame nas contas e previsões de gastos do
INAMPS para 1984 leva-nos ao caminho de mais esta
Estatal, vejamos:
Com um orçamento de 999 bilhões de cruzeiros,-especificamente, destinado ao-pagamento das contas de internações hospitalares de segurados na rede privada, o
INAMPS já dispendeu, somente no primeiro trimestre
deste ano, 292 bilhões de cruzeiros, o que nos leva aprever um déficit ·muito grande-, sOffiente tiesta área.
Por outro lado, a estimativa orçamentária --do
INAMPS, para custeio do atendimento ambulatorial somente na rede particular, atinge 574 bilhões de cruzeiros.

Segundo um estud_o, modéstia a parte, bem elaborado
que realizamos, em 420 contaS pagás):lelo INAMPS, no
mês de março do corrente ano, verificamos-que, 36,99%,
dos valores das contas ambulatoríais, correspondiam a
medicamentos e materiais cirúrgicos e nas contas de internações hospitalares, ainda no ano passado, o valor
dos medicamentos e materíil.is cii'úrgícos jã ultrapassavam a casa dos 55%.
Ora, mesmo admitindo-se que o INAMPS consiga o
milagre de conter as suas despesas com as duas contas,
ambulatorial e internações hospitalares na rede credenciada, dentro da previsão que é de I trilhão e 573 bilhões
de cruzeiros, e, por absurdo, conseguindo manter os pa-
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râmetros de dispêndios com medicamentos nos (2) dois
setores, 36.99% e 55%, respectivamente, o exausto contribuinte e o combalido Ministério da Previdência Social,
entregará aos ..Senhores da Doença NaCional" a bagatela de 761 bilhõe-s 770 milhões de cruzeiros, para pagamento dos medicamentos que serão consumidos somente
nestes (2) dois tipos de atendimento do INAMPS.
O caminho mais imediato para o INAMPS, será, sem
dúvida, atravês de um ato administrativo do MiriiStro
Jarbas Passarinho e um patriótico entendimento com a
rede hospitalar privada para a adoção dos mediCamentos
da RENAME para serem fornecidos aos mesmos pela
CEME e permitindo-lhes o lucro de 35% sobre os valores
dos medicamentos da RENAME aplicados pelos hospitais nos segurados do INÃMPS.
Com estas providências, tendo-Se em conta Os diferenciais de Preços que vem obtendo -a CÉME, a conta de
medicamentos nos atendimentos, Tntefnações e ambulatórios seiia reduzida de-761 bilhõeS Para 150 a 160 bilhões de cruzeiros, vale dizer, ·uma economia superior a
600 bilhões de cruzeiros.
A médio prazo, Sr. Presidente, além da irldesejável,
mas desgraçadamente, imprescindível e inadiável criação
de mais uma Estatal, com a transformação e aproveitamento da CEME, para melhor comprar e coordenar a
distribuição de medicamentos como também apoiar o
desenvolvimento da Empresa Privada séria, e o que é
mais importante e urgente, apoiar o desenvolvimento c!a Pesquisa e Tecnologia no País para a implantação da Indústria QuÍmicO-Farmacêutica Nacional.
A este respeito, jã existe um estudo, ou melhor, uma
Exposição de Motivos, lnterministerial, subscrita por (3)
três dos (5) cinco Ministros de Estado ao Exm\> Sr. Presidente da República, com vistas a solucionar, em definitivo, o grande e mais que angustiante problema dos medicamentos no Brasil. Lamelltavelffiente, a- escassez de recursos e naturalmente os sérios conflitos de interesses em
jogo, ante a mais terrível crise econômico-financeira que
nos visiTa-, aconselhàfam o ãdiantamento da implantação
do programa. Mas, Sr. Presidente, não tenho a menor
dúvida, confio no acendrado patriotismo dos nossos Ministros e particularmente no Eminente Presidente figueiredo, e por esta razão, antes do final deste Governo, se
não tivermos alcançado a solução cabal para o prob_l_ema, pelo menos já teremos caminhado, e muito, na busca
do rlosso magno objetivo.
Para termos uma idéia do quanto jâ avançamos, vejamos a citada exposição de motivos e até mesmo a Minu- _
ta do Decreto em questão:

e

E.M. NY
Em
Excelentíssimo Senhor- Presidente da República
A indústria farmacêutica no País caracteriza-se por
eficiente desempenho no atendimento à demanda do
mercado por especialidades farmacêuticas (medicamentos), com integral d_omínio da tecnologia de formulação
e acondicionamento e com modernas técnicas de comercialiZaçã-o.
Entretanto, no que tange is demais atividades do processo como um todo, tais como a produção interna de
matérias-primas e irifermediârios e a capacitaÇãOtúflológica, financeira e gerencial -indutores do desenvolvimento integral e auto-sustentando desse segmento industrial - o setor farmacêutico brasileiro mostra-se incipiente e com acentuada dependência externa.
Por outro lado, a parcela dinâmica da indústria de formulação farmacêutica no Brasil ê constituída, majoritariamente, por firmas estrangeiras, constando apenas cinco empresas nacionais no grupo das cinqUenta maiores
do setor, por faturamento. O predomínio numérico das
émPresas farmacêuticas de- capital nacional (520, num
total de 600) não tem correspondência nas vendas glo-
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bais do setor. Em 1981 as empre!õias estrangeiras sediadas
no País detiveram 80% do faturamento da indústria farmacêutica.
A importação de insumos farmacêuticos, em 198 I,
atingiu a cerca de US$ 375 milhões.
A produção interna de fármacos, além de insuficiente
supre menos de 10% do número de produtos registrados
- encontra-se fortemente concentrada nas subsidiãrias
de empresas estrangeiras sediadas no Pais, responsáveis
pela quase totalidade dessa produção.
A tecnologia empregada é, em sua quase totalidade, de
origem externa e os processos de fabricação, no caso dos
produtos sintéticos, apresentam reduzido índice de verti·
calizaçào, minimizando, assim, o auegado tecnológico e
econômico-dessa produção. Além disso, ê inexpressivo o
esforço de pesquisa e desenvolvimento para a assimllaçãp_ dessas tecnolOgias no Pa($.
Os produtores d~ _matérias-primas farmacêuticas ge·
ralmente são os próprios detentores da tecnologia, cuja
negociação só se Verifica quando os interesses de mercado não são afetados.
O merCado brasileirõ de medicamentos, medido pelo
valor total das vendas em 1981, ocupa o 8"' lugar, no
mw1do capitalista, atingindo a 18~ posição em termos de
cOnsumo "per cap'ifa", calculado em US$ 14,52, valor
quatro vezes inferior ao do consumo americano_e argentino e duas vezes e meia inferior ao do consumo canadense e inglês.
O faturamento global. da indústria ra:nn.acêutic3. nO
País alcançou, em \981, cerca deUS$ 1,8 bilhão e registrou, na última década, um crescimento da ordem de
304%.
A vitalidade do mercado brasileiro de medicamentos
tornaMse·ainda mais evidente quando se sabe que a peculiar distribuição da renda nacional ainda impede o acesso de uma parcela considerável .da população a esses
bens essenciais.
Senhor Presidente: a significativa potencialidade do
mefcado brasileiro de medicamentos, a importância da
indústria farmacêutica no contexto da Segurança Nacional, como supridora de produtos essenciais para a saúde
da população - que não deve estar dependente de decisões -externas- e a necessidade atual de aliviar as pres·
sões sobre o balanço de pagamentos do País, tornam
oportuna a concentração de esforços governamentais no
setor, especificamente voltados a incentivar a partiCi-pação da empresa nacional na indústria químico·
farmacêutica do País.
Como corolário desse objetivo geral, o esforço contribuirá decisivainente para aumentar a produção interna
de fánnacos e seus intermediários, reverter a situação de _
cresCente desnacionalização d_o setor, garantir a disp-onibilidade de medicamentos essenciais e reduzir a dependência desse segmento de fontes externas de suprimento
de tecnologia e produtos.
No sentido de estabelecer as diretrizes e linhas de ação
a serem implementadas com essas finalidades, os Ministras de Estado da Saú_de, da Indústria e do Comércio e
da Previdência e Assistência Social, ConStituíram Gi-.upo
Interministerial, com a participação de representantes
desses Ministérios, da Secretaria de Planejamento da
Presidência d~ Rep~blica e do Ministério da Fazen~a,
Pa-ra estudar e propor o Programa Nacional da Indústria
Químico~ Farmacêutica.
Os resultados dos estudos levados a efeito pelo Grupo
sãO conSubstãiiciados na minuta de Decreto que ora temos a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência, contemplando a instituição do referido Programa, o qual sistematiza a atuação governamental no setor, através da definição de linhas de ação específicas,
constittifórgão colegiado de coordenação e define iriceiitivos financeiros para a promção económica, tecnológica
e industrial do segmento nacional da indústria químicofarinacêutiCa.
-
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Vale ressaltar que,_ à luz da legislação em vigor, as medidas sugeridas pelo Grupo lnterminlsterial não comprometem a atuaçào no seta r farmacêutico do capital estrangeiro, no que concerne _ao acesso .a tua! e futuro ao
mercado interno. No entanto, o efctivo enquadramento
da empresa estrangeira no Programa ora apresentado serã desejâvel, quando associada minoritariamente ao capital nacional, gerando benefícios reais aos empreendimentos, expressos em termos de capital, tecnologia e
acesso aos mercados de matérias-primas e de produtos
acabados.
Reiteramos a Vossa Excelência os protestos do nosso
mais profundo respeito. - Waldyr Mendes Arcoverde,
Ministro da Saúde- Hélio Marcos Penna Beltrão, MinistrO da Previdência e AssíS"tênCía SOci3.1- ....:....:-Ein"áne ·cu:.
vêas, Min-istro da Fazendã - Antônio Delfim NfttO,
Ministro-Chefe da-secretaria de Planejamento da Presidência da República- João Camilo Penna, Miriistro da
Indústria e do Comércio.

DECRETO N'

,DE

DE

DE 1983

Institui o Programa Nacional da Indústria
Químlco--Farmacêuticã
O Presidente da República, no uso das atribuições cjo.e
lhe confere o artigo 81, inciso III da Constituição, decreta:
Art. li' Fica instituído O Programi Nacional da Indústria Químico-Farmacêutica, na forma do anexo ao
presente Decreto, visando a promover o desenvolvimento da indústria químico~farmac!utíca nacional, através
de medidas dirigidas a:
a) incrementar a produção interna de- fármacos por
empresas de capital e efetivo controle nacional;
b) fortalecer a capacitação econõmico-financeiio e
tecnológica da indústría quJiniCo-farmacêutica nacional; ~
c) reduzir o elevado grau de dependência do setor a
fontes externas de suprimento de tecnologia e produtos,
com implicições que afetam a SeguranÇa Nacional;
d) aprimorar o controle e a fiscalização no setor de
produtos farmacêuticos, no se-ntido de minimizar os riscos à saúde do consumidor e de contribuir para a redução do custo de aquisição de medicamentos pelo sistema oficial de saúde e pela população em geral.
Art. 21' O Programa será coordenado pelo Grupo
InterminiSterial da Indústria Farmacêutica~ GIFAR,
constituído por representantes dos seguintes órgãos:
a) Ministério da lndústTiã. idõ-CõrliêrciO-~af.ravês dó ,
Conselho de Desenvolvimento Industrial -COI eda
Secretaria de Tecnologia Industrial ---STI;
b) Ministério da Saúde, através di! Secretaria de
Ciência e Tecnologia- SCT e da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária - SNVS;
c) Ministério da Previdência e Assistência Social,
através da Central de Medicamentos- CEME e do Instituto Nacional de Assistência Médica da Presidência Social - INAMPS:
-d) Secretaria de Planejamento da Presidência daRepública. através do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econõmico-·e Social - BN-DE~(Financiadora de Estudos e Projetas S.A.- FINEP, e do Conselho lnterministerial de Preços -CIP: e
e) Ministério da Fazenda, através da Comissão de
Política Aduaneira - CPA e da Carteira de Comércio'
Exterior do Banco do Brasil SfA- CACEX.
Parágrafo único. _O _GIFAR será coordenado pelo
representante do Conselho de DesenvoJVirTú:lüo Indus·
trial do Ministério dã fndústria e do Comércio.
Art. Jl' Os asSuntos pertinentes ao Programa que -sejam de competência específica de cada um dos Ministérios, relacionados no artigo anterior, serão objeto de
dclib_eração do respectivo Ministro. de Estado, cabendo
ao G!FAR o seu encaminhamento.

Art. 4" ~O GIFAR, no desenvolvjmento de suas atividades, manterá estreita articulação com a indústria nacional.
Art_5_Q Este Decreto entrará em vigor_na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília,
de
de 1983; 1621' da Independénci<i. -e 9.)(>--da -República.

PROGRAMA NACIONAL DA
INDÚSTRIA QUIMICO-FARMACilUTICA
I - OBJET!VOS
II- D!RETRIZES
III- LINHAS DE AÇÃO
IV- DAS CONDIÇ0ES DE ENQUADRAMENTO
l - OBJETIVOS

O Programa Nacional da Indústria QuímicoFarmaucêutica _"':'isa a promover o desenvolvimento da
indústriã químico-farniacêutic"8. nacional~-através de medidas dirigidas a:
a) incrementar a produção interna de fármacos por
empresas de capital e efetivo controle nacionais;
I)) fQrt.fl.l_ecer a capacitação econõmico-tinanceira -e
tecnológica da indústria químico-fannacêutica nacional;
c)reduzir o elevado grau de dependência do setor a
fontes externas de suprimento de tecnologia e produtos,
com implicações. que afetarn a Segurana Nacional;
d) aprimorar o controle e a fiscalização do setor de
-produtos farmacêuticos, no sentido de minimizar os ris~
cos _à saúde do_ consumidor e de contribuir _para a re-dü~Q_ do cuSt"O de-3(juisição d~ ~edicamentos pelo siste·
ma oficial de saúde e pela população em geral.

II- D!RETRIZES
A implementação do Program Naç_íonal da Indústria
Químico-Farmacêutica deverá ser realizada através da
conjug-ação de esforços dos vários órgãos do Governo,
direta ou indiretamente vinculados ao setor farmacêutico, sob a coordenação do Grupo lnterministerial da Indústria Farmacêutica- GIFAR.
A importância estratégica do desenvolvimento deste
segmento industriª-1, quer pelos aspectos sociais c!nVOTvldos__ por d~~·1p_s!:!_lação com a saúde Qa p~pulação,
quer pela situaçã.o atual de forte dependênCia externa de
insumôs farmacêuticoS e de tecn-ologi8., implicã:-Cã~acte
rizar a-Indústria químico-farffiaêêutica Cômõ assunto ra-lacionado à Segurança Nacional, recomendando, portania, g~; os ó~gãos cnvo~vldos observem, na_execução
de suas atribuíçÕes, ~ua compatibilização coln os _objeti:
vos e diretrizes deste Programa.
.
_
. No âmbito do MinistéríO do Indústria e do cOinêi-Cio~o ConSelho de DeSenvolvimento Industrial~ CD I, através de sua Secretaria Executiva, considerando a vinculação da i~Jdústria químico-farmacêutica com os demais
setores da- quíniica, implementará as medidas necessãiüts
ao desenvolVimentO da indústria de química fina no País,
de modo a assegurar a conseeução dos objetivos previstos__ neste Programa, enquanto a Secretaria de iecnologia
lnduStial- STI promoverá esforços, junto às f:mpfeSas
produtoras e consumidoras na área farmacêutica, no
sentiâo de aumerlf.ar o graU de autonomia tecnológíca no
País, desenvolver tecnologias adequadas, agilizar a aplicação de instrumentos que facilitem a transferência e absorção de tecnologias, e estabelecer normas e padrões de
medição e de cel-tificação de qualidade.
No â·mbito do Ministério d3. PreVidência e AssistêrlCia
- Soda!, a Central de Medicamentos- CEME, dentro de
sua atribuição de promover e organizar o fornecimento,
-por preços acessíveis ou a título gratuito, de medicamentos às camadas carentes da população, de modo a reduzir os custos da assistência médica prestada direta ou in-
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diretamente através da rede oficial de serviços de saúde e
da rede credenciada pelo lN AMPS, ampliará a aquisição
e distribuição de medicamentos integrantes da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME,
em função dos recursos orçamentários e de outras fontes
não-exigíveis com finalidade de desenvolvimento social.
A 'diretriz de ampliação de fornecimento de medicamentos será operacionalizada através do incremento da
participação da indústria farmacêutica de capital e controle nacionais e da modernização do sistema de produção oficial.
O Ministério da Saúde, responsável pela vigilância sa·
nitária de medicamentos, fármacos, insumos farmacêuticos e correlatas, no contexto das atividades de defesa e
promoção da saúde da população, aprimorará os mecanismos de registro, cadastramento e controle de qualidade desses produtos e ajustará a sua política de autorização de importação de fármacos aos objetivos e linhas
de_ ação do Programa. Paralelamente, concentrará esforços para ·a permanente atualização da Farmacopéia
Brasileira, como fonte de normas e especificações naciõnais nessa área, promovendo estudos e pesquisas com
essa finalidade.
Na área do Ministério da Fazenda, os organismos responsáveis pela condUção da política aduaneira e sua execução CPA e CACEX- visando a protegere víabilzar a
indústria -_nacional e restringir importações desnecessárias, compatibilizarão a execução da política aduaneira aos objetivos do Programa e instituirão sistema de
controle na emissão de guias de importações de fármacos
e inSumos farmacêutiCos, observando as recomendações

do

G!FA~R.

--

No âmbito da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o sistema BNDES e a FINEP aplicarão elenco de apoio financeiro diversificaâo aos empreendimentos enquadrados no Programa, em condições
compatíveis com a importância estratégica atribuída ao
setor.
Os organismos de planejamento e fomento das atividades científicas C"tecnOlógicas apoiarão, através de programação unificada, o desenvolvimento da infraestrutura de P&D, em especial dos recursos humanos necessários ao domínio das tecnologias de produção de fármacos e intermediáriás.
Os projetas e demais assuntos relacionados ao Programa serão submetidos previamente ao -GlFAR pelos órgãos gestores de incentivos fiscais, financeiros e cambiais, federais e regionais, bem como pelas agências governamentais de participação acionária, competindo ao
Grupo decidir sobre a· seu enquadramento neste Progra-

ma.
DO pOnto dC.vista empreSarial, o Programa contemplará, de forma sistemática, empreendimentos sob o efietivo comando nacional.
Nesse sentido, promover-se-á o interesse de expressivos grupos privados nacionais, notadamente dos setores
químicos e petroquimlco, em investir na prOdução de- insumos farmacêuticos, como itividade afim, procurandose, ao mesmo tempo, incrementar
capacitação
êconômico-gereO.c:i"al dos laboratórios nacionais t ransformadores, visando a se integrarem verticalmente com a
produção daqueles insum os.
A presença minoritária da empresa estrangeira serâ
desejável na medida em que possa trazer benefícios reais
aos empreendimentos, expressos em termos de capital,
tecnologia e acesso aos. mercados de matérias-primas e
·produtos acabados, sem eventuais contrapartida.!! derestrições à autonomia tecnológica, política e administrativa da empresa coligada.
A participação do Estado, através de empresas afetas
ao setor ou das agências governamentais de participação, far-se-á de forma minoritária e de modo a confe=-

a
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rir significativo apoio institucionãT a-oS_ projetas, sempre
que tal ação for considerada necessária.

lll-LINHAS DE AÇÃO
Constituem mecanismos a serem implemeittadores peJos diversos órgãos do governo Federal, baseados na le~
gislação em vigor, e no íiituito de alcançar os objéiivos
do Program, as seguintes linhas de açào:
I - Na área do Ministêrio da Saúde.
1. t -Implementar o sistema de registro de fármacos
e demais insumos farmacêutícos, atribuindo-se a cada
substância um único númi:ro de registro;
1.2- Restringir o registro de fármacos iinpoi"taáos
que sejam similares terapêuticoS de fármacos enquadra- dos no Programa;
1.3_- Manter atualizada a Farmacopéia Brasileira de
forma a incorporar normas e padrões nacíõnais e os prôdutos fitoterãpicos de reconhecido interesse médico;
1.4- Manter atualizado cadastro de fármacoS e demais insumos famacêuticos fabricados no País que atendam a especificaçõe da Farmcopéia Brasileira;
l.5- Desenvolver estudos e pesquiSas para definição
de normas e elaboração de padrões nacionais para Iriedicamentos, fármacos e demais insumos farmacêuticos;
1.6- OperaCionalizar meCanismoS- de verificação de
identidade e qualidade de matérias-primas farmacêuticas
importadas, quando de sua entrada no País e antes de
sua liberação ao consumo;
1.7- Promover a extensão da cobertura de assistência farmacêutica às populações abrangidas em seus programas de interiorização das ações de sãúàC e sanemento
e de atenção à saúde nas periferias Urbanas, executados
diretamente DU promovidos através das Secretarias Estaduais de Saúde.
2- Na área do Ministério da Previdência e Assistência
Social
2.1 -Aplicar em toda a sua extensão as disposições
legais que conferem à Central de Medicamentos CEME a competência de otiaiiizar e promover a aquisição e distribuição dos medicamentos da RENA ME utilizados pelas instituições governamentais de saúde e pelas entidades públicas e privadas que com elas mantenham convênios para prestação de serviÇoS àe saúde;
2.2- Estabelecer, dentre os critérios de_ aquisição de
medicamentos, fármacos e insumos farmacêuticos peta
CEME, o de prioridade àqueles fabricados por empresas
enquadradas no Programa, conferindo-lhes preferência
no atendimento a esse mercado_ institucional; ~
2.3- Promover a extensão da assistência farmacêutica pela CEME, de forma a atender a totalidade do universo populacional de carentes - definiao como o segmento de renda mensal até três saláriOS Iri-ínirrlOS---=- utilizando, para tal, recursos financeiros -õrçariieriiâríbs e ou~·
tros não exigíveís Cõffio finalidade social, bem como, recursos de ressarcimento do valor aufeiidõ-- na- dTstri~
buição de medicamentos pelas institUições gdverilaineiltais de saúde, quando houver pagamento dos mesmos
---------pelo usuáriO;
2.4- Adquirir, através -da CEME; pará 3.ti:ri0Iilú~Ot0de suas necessidades, fármacos e iilsúiriOS fãrmaCêUHê~ôs
integrantes da RENAME produZidoS POr empresas enquadradas no Programa ou com Certificado de Registro
de Fabrica-ção concedido pelo CD I, licitando apenas os
serviços referentes à formulação de medicamentos com
esses fármacos e insumos farmacêuticos;
2.5- Dotar a CEME, de flexibilidade operacional
compatível com as suas atuais atribuições e aquelas decorrentes do presente Programa, facultando-lhe, inclusive, a realização de licitações relativas a medicamentos,
insumos, imunobiológicos e equipamentos-desfiii-aâos àinstalação ou modernização de unidade de pesquisa e do

sistema oficial de produção, distribuição e viglfância farmacológica, mediante adoção de regras especiais, aprovadas através de portaria do Ministro da Previdência e
Assistência Social, com base no disposto no Decreto n9
86.212; de 15 de julho de 1981 e nos terJllOS do Artigo 89,
item III, da Lei n9 6.946, de 17 de setembro de 1981.
3. - Na área do Ministério da Fazenda

3J - Comlssã~-de Política Aduaneira - CPA
3.1.1 - Restringir, através de- ineCanisinos tarifários,
a importação de fãrmacos e seus intermediâiios, -somente
quando a produção interna se destinar ao mercado e não
apenas ao consumo cativo oU à clientela ex.clusiva;
3.1.2- Utilizar, como critério básico para incidência
das alíquotas de importação, os preços dos fármacos (ou
seus intermediários) praticados nos países de origem,
como mecanismo de proteção à indústria nacional.
3.2- Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S/ A - CACEX
3.:ii ...:... Instiúlir a obrigatoriedade de os importadores
_ de fármacos, insumos- farmacêutico~ àu lnedicamentos
indicarem, nos documentos de importação, os respectivo-s números de registro na Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos- DIMEDJSNVS, bem
como identificar a utilização âo produto importadO para
uso fa-rmacêutico;
3.2.2- Programar, com base em informações- periodicamente fornecidas pela Central de Medicamentos~
CEME, as importaç;ões de fármacos e seus respectiVôS
intermediários-integrantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais- R EN AME;
3.2..3- Restringir a importação de fármacos e demais
insumos farmacêuticos fabricados no País, que atendam
às especificações da Farmacopéia Brasileira e demais
normas brasileiras, consoante o respeCtivo cadastramento no Ministério da Saúde, observado o disPoSto no item
3.1.1.

4 - Na irea da Secretaria de Planejamento da Presi-

dência da República
4.1- Conselho lnterministerial de Preços- CIP
4.1.1 -Adequar a política de controle de preços de
produtos farmacêuticos aos objetivos de assegurar o interesse econômico na fabric~ação de fármacos e mediCamentos integrantes da RENA ME por empresas enquadradas neste Programa, em articulação com a CEME e o
Ministério da Saúde;
4.1.1- Incluir explicitamente as despesas de pesquisa
e desenvolvimento de processo de fabricação de fármacos e ~emais insumõs farmacêuticõs, cujos p-rõjetos tenham sido enquadrados neste Programa, para efeito de
fixação de preços.
4,2- Banco Nacional de Desenvolvimento Económico _e Social - BND ES e subsidiárias
4.2.1 - Apoiar financeiramente, em carãter- prioritário, os empreendimentos enquadrados no Programa,
em condições favorávf:is de prazo e de níveis de garantia,
em articulação com a CEM E, atendido o disposto nos
itens 2.2 e 2.4;
4:2.2- Promover, em carâter prioritário, a participação adõnária do BNDESPAR nos empreendimentos
enquadrados no Programa, até nível idênticO ao dos
acionistas privados;
4.2.3 --Aplicar taxas mêdi~s de remureção glo_bal incentivadas aos empreendimentos enquadrados no Programa, pela utilização de combinação de recursos regulares e de outros não exigíveis e aqueles destinados especificamente ao desenvolvimento tecnológico - FUNTEC;
4.2.4- Destinar recursos não exigíveis, com finalidaãe social, para a extensão da assistência farmacêutica às
populações pari-urbanas, as que são objeto do Programa

Maio de 1984-

de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento-- PIASS e as demais populações carentes.
4.3- Financiadora de Estudos e Projetes S/A -FINEP
4.3.1 --Apoiar, com recursos não exigíveis ou em
condições favoráveis de financiamento, dentro de suas linhas de atuação, os projetes enquadrados no Programa.
-5-Na área do Ministério da Indústria e do Comércio
5.1 -Conselho de Desenvolvimento Industrial CDI
5_.1. t - Elaborar estudo integrado dos diversos segme-ntos da indúStria química fina (farmacêUtica, corantes
e jJTgnle"ntos Orgânicos, difensivos e aditivos), com vistas
a fornecer subsídios para a avaliação da oportunidade de
instalação de centrais de intermediários orgânicos, que
contribuam parà viabilizar projetes do Programa que
contemplem a utilização de insumos dessa natureza;
5.1.2- Incluir a indústria químico-far"l11acêutic3. dentre os setores industriais sujeitos ao Registro de FabricaçãO Nãcional. A inclusão de cada fármaco oU ínsumo
fanmicêutico sujeito a índices mínimos de nacionali~
zação serâ implementada por proposta do_GIFAR, que
poderá recomendar, à Secretaria Executiva do COI, os
critérios a serem o.Pedecidos para a expedição de Certificados de Registro de Fabricação;
5.1.3.:.... Recomendar, à Comissão de Política Aduaneira, a redução dos custos de importação de intermediárioS, quando estes se constituírem em fator crítico
para viabilizar a produção de fármacos e insumos farmacêuticos por empresas que tenham projetes enquadrados
no Programa,
5.2- Secretaria de Tecnologia Industrial- STI (lNPI e !NMETRO)
5~2.1 - Milnter a firme aplicação da não privilegiabi-·
!idade de Patentes do_s produtos químico-farmacêUticos e
medicamentos de qualquer espécie e seus respectivos
processos de obtenção;
52.2- Adotar, de acordo com proposições emanadas dos órgãos competentes envolvidos no GIFAR, normas e padrões próprios brasileiros para inedtcamentos,
fármacos e seus intermediários e insumos farmacêuticos.
-6 - Atividades de Desenvolvimento Tecnológico do Se·
tor Qufmico--Farmacêutico

A.s diversas agências de fomento tecnológico, com
base em programação unificada a ser elaborada pelo GIF AR, atuarão Q_e forma a criar uma infra-estrutura básí~
ca tecnológica pa-ra o setor desenvolvendo as seguintes linhas de ação:
.6.1 -Pesquisa, desenvolvimento e engenharia básica
de processos de obtenção de matérias-primas farmacêuticas e intermediários, inclusive os de natur~a. biotecnológica, COI}l prioridade para os fármacos integrantes da
RéNAME;
6.2- Investigação de recursos naturais ·no País, com
vistas à obtenção de fármaços e medicamenlos tradicionais ou novos;
6.3---:: Aparelhamento de infra-estrutura (laboratôrios
- analíticos,-Ce âi:senvolvimento e de padrões de referência
e unidades piloto} e modernização operacional;
6.4- Elaboração e difusão de normas e padrões brasileiros para projetes farmacêuticos;
6.5-- Levantamento e difusão sistemãiica de informações científicas e teconológicas sertoriaiS;
6~6- Aquisição e absorção de tecnologias externas,
restringindo a sua importação quando houver domínio e
disponíbilidade interna;
6.7- Capacitação de recursos humanos, prioritiuiamen-te nas âre_as de engenharia de processos, síntese orgânica, biotl!cnologia controle e padronização de insumos e substânCias farmacêuticas;
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6.8- ComerciaTízãção -pioneira de produtos farma~
cêuticos cuja tecnologia de fabricação química tenha
sido desenvolvida no País;
6.9- Realização de ensaios farmacológiCos e farma~
coclínicos pãra a-aferição e reaferição da eficácia e segurança de fármacos e medicamentos;
6.10- Desenvolvimento e aprimoramento de processos farmacotécnicos.

IV- DAS CONDIÇOES DE ENQUADRAMENTO
E EXECUÇÃO o-<YPROGRAIVIA
I - O GIFAR, na análise de enquadramento dos projetas no Programa, considerará, além dos objetivos explicitados no item I, prioritariamente, os seguites aspectos:
a) produção de fármacos e seus intermediários integrantes dos medicamentos constantes da lista da RENAME;
b) produção de fárma-cos obtidos a partir de produtos
naturais disponíveis no PãiS;
c) instalação de unidades - multipropósito para a
produção de fármacos e intermediários;
d) vinculação a centros de pesquisas desenvolvimento
ou a unidades~piloto, próprias ou de terceiros, através de
programas específicos.
2- As atividades de promoÇão do Programa serão
implementadas pela Central de Medicamentos - CEME.
3- A articulação com os órgãos de fomento ao desenvolvimento tecnológico serâ conduzida pela Secretaria de Tecnologia Industrial --STl/MIC.
4- Os projetas indUstriaisou de deserivolvirTiento tecnológico, cujo enquadramen(o no Programa for aprova~ do pelo GIFAR, serão objeto de Certificado especffico
de seu Coordenador.
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a V. Ex• para uma questão de ordem.
O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma
questão de ordem. SCm revisão-do orador.)- A minha
questão de ordem tem fundamento no art. 16, inciso
VIII, letra "b'' e se reporta também ao art. 183 do Regimento Interno. E não tem nada a ver, Sr. PreSidente, ou
não tem só a ver com o pronunciamento feito agora pdo
meu_companheiro de Bancada, Senador Benedito Ferreira. é em tese.
Torna-se mais fácil, Sr. Presidente, dirigir uma Casa
com o Regimento Interno, então, as disposições do Regimento doem em todos, ou são iguaiS- para todos. Agora,
dirigir uma Casa com a eiceção, aí sim se consumam injustiças. Acho Que nós devemos cumprir o tempo. Ontem, por exemplo, senti-me prejudicado. Estava eu inscrito em quinto lugar, escoou-se _o tempo da sessão e não
pude interpelar o Ministro da Previdência Social. Tenho
a impressão, Sr. Presidente. que a maioria dos interpelantes ultrapassou o tempo de 10 minUtos e ..
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.) - A Mesa, em obséquio e corri a verdade,
deve esclarecer a V, Ex• que ontem foram cumpridas to~
das as determinações regimentais; pelo contrário, houve
vãrios Srs. Senadores que não usaram do_ tempo que lhes
era devido.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO~ V. Ex•, pelo menos,
deveria ter permitido que eu concluísse minha questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V Ex• jâ levantou uma preliminar. __
c
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O S_R. OCTÁVIO CARDOSO- Não, Ex•, levantei
uma questão de ordem. Acho que cabe à Mesa ouvir a
questão de ordem para, depois, responder- com todo o
respeito que· V.,;_Ex• me merece, mas outro tanto mereço

Estado - responsável segundo a Constituição Federal,
pela segurança dos cidadãos- busca em Brasília algum
remédio çio qual possa socorreNe.

eu ..

_Q_ Prefeito Carvalho Neto está sitiado em seu próprio
município. Não pode se locomover livremente sem perigo de_vída, Em episódio recente, seu motorista, a serviço
da Prefeitura, foi assassinado pela polícia.
Para manter-se no posto, o Prefeito Carvalho Neto
que não pode ir livremente de sua residência aO prédio
da prefeitura - situado no centro da cidade- transferiu a administração municipal para sua residência- na
fa:2-enda Muquém -nas cercanias de Antônio Martins.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A recíproca
é_verdadeira, Excelência.
O SR. OCfÁ VIO CARDOSO- Então, Sr. Presidente, penso qUe dirigir com o Regimento Interno, estabelece uma equidade; dirigir com a exceção, estabelece uma
injuStiça,
Era esta a questão de ordem que desejava formular perante V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- A Mesa esclarece ao eminente Senador Octávio Cardoso que faz o
máximo de apelo possível aos Srs. oradores para que não
ultrapassem os termos e o tempo devido para as suas coffiunicaCões. Mas, quero esclarecer a V. Ex• que, ontem,
como V, Ex• levantou, não houve. Trata~se de um pronunciamento sé_rio, um pronunciamento do nobre Senador Se_nedito Ferreira, embora esta Presidência tenha
usado insistentemente a campainha. Devo recorrer à Taquigrafia- devemos ter advertido S. Ex• em mais d~ seis
-ou oito vezes, o que seria por demais penoso para esta
Presidência ter o desprazer de desligar o microfone de
um colega.
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PDS--'- RN. Pronuncia o
~eguirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem de nós não sabe dos espinhos que lastreiam a estrada do polttiCo- militante?
Nenhum pesar, porém, é tão imenso; nenhuma dor tamanha, do que ter de referir-se à terra onde se nasceu e
que se ama, para revelar mazelas, para lancetar tumores,
para desnudar vergonhas que gostaríamos de esconder,
de negar, de desconhecer, pois apequenam e envilecem a
todos nós.
Assenta-se ali, na tribuna de honra desta Casa. Joaquim Inácio de Carvalho Neto. Carvalho Neto é um cidadão comum, um sertanejo, como eu, nascido e vivido
nas caatingas agrestes do Oeste Potiguar.
Carvalho Neto é Líder em sua comunidade, Com os
vo_tQS de seus concidadãos, em eleições diretas, elegeu~se
prefeito de sua cldade- Antônio Martins- pela terceira vez, apesar de ter contra sua candidatura toda a mãquina administrativa do Estado.
Carvalho NetO é meu adversário político. Seu partido
é- o PMDB; o meu, o PDS. Respeita:mos~nos, todavia,
como gente civiliza_da. Adversãrios e correligionários,
para nós, são categorias que têm significado simplesmente eleitoral. _Eleito Se_!lador, _sQu representante do Estado
do Rio Grande do Norte, que iriClui militant"es do PDS,
do PMDB, do PDT, do PT, do PTB como inclui católicos, protestantes, espiritas, ateus, enfim, todo o elenco
social político, religioso, filosófico e ~ultural de nossa
pOpulação. Assim t8.mbêm, Carvalho Neto é prefeito de
todos os habitantes de AntôniO Martins e, nãO apenas de
uma facção deles. Por entendermos política dessa forma,
respeitamo-nos, ·mutuamente, a despeito de nossas divergências partidárias. Em Antônio Martins, sou recebido e
honrado pelo poder municipal, como Senador da República peJO Rio Orande do Norte. No Senado Federal,
Carvalho Neto é recebído em meu gabinete e tem seus
pleitos encaminhados, como qualquer outro prefeito de
meu Estado, pela função que ocupa e pelo povo querepresenta.
Mas nem tudo é assim em meu Estado- o Rio Grande do Norte.
Carvalho Neto está aqui, por um motivo muito grave,
tem sua vida ameaçada e não encontrando socorro .no _

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte?
O -SR. MARTINS. FILHO nobre Senador Gastão Müller.

Com muito prazer,

O Sr. Gastão MUller- Nobre Senador Martins Filho,
em primeiro lugar, a nossa solidariedade pessoal e do
PMDB, aqui por mim representado, ao Prefeitó Carvalho Neto, nosso correligionâfío qu-e sofre, pelo que V.
Ex• descreve, pressões. Eu perguntaria: de quem? V. Ex•
já revelou que é da ação policial. Ora, sabemos que a
polícia está a serviço do Governo, e que o Governo do
Rio Grarlde dõ NOrte é do PDS-, então, chega-se à conclusàO - não é preciso ser muito inteligente - que o
eminente Prefeito peemedebista, Carvalho Neto, de uma
C_i_ôa9e pofi_guar, estã sofrendo uma pressão violenta dos
poderes constituídos daquele Estado, que se chama PDS.
Por quê? pergunto a V. Ex• Naturalmente, no decorrer
do discurso, V. Ex• vai procurar justificar e explicar essa
violência ãntidemocrâtica do Governo Rio Grande do
Norte. Espero, para outra oportunidade, continuar
aparteando V. Ex•
O SR. MARTINS FILHO - Agradeço a V. Ex• o
aparte; e respondo imediatamente. Por despreparo, por
ódio, por desresPeito ao povo do Rio Grande do Norte,
que, em eleições livres -livres tenho as minhas dúvidas
- em eleições diretas elegeu um terceiro Maia para o
Góverno do Rio Grande do Norte, e que está infelicitando o- Estado, está promovendo as maiores perseguições
ao povo, até a este Senador do PDS. Aqui tenho um dossiê que encaminhei a todos os Senadores, que encaminhei a todos os Ministros, que encaminhei ao Senhor
Presidente da República, e também encaminhei, anteriormente, ao Governador José Agripino Maia, do Rio
Grande do No i-te, e até hoje, decorridos mais de 90 dias,
não recebi nenhuma resposta.
O Sr. Gàstão Mü1Ier - Estendo a solidariedade do
PMDB a V. Ex•, porque V. Ex• disse uma coisa muito
irrlportante para nós aí: o livremente entre aspas, das
eleições últimas no Rio Grande do Norte. E nós quase
todos os Senadores do PMDB, dessa tribuna do Senado,
dissemos a meSma coisa quanto aos seus Estados. Quase
todas as eleições foram democráticas, mas o livremente
foi sempre entre aspas. E o Rio Grande do Norte nãO fugiu a essa regra geral. Houve exceções para confirmar
essà: regra, -Onde livremente não foi entre aspas. V. Ex•
sabe que tem a simpatia, a ainizade e o apreço de toda a
Bancada do PMDB. Quanto ao problema doméstico do
PDS e da dinastia que lá funciona é também problema
doméstiCo do PDS .dO -Rio Grande do Norte, que não
nos cabe intervir, nem participar da luta. Desejamos que
uma outra eleição, livre, sem aspas, o povo do Rio Grande do Norte, o povo potiguar tenha oportunidade de colocar no Governo daquele Estado alguém que o represente de fato, de direito, as aspirações máximas da população do Rio Grande do Norte.
. O SR. MARTINS FILHO- Agradeço a V. Ex• asolidarieda9e. Devo esclarecer que em pronunciamento anter.ior requeri à Mesa, quando estava na Presidência o
nobre Senador Lenoir Vargas, que fosse constituída uma
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comissão de Senadores de todos os Partidos com assento

na Casa, para comprovarem as minhas -deriúnciãs. EstoU
no aguardo de uma decisão da Mesa da Casa qtie repre~
sento com digriidade.
Prossigo, Sr. Presidente.
Os munícipes, porém, são pressionados a não comparecerem ao Gabinete do Prefeíto.
Desnecessárjo-é dizer, Sr. Presidente e Srs.-SenãOõ!es,
que a situação é iiiSupórtável em Antônio Martins.
Carvalho Neto jâ procurou dezenas de vezes o Sr. Se-.
cretário de Segurança Pública do Estado, para pedir segurança. fnvariavclmente, a resposta é sempre a mesma:
"-Não tenho poderes para fazer o que o Sr. pede",
Vejam bem, Srs. Senadores, a resposta do Se_cretãrio
de Segurança Pública do meu Estado, um Cororiel -da
Reserva do Exército brasileiro.
Solicitei" uma audíênciã para hoje fio ExniY Sr. Minis~
tro da Justiça, a quem o Prefeito Carvalho Neto irá expor seus problemas, no aguardo de alguma providência.
Não seria, Srs. Senadores, o caso de se indagar da possibilidade de se intervir no Estado? Não sei! O que sei é
que isso não pode continuar acontecendo.
Perguntar-me~ão Vossas Excelências: e o Governador
do Estado?
Eis outra coisa que também não seí.
Depois de longa audiência que tive com o Governa-dor, encaminhei-lhe ex.tenso relatório sobre problemas
de segurança no Municfpio de Umarizal, a minha terra
natal, governad_o, por um Prefeito qUe é meu genro e, até
hoje, não obtive qualquer resposta do Governador.
Por esta razão, requeiro na forma regimental que_ o
oficio, o felitófiO ·e-um telegrama sejani parte constante
deste meu pronunciamento, para que conste nos Anais
do Senado Federal.
O Sr. Gastão MU11er- Antes que V. Ex• termúie, eu
quero agradecer em nome do PMDB do Rio Grande do
Norte e do PMDB aqui presente, no momento expresso
pela minha Liderança, a luta que V. Ex• está empreendendo, voluntariamente, em defesa de um Prefeito pee~
medebista. Isso mostra o seu espirrto público, o seu
espírito democrático, e co.ns.oJida a conceitO, o apreço
que goza de seus colegas aqui no Senado Federã1.

O Sr. José lgnácio Ferreira- Senador Martins Filho,
V. Ex• me permite um aparté?
O SR. MARTINS FILHO nobre Senador.

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço, nobre Senador Jutahy Magalhães, sensibilizado, com o seu aparte.
Continuo, Sr. Presidente, a omissão, aliás, tem sido_ a
marca do Governo potiguar nos casos de violência po!ítica. Porque, se é o autor, como poderá apurar.
Não faz muito tempo,_ denunciei desta tribuna, o ass_assinato frio, cruel, premeditado, do Prefeito Expedito
Alves, do Município de Angicos, setenta e duaS horas depois de, pessoalmente, ter solicitado garantias de vida ao
Governador do Estado e a seu Secretãrio de Segurança
- Pública. Sem nenhuma providência. O que o Governádor disse para o Prefeito era que levasse fatos concretos.
Setenta e duas horas depois existia o fato concreto, coffio
disse nesta Casa, o c<Ldáver de um homem honrado, estendido no meio da praça pública da cidade que governava com dignidade e altivez.
Não gostaria de relatar outro episódio semelhante,
nem de ser seu protagonista.
Até quando, Sr. Presidente, até quando, Srs.Senado~
res, até quando, meu querido Rio Grande do Norte?
(Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MARTINS FILHO EM SEU DISCURSO:
Brasília-DF, 12 de março de 1984
A Sua Excelência
Governador José Agripino Maia
Palácio Potengi
Natal -Rio Grande do Norte
Senhor Governador:
Remeto a Vossa Excelência o incluso documento, consoante os entendimentos mantidos.
Estou, na oportunidade, dando _ciência do mesmo ao
_Seu_a_ck:lr José SÚney, Presidente de nosso Partido.
Atenciosamente, -Martins Filho, Senador.

Com muito prazer,

O Sr. José lgnácio Ferreira - Inicialmente, gostaria
de perguntar a V. Ex~ qual foi o desfecho .daquele -momentoso fato do assassinato de um político, lã no Rio
Grande do Norte, qual a conseqUência em termos de inquérito, de processo de identificação e pUnição doS culpados?
O SR. MARTINS FILHO - O assassino dirfio, o
executor do Prefeito Expedito Alves, do MUnicíPio de
Angicos, está preso. Agora, descorlhecemOs os Ü:iandantes do crime, desconhecémos os motivoS que leVaram· õ
criminoso a cometer O ciime, -porqui o Prõmotof Pú-blico, por sinal um homem honrado, que atuou no caso, foi
elevado ao Tribuni:ll de Justiça do meu Estado.~ Nào sei
se como prêmio ou se por sua aiuação fiiffie no procCsso_.
Desconheço.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. EX• um aparte,
no_bre Senador'?
O SR. MARTINS FILHO nobre Senador.

tenha a certeza de que companheiros seus de partido estarãO soJidâriOs com V. Ex• em tudo aquilo que vier atingir V. Ex~ Tudo que for feito contra V. Ex', V. Ex~terã,
não sei se uma solidariedade que venha surtir os efeítos
necessários, mas, terá a solidariedade dos seus companheiros de partido que o admliam e o respeitam aqui no
Senado Federal, pois estamos reconhecendo a cada dia
que passa o trabalho que V, Ex~ reãliia em favor d-o seu
Estado e dos seus representados.

Com muito prazer,

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Martins Filho,
desejo, não em nome do PDS, porque eu não estou auto~
rizado a fazê-lo, não estou no exercício da Liderança,
mas como companheiro de V. Ex•, declarar que V. Ex•

Senhor Governador:
Reportando-nos ao encontro mantido no dia 25- tran~
sato, passamos à Vossa Excelência descrição suscinta
dos fatos nele relatados;
I. Secretário da Seguraiiça Pública em Umarizal
Em 7 de março de 1983, quando da inauguração da
a_gência do BANDERN, em Umarizal, permaneceu na
cidade até quase a madrugada do dia 8, o coronel José
.Fernando Delgado, Secretário da Segurança Pública do
_Estado.
Por volta das 20_horas, já completamente embriagado,
o secretário, acompanhado do Bel. -Francisco José Ba-ndeira de Almeida, Delegado Qe Polícia no município, e
de Raul de Alencar FJlho, continuava, a beber desbraga~alll~nte no_ bar e churrascaria do posto Shell, de propriedade do Sr. Alexandrino SuaSSun-a Sobfinho.
Durante a noitada, guardava a farTa um destacamento
da polícia militar, armado de metralhadoras e escopetas,
num espetáculo deveras deprimente.
Como ConseqUência, dois-Sórdidos episódios:
a) o Secretário, jã sem coiltrole doS a toS, urinando na
via pública, a gritar impropérios contra políticos locais;
b) um carro de som que acompanhava o grupo, atropelando e matando o Sr. João Francisco de Oliveira que,
a cavalo, voltava do trabalho para casa. O cadável dilacerado de João ficou horas a fiÓ exposto na estrada, a
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menos de quinhentos metros do local onde o Sr. Secretário e seus acompanhantes continuavam .a bebedeira.
l i - Reinclusão de soldado da PM, expulso por invasão de nosso domicilio e ameaça a nossa família.
-Pelo Boletim n9 063 de 6 de "abril de 1983, fora demitido da PM o soldado José Alves Querino por ter comandando outros colegas, -invadido nossa residência em
Umarizal_sob o pretexto de procurar um foragido e nos
ameaçado e à nossa famílía, à mira de armas. A expulsão
decidida pelo Comandante~Geral da corporação, precedera o c~mpetente inquérito,
Tal elemento foi reincluído nas fiteiras da PM e terminou por ser destacado para a região, representando,
pois, ameaça potencial à nossa segurança.
Interessante é a informação de que tal soldado teve
sua ficha_de alterações substituída nos arquivos da PM e
consta ter o mesmo recebido recomendações específicas
a nosso respeito pois "fôramos o autor de sua expulsão".
Anexos Boletins da PM referentes ao caso.
[II- Atuação do Comandante do Dest<Lcamento da
PM em UmarizaL
a) O Tenente Antonio Pinheiro vivia a blasonar que
foi des~acado para o Comando do Pelotão avançado de
Umarizal, com ordens superiores para ..destruir a liderança de Martins Filho". Provas testemunhais há em
abundància, principalmente dentre a cHentela- do
cirurgião-dentista Antônio Jácomo de Lima Neto em
cujo consultório o referido tenente fez reiteradas vezes
tal afirmação.
·
b) O peputado Nunes do Rego, na residência do Sr.
Bento Geraldo da Silva, no sítio Caiçara, em Umilrizal,
durante uma festa que ali se realizava, chamando o_ Ten_ente Antonio _Pinheiro, recomendou-lhe _que prendesse
e desmoralizasse diversas pessoas, que ali mesmo nomeou para quem quisesse ouvir, enfatizando, inclusive,
que este senador e seu irmão Francisco Martins, deveriam ser provocados e, se reagissem mortos.
c) Em li de julho de 1983, este senador teve detido o
carro oficial que o conduzia (PMU. OF. 6443) por um
destacamento da_ PM fortemente armado, sob o comando do referido Tenente Pinheiro, que ao ser avisado por'
um praça, estar no carro o Senador Martins Filho, gri~
tou, em tom francamente acintoso:
- Retíre todo mundo dQ Ç<!rro para ser revistado, ainda que seja o Presidente da República,
Não fosse nossa reaçã<?_ serena, mas enérgica, e o epis6dio poderia ter se transformado em tragédia.

Desse fato foT VOssa ExÚlência telefonicamente notificado e no mesmo dia, por mim.
d) No mesmo dia tl, a tesoureira da Prefeitura de
Umarizal - Sr' Maria do Loreto de Amorj'!l__ Lim~,
quando conduzia recursos de ICM retirad-os da -agência
do BANDERN. em Patu, teve o carro oficial interceptado pelo Tenente Pinheiro e seu destacamento armado,
tendo sido obrigada a descer e submeter-se, em plena via
pública, à vexatória e humilhante revista pessoal, por um
soldado.
Deprirrieilte espetáculo, Senhor Governador, uma senhora, mãe de família, funcionária pública em serviço,
ser apalpada no meio da rua, por um cabra malencarado, sob_ordens do Tenente. Coisa digna das trope~
- lias de Laffil)ião.
·
Enquanto isso acontecia, trafegavam livremente pela
mesma rua, sem serem molestados, diversoS veículos
particulares dentre os quais alguns pertencentes a no~
tórios --suspeitos da prática de tráfico de drogas.
·
e) Não" satisfeito com tal sandice, o Tenente Pinheiro
mandou que dois soldados interpelassem o esposo da
funcionária Maria de Loreto, Sr. Francisco Lino Filho,
porque este se queixara do tratamento dado à esposa,
Tal interpelação foi feita na calçada da agência local do
Banco do Brasil, Francisco Uno, sob a mira de armas,
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enquanto da calçada defronte o Tenente Pinheiro, escopcta na mão, gritàva:

-Revista, prende!
e ajuntava para Fnmcis-co Uno:
-"Vá procurar seus direitoS junto a ess_e s.enadorzínho de *m ... , que estou aqui cumprindo ordem superior."
I") Armou o Tenente Pitlheiro verdadeira operação
bélica indo â cidade de_ Martin_s_e nela prendendO--o Bel.
Helder de Souza Diógenes, Secretáriõ-Géád dit -Prefeiiur..J de Umarizal, que se encontrava visitando seus progenitores residentes nessa cidade. A p-iiSao foi feita de forma absolutamente arbitrária, sem ordem escrita da autoridade competente, com o maior espalhafato possível,
tumultuando a vida da cidade e intranqüilizandõ as
famílias.
Durante toda a operação o Tenente Pinheiro dizia estar •.-cumprindo ordem do Dr. José Agripino e que viera
ali para desmoralizar os que votaram em Alufzio Alves e
que chegara a vez de vingar o que-;<\Jufzio fizera a seu pai
"Zé de Balelê" que fora transterldo 63 vezes.
Cond-Uzido, -incorimnicâvel, a Umarizal o Bel. Helder
ficou preso por várias horas, s-endo liberado, finalmente,
após acordo firmado pelos advogados Frânçois Si!vêstre
e Francisco Fernandes de Queiroz, não sem antes pagar
CrS 15.000;oo de propina, camuflada num recibo, em
nosso poder, dado a um título qualquer.
g) O menor José Carlos_ da Fonseca, funcionário da
loja "A Sertaneja" de propriedade do Vice-Governador
do Estado, foi presa no Colégio"! 1 de Agosto", durante
o período de aula, tendo a policia invadido a: classe e o
metido num camburão sendo, neste, conduzido até o xadrês onde ficoú. O Sr. Pd'amo José Neto, de1egad.O"do
PDS local junto à convenção do Estado, ex-Vereador, ao
tomar conhecimento do fato procurou a autoridade de
plantão, pois é cunhado do menor José Carlos.
Na delegacia encontrou um homem moreno, de
calção, sem camisa, presumivalmente um dos comandados do Tenente Pinheiro, em c6Inp1&0-eStado de embriaguês, que, aos gritos, mandou que Príamo se retirasse senão seria preso e esparicado. Afgun:s nlinUtos:-depois, o
Tene-nte Pinheiro, acompatthãdO- deum- grUpo de soldados, tentou in-vadir a·· caià do ancião Paulo Abít!O de
Souza Martins, ex· PrefeitO-da cid8dC;- ex-presidenié do
Diretório Municipal da Arena e-membro do DireióriO
Municipal do PDS, sogro deste Senador, por achar que
para lá se dirigira o Sr. Príamo.
A invasão não se consumou graças a ponderações feitas pelo Sr. Francisco Martins, também genro do -Sr. -Paulo Abílio, num diálogo tenso e penOso, sob mira de
metralhadoras engatilhadas, em presença de três viaturas
policiais, e às altas horas da noite, tudo sem qualquer explicação por parte do tenente.
Em decorrência dessa arbitrariedade, o Sr. Paulo
Abílio e sua esposa Anatildes tiveram de receber riledicação de emergência, pois além da idade avançada, ocasal sofre problemas cardfacos._Medicou o casal o Dr.
Guaracy da Costa Onofre.
-oe-pois desse episódio; seguiu o Tenente Pinheiro para
a casa do Sr~ Príamo com o interito de invadi-la~ só não o
fazendo por causa do clamor público levantado pela es-posa de Príamo e suas vizinhas.
h) O Prefeito de Unlarlzal - Gilson Xavít!r de OÍiveira Dias- casado cátn Uma filha desie_senâ-dO.r, -qua~~
do trafegava na RN 117, no trajeto Umarizal-ltaú _no
opala IP.0402, de nossa propriedade, conhecido em toda
região, foi interceptado por um destacamento da Polícia,
obrigado a descer e revistado como se fosse um marginal.

Durante o episódio ouviu um dos praças dizer.
- "desta vez perdemos o bote, mas ainda pegaremos o senadorzinho de "m .. .'_~ para ensinar comO
se castra um adversário do nosso Governador"

i) O Sr. Ruy Barbosa, sem qualquer culpa formada,
foi preso, amarrado a uma õi!rvore no pâtio da delegacia,
por mais de dez horas, sendo a todo instante, espancado
pelos soldados.
Dias depois, quando de uma ida deste Senador a
Umari~al, o Sr. Rui Barbosa procurou-nos em nossa residência, para pedir um auxílio financeiro, p-ois diante do
ocorrido não tinha mais condições de continuar moran-do em Umarizal e pretendia transferir sua residência
patao- Estado de São Paulo.
Ao sair de nossa residência, foi o Sr. Rui agarrado pelos esbirros do Tenente Pinheiro que o levaram preso à
Delegacia e ali, outra vez, o espancaram, para_qu_e dissesse o que fora fazer na casa do Senad_or.
_ Rui somente foi ~alto mediante_ a_impetração de Habeas Corpus, de pronto despachado pelo Meritíssim-O
Juiz de Direito da Comarca, tendo, porém, antes da soltura, sofrido ameaças para nada dizer a este Senador.

j) A -políCia vem transformand_o Umarizal numa cidade sem lei, onde de um lado se faz vistagrossa a qual~
quer delito cometido por determinadas pessoas, protegidas não se sabe por que figurões e, do outro, Qessoas são
presas, espancadas, humilhadas em praça pública, por
qualquer motivo ou sem motivo algum, apenas por quardarem amizade a este Senador. É o caso de Ivo de tal,
pessoa humilde da _cidade, que foi preso e na prisão,
obrigado _a beber urina, misturada a fezes, colhidas no
vaso sanitário_ do Delegado. Houve um outro que foi
obrigadÕ -a comer uma pedra de ~abão;
I) Relatou o Tenente Pinheiro, na presença de muitas pessoas, no posto de gasolina à -saída de Umarizal,
que recebera ordens de um político 'e as CumPfiúf à-risca,
invadindo a fazenda Campos, de propriedade do Dr.
Mardónio Diógenes, no- MunídPio de- Perf:iro ....:.... CE,
onde "arrombou portas, quebrou objetos, carregou os-sadas, espancou gente e pisou em cima de cabras que se
diziam bichos-papões. sem encontrar nenhum valentão
pela frente".

·Á _mesma façan-ha, contou em fre-n'te à Delegacia- de
Porto Alegre, na presença do Juiz de Direito da Comarca de Martins,
Dr. Expedito Ferreira de souza o qual, no momento,
estav:a em companhia do Bel. Helder de Souza Diógenes_,_
E veja Sr. Governador, que tal ossada, referida de forma
t~o ~_egradant~ _pelo Sr. Tenente; eram. os_-réstos m9rtais
dÓ- progenito-r de_ Dr. ~ardónio, segm1do 'informação.

--m.y José Evilâ_sio e FranCiSco Mái-Cio da Cidâde de
Martins, este último com apenas 17 anos de idade, foram
presos _e espancados em 5-2-83, seriiqualquer mo_tivo e
obrigados a carregar pedras na cabeça. A Srt Francisca
de Assis Santos, mãe do menor, fofesPancada ao reclamf!.r do tratamento dado ao filho.
n) Em 26 de fevereiro deste, portanto, após nossos entendimentos, os soldados Augusto e Neto~ durante a realização de uma festa dançante no mercado público, por
motivos de somenos importância, sacaram de suas ~rmas
e fizeram vârios disparos em público, alvejando Marcelino CândidO Cosmo, nas nâdega-s.
o) Manoel Batista de Azevedo foi outra vítima dessas
tr~peÜas, séndo ferido a tir9s na _pert')a, por soldados
em}riagªdo·~. incJl!sive um tal_ Cí~erQ.._deª-tª-_cªdp em
Caraúbas.
PoderíamQS continuar citando fatos e com nome, datas ecircunstâncias,_(aJOS c9mo est~s~ que atestam estar _a_
polícia n-o·- munkfpio de Umarizal realizando Uma empreitada sinistra para desmoralizar a cidade de suas lideranças locaisL Esperamos, todavia, que investigação io~
suspeita, por gente isenta, apure sem preconceitos, tudo
o que aconteceu e acontece nesse sentido.
Ressaltamos, porém, que inúmeras representações
sobre irregularidades, envolvendo inclusive peculato e
corrupção, feitas ao Sr. Secretário da Segurança Pública
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não fora_m, inexplicavelmente, apurados. Até para responsabilizar o denunciante se falsas fossem.
III- Entrega de Casas do Conjunto Habitacional
Houve em Umarizal, consoante as normas do próprio
Banco Nacional da Habitação, a inscrição de mais de
trez.ent<is pessoás para. aquisição da casa própiia dentro
de rigorosos critérios de precedência e de condições básicas estabelecidas pelo SFH e COHAB. A distribuição
das unidades do conjunto habitacional COHAB-RN, em
Umarizal, começou a ser feita de forma absolutamente
irregular, sem respeitar as inscrições anteriores e com
comprovantes de renda fornecidos por um único comercianTe- da cidade. Restam mais de cem unidades fechadas, com·os inscritos sem saber porque estão esperando.
IV - CAERN X Umarizal
a) Na recente crise de abastecimento dâg;ua no sertão potiguar, Umarizal foi vitima de uma insólita providênía da CAERN. Na cidade com o açude minguando,
dia a dia com menos água, sem convênios para utilização
de carros-pipaS, sem nenhum socorro, apesar dos insistentes apelos aos órgãos próprios do Estado, em situação
francamente desesperadora, chega o Sr. Presidente da
CAERN e, sem qualquer aviso à população, manda simplesmente fechar o sistema de abastecimento dágua, deixando 12.000 pessoas à míngua desse serviço público essencial.
A situação somente não se deteriorou de forma definitiva, graças ao senso de dever e de patriotismo do Eng.
Antônio de Pádua, chefe do Escritório da SUDENE no
Estado, que, atendendo ao apelo deste senador e do Prefeito Gilson, mandou cinco carros-pipa socorrer a cida·
deHã fundadas suspeitas que a morte do Sr. Francisco
Edson da Silva, ex- vice-prefeito do município e então
chefe do escritório local da CAERN, tenha sido motivada pela excessiva pressão que sofreu dos sUperiores, para
não ajUdar sua cidade num momento difícil. Francisco
tinha, apenas, trinta e quatro anos.
b) Em junho de 1983, no contexto da emergência, o
Prefeito de Umarizal conseguiu perfurar cinco poços tubulares, graças à cessão gratuita de uma perfuratriz pelo
Prefeito de Mossoró, Dr. Jerónimo Dix-Huit Rosado.
Acompanhado por nós, dirifiu·se o Sr. Prefeito ao Eng.
Antônio de Pádua, da SUDENE, para conseguir os recursos necessários ao equipamento desses poços. O chefe
regional da SUDENE atendeu, de pronto, a solicitação
do Prefeito, -co_ncedendo inclusive a perfuração de mais
quatro poços, para o que transferiu os recursos necessários a CDM.

Ao entrar em funcionamento o primeiro desses poços,
tentou inutilmente o Prefeito Gilson manter cantata com
o Presidente da CDM, para inauguração do mesmo,
recusando-se este a atender a um sem-número de chamados telefónicos, apesar de presente à sede da companhia.
Queria o Prefeito, com este gesto, demonstrar um entrosamento administrativo entre a SUDENE, a COM e a
Prefeitura, na superação de um problema aflitivo_ para a
comunidade.
Não conseguindo seu intento, desistiu o Prefeito da
inauguração e colocou o poço em funcionamento, mandando escrever na respectiva caixa dágua ter a referida
obra sido ex_ecutada com recursos _da SUDENE, pela
- CDM, na administração do Prefeito Gilson Xaviec
Numa atitude leviana, grosseira - e porque não
dizer- criminosa, o_Deputado Nunes do Rego mandou
quebrar a caixa dágua, interrompendo o abastecimento
por mais de 12 horas, afirmando que ..mandara o governador fazer aquilo, pois na caixa dágua estava o nome de
um inimigo do governador, por osmose,já que Gilson é
casado com a filha de Mariitls Filho", Disse mais qu~ "o

I500 Sãbado 26

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Prefeito era um ladrão e que tinha votado no corrupto e
assassíno Aluizio Alves",
Inacreditável, não é Senhor Governador!
V - Desvios de Alimen-tos do INAM.
Foram denunciados, com fundadOs indícios de Prova,
desvios de alimentos do INAM: distribuídos através do
Centro de Saú-de, -em Umarizal.
Ao invés de se determinar a apuração das denúrl.cias,
demitiu-se, simplesmente, a funcionâria denunciante, Sr'
Ana Tereza Bandeira Onofre.
VI- 12~ Nure
a) Foi locado ao 129 Nure imóvel de nossa propriedade, sito a rua Raul de Alencar nt;~ 42, em Umarizal.
Para evitar descrições, convidamos Vossa Excelên-cia
para visitar a cidade e ver, com os Próprios olhos, como
funcionários do EStado trataram a propriedade privada
da qual se utilizaram sob_ locação.
Vandalismo é insuficiente para descreVer o·que IOi feito, Senhor Governador.
b) De domínio público ciin Umarizal é o fato-de-i Sr•
Judite, funcionária: do N ure, abastecer de áicoOf o carro
de seu marido, mandando tirar nota fiscal de compra de
gasolina, como se destinada a Kombi que serve a entidade. Corrupçãozinha, Sr. Governador, mas desmoralizan- te para a administração pública.
-Táis fatos e inúmeros outros, de igual gravidade que,
se persistirem ii-ão deile"grir o GoVcirriõ-de Vossa Excelên~
cia estão a exiSir,- por imperativo da dignidade pública,
apuração cabal e isenta, com a conseqUente responsabilização dos culpados.
É o que esperamos de Vossa Excelência.
Cordialmente, - Martins Filho.
Exm"' Sr.
Governador Joseh Agripino Maia
Palácio do Potengi
Natal- RN.
Transcorridos mais de trinta dias de nossa correspondência do dia 12 de março do corrente ano encaminhando relatório confidencial a VossênCia, sem ttir -re-cebido
qualquer resposta, sentimo-nos liberados a dar ciência
de seu conteúdo a: autoridades et Parlamentares que
acompanham nossa atuação Rept co-rdialmente Senador
Martins Filho~
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Eunice Michiles ~João Castelo Guilherme Palmeira -João Calmon -_Roberto Saturnino -- Lenoir Vargas.

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

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l'i'-Secretário.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 94, DE 1984
Nos termos do art.l98, alínea .. d", do Regimento lnterno, requeiro inVC:rsão da Ordem do Dia, a- fi-m de-quea matéria coilstante dos iiCns n"'S I i, 12 e 15-,-Sejãm submetidas ao Plenário em 1"', 2"' e 3~" lugares:-respeCtivamente.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1984. - · Gastiô
Müller.
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com a deliberação do Plenário, passaremos, primeira·
mente, à apreciação do item 11.

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
92, de I984, de aUtoria dos Senadores Aloysio Cha-

ves e Humberto Lucena, solicitaildo, nos termos do
art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para a
Mensagem n"' 45, de 1984 (n"' 39/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República solicita
- - - autorização do Senado para que o Governo do Estado de Pernambuco possa realizar operação de empréstimo no valor de CrS 745.478.756,68 (setecentos
e quarenta e cinco milhões~ quatrocentÕs e setenta e
oito mil, setecentos e cinqiienta e seis cruzeiros e sessenta e_ºito centavos), para o fim que especifica.
Em votação.
Os- SiS. Senadores que o aprovani, permaneÇam -Como
se -acham. (Pausa.)
Aprovado.
--Aprovado o requerimento, a Mensagem n"'45, de 1984
será incluída em Ordem do Dia na 4• Sessão Ordinária
subseqüen~e_, nos term_os_ do artigo 380, inciso Il, ao Regim~nto Interno.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 12;
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
93, de 1984, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves- e Humberto Lucena, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência
para a Mensagem n"' 73, de 1984 (n"' 112/84, nã origem), pela qual o Senhor Presidente da República
solicíta autorização do Senado para que a Prefeitura
Municipal de São-Paulo (SP) possa realizar operação de crédito no valor de CrS 8.989.603.690,00
(oito bilhões, novecentos e oitenta e nove milhões,
si:íséentos e três mil, seiscentos e noventa cruzeiros)
para os fins que especifica.
Em votação.
--Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Mensa,gem n"' 73, de 1984
serã ~íriCiuída em -Ordem do Dia na 4f Sessão Ordinária
subseqUente, nos tennos do artigo 380, inciso II, do Regimento Interno.
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 15:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 19, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nt> 201, de
1984), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Contagem (MG) a elevar em CrS 6.831.075.000,00 (seis
bilhões, oitocentos e trinta e um milhões, setenta e
cin_C_o-m"il cruzeiros) o -montarite-de-sua díV-ida CoiisoJidadã, tendo
PARECERES;S"Ob ilt>s 202 e 203, de 1984, das
Comissões:
-de Cónstituiç.iio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípioS:, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
ConcedQ a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
~ 0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. S_em revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Chega ao Plenário do Senado o Projeto de Resolução
n"' 19, de 1984.
A Prefeitura de Contagem, do meu Estado, pretende
contratar operação de emprêstimo no valor de seis bilhões, oitocentos e trinta e-um milhões e setenta e cinco
mil cruzeiros.
Ainda ontem esteve aqui conosco o Prefeito Nilton
Cardoso, um excelente Prefeito que administra a cidade
de Contagem, um dos mais expressivos municípios de
Mi naS Gerais.
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Na Çomissão_ de Economia o Senador Fábio Lucena
disse o seguinte, Sr. Presidente:
Com a Mensagem n9 29/84, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado FederaJ pleito da Prefeitura Municipal de Contagem
(MG) que objetiva contratar, junto ao Banco de
Crêdito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
"CaracterfstiCas da operação:
A- V-alor: CrS 6.831.075.000,00 (corresponden__ -te a- 1.500~ooo-.ooo UPC de TrS 4.554,05 em julhof83;
B- Prazos:
-- --1 -de carência: -até 36 meses;
-2- de amortização: 240 meses;
C :-- Encargos:
I -juros: 7,5% a.a.;
2- correção mOnetária: trimestral, conforffie
variações da U PC;
3- taxa de administração: 1%, sobre cada liberação.
Sr. Presidente, dada a importância da cidade e do projeto, teiiíos certeZa qii:e nesta tarde o plenário do Senado
da República haverá de aprovar esse pleito da Prefeiturã
de Contagem. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, vai à Comissão de Redaçào.

1:: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem
(MG) a e!evar em Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões,
oitocentos e trinta e um milhões, setenta e cinco mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
9" Se!!_a<:fo Federal resolve:
Art. !Q ~a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso- lução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívída conso-lidada interna em Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trinta e um milhões, setenta. e cinco mil cruzeiros) cOrrespondenteS a 1.500.000,000 UPcS, considérado
o_ valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05_ (quatro mH,
quinhentos e Cínqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos) vigente emjulh_o de 1983, a fim de que possa contratar um empréstimo de ígual valor, junto ao Banco de
Cr~dito Real de Minas Gerais S.A., este na--qualidade de
ageilte financeiro do Banco Nacional da HabitaçãO ~
BNH, destinada à_ execução do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua_publicação.

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla) - Item l:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei -daCâmara nt> 82, de 1981, (n"' 2.768/80, na Casa de origem), que altera o art. 280 da Lei n"' 5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendO
PARECER, sob n"' 26, de 1982, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
Em votação.
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. PreSidente, -peço a pã.ta: vra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro para encami~
nhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca:
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo esclarecer apenas a rãzão do meu voto. Acho_
que já está implícito porque quando o Código de Processo Civil diz o que o juiz proferirá a sentença, tanto que
concluída a instrução ou no prazo mâxiiii:o de cinco--àias,
evidentemente que aí a instrução inclui o debate subseqUente à audiência das tC:Stelnunhas e ao depoimento das
partes. O projeto quer deixar isso-explícito, e a comissão
aceita o ponto de vista dà Câmara dos Deputados.
A minha posição, portanto, não é contra o pfojeto.
Acho apenas que jã está incluído no projeto. O juiz não
pode proferir a sua sentença depois de ouvir as testemunhas, sem que os advogados sobre o depoimento opinem.
A explicitação disso não causa nenhum· mal.
Foram esses os motivos que me levaram a votar vencido_ qua-ndo tinha a honra de integrar a Comissão de
Constituição e Justiça. (MUito bemJ)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em-votação
o projeto.
_
Os Srs. senadores que 0- aprOvam, queiram permariecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, requeiro a verificação da votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- É regimental o requerimento de V. Ex~ Sendo evidente a falta de
quorum, vou suspender a sessão por dez minutos, antes
acionando as c-<~.mpainhas a fim de que os Srs. Senadores
compareçam ao plenário.
(Suspensa às 15 horas e 58 minutos, a sessao é reaberta às 16 horas e 08 minutos.}

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã reaberta a sessão.
Persistindo a falta'de quorum em plenáríO, a PreSidêí].:
cia se dispensa de realizar a verificaçãO reqUerida.
Em conseqilência, as m3.térlas da pauta d~ hoje_gue
não_ íorãm aprcbciaâas~ Constituídas dos Projetas de Lei
da Câmara n•s 82/81. 67/83.51/78. 54/81.58/81, 47)83.
5/81, 10/8 r, 44/81; Requerimento 7~4/83; e projetes de
Lei da Câmara n9s 79 f79 e 48 f83, em fase: de votação,
não serão submetidos a votos, ficando suas apreciação
para sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Voltamos à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como- Líder de Partido.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ. Como

Líder pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.J - Sr. Presidente, desejaria incluir, nos Anais -da
Casa, a declaração assinada conjuotamente, por mim e
pelo Secretârio~Geral dO Párf8.mento Latino-Americano,
Deputado Andrês Townsend Ezcurra, e divulgada em
toda a região latino-americana, no dia 22 de maio· de
1984.
A declaração __ é a seguinte:

PARLAMENTO LA TINO-AMERICANO
PRESIDRNCIA
Declaração

O Parlamento Latino-americano, fiel aos princi:pios inü:graCío-ilistáS -edem.ocráticos, qui!li1spíranl

sua existêllcia, expressa seu total apoio-ã iniCiativa
dos Presidentes da Argentina, Brasil, Colómbia e
México de reunir os Chanceleres e Ministros de
Economia e Finanças dos países latino-americanos,
com o propósito de criar uma frente comum contra
as fórmulas opressivas e arbitrárias para a cobrança
da exorbitante dívida externa de nossos países.
O Parlamento Latino-americano cumpriu, nestes
dias, com_ suas responsabilidades frente aos povos
que representamos, ao visitar, em Washington, Senadores e Congressistas norte-americanos, altos dirigentes _da rede bancária internacional, do governo
daquele país e o Fundo Monetário Internacional.
Assinalamos que a questão da dívida havia cessado
de ser um problema quantitativo em dólares para
~converter-se em um grave problema político e social, cujas conseqUências punham em perigo Os regi-mes democráticos e a própria convivência hemisferiA reunião convocada pelos Presidentes é uma expressão dessa solidariedade "ativa, inteligente e
imediata" Que nosso Parlamento reclamou em sua
-- deClaração de 16 de abril último.
Para dar expresso apoio a estas iniciativas, a JUil~
ta Diretiva do Parlamento Latino-americano convocará a uma reunião extraordinária de nossa Or&anizaçào a realizar-se em data próxima.
Brasília - Lima, 22 de maio de 1984. -Senador
Nelson_ Ca!Deiro, Presidente - Deputado Andrés
- Townsend Ezcurra, Secretário-Geral.

Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O $R. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - -Sr. Presidente, antes_ de encaminhar à MeSa projeto de minha autoria, gostaria de lê-lo
desta tribuna.
Diz o projeto:
PROJETO DE LEI DO SENADO
(COMPLEMENTAR) N•
DE 1984
Revoga o§ 19 do art. 106 da Lei Complementar: o~' 35, de 14 !ie março de 1979, altera~a pela Lei

Complementar n~ 37, de 13 de novembro C:fe_ l?Z?~
-(_D~ ~ena~or Jorge Kalume)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ç Fieã revogaào o § lY à o art. i 06 da Lei
CófriplementaT n9 35, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Complementar n9 37, de l3 de no- ~emõro de 1979, renumerados os parágrafos subseqilentes.
Art 29 Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 39_ ._Re\o_'og_am-se as_ disposições em co!l-trârio.

Sábado 26

I 50 I

estudo e dedicação exclusiva por longo período de
tempo.
Assim, parece~ nos que o aumento do número de
membros de um Tribunal deve estar vinculado às
suas efetivas neCessidades, aferidas, evidentemente,
na prática diuturna do cumprimento de suas competências.
Esses, os motivos por que, julgando improcedente a relação de causa e efeito prevista no § }9 do art.
106 da Lei Complementar n9 35, de 1979, sugerimos
a revogação do dispositivo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JORGE KALUME EM SEU DISCURSO:
(ISS) § }\' Somente será majorado o número dos
membros do Tribunal se o total de processos distribuídoSe julg-ados, durante o ano anterior, superar o índice
de trezentos feitos por juiz.
(lH) § 29 Se o total de processos judiciais distribuídos-no TribUnal de JUStiÇa, aurante_ o ano anterior, superar o índice de seiscentos feitos por juiz e não for proposto o alimento de número de desembargadores, o acúmulo de serviços não excluirá a aplicação das sanções prevístas nos arts. 56 e 57 desta lei.
(l~O) § 39
Para efeito do câlculo a que se referem os
parágrafos anteriores, não serão computados -os
meri1bros do Tribunal que, pelo exercício de cirgos de
direção, não integrarem as Cãmaras, Turmas ou Seções,
ou que, integrando-as, nelas não servirem como relator
ou revisor.
(1 60) § 49 Elevado o número de membros do Tribunal
de JUstiça oti O dos Tribunais inferiores de segunda instância, ou neles ocorrendo vaga, serão previamente
aproveitados os em disponibilidade, salvo o disposto no
§ 29 do art. 202 da Constituição Federal e no§ J9 do art.
57- desta Lei, nas vagas reservadas aos magistrados.
('M) § 5<;~ No casO do parágrafo anterior, havendo
mal;; de um concorrente à mesma vaga, terá preferência
o de maior tempo de disponibílidade, e, sendo este o
mesmo, o de maior antigUidade, sucessivamente, na
substituição e no cargo.
Art. l07. 1:. vedada a convocação ou designação de
_juiz para exercer cargo ou função nos Tribunais, ressalvada a substituíção ocasional de seus hitegrantes (art.
118).

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra a~ nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu declino da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a palavra -o ilobre Senador Mário Maia.

Justificação
O preceito que pretendemos revogar estabelece
que somente poderá haver majoração de número de
membros do Tribunal, se o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o
índice de trezentos feitos por Juiz.
Ora, tal limitação parece-nos descabida, uma vez
que a composição numérica de um colegiado não
-ceve estar contida, tão-só, pel.i quantidade das matérias que lhe são encaminhadas, verificando-se que,
em muitos casos, a complexidade dos assuntos demanda maior esforço e devotamento do que o normalmente exigido pelo volume das ·tarefas. Essa
constatação apresenta-se, com maior alcance, nos
órgãOS do Poder Judiciário, onde temos freqilentementi queitões, da maior envergadura, a demandar

('") Emenda aprovada pelo Congresso Nacional substituiu u expresslio
"recursos" por "processos". Vide ~dação do Proje1o original:
§ I•- Somente será majorado o número dos membros do Tribunal
se o total de recursos distribuídos e julgados, dura!lte o ano anterior.
superar o índice dr. lrexcntO-S feito~ por juiz.

('") Emenda aprovada pelo Cong~sso Nacional substituiu a expresslo
"reCUrsos" por .. processai judiciais" e corrigiu as remis~ões. Vide redaçilo
do J>r<)jeto original;
§ 29- Se o total de recuuos distribuídos no Tribuna! de Justiça,
durante o ano anterior, superar o índice de seiscentas feitos por juiz e
não for proposto o aumento do número de desembargadores, o acúmulo de serviços não excluirá a aplicação das sanções previstas nos a.rtigos
59 e 60 desta Ui-

(""} Emenda aprovada pelo COngresso Nacional acrescentou os !i§ JY a 59
LI'/ Orgânica da Magistrmura Nacional
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O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seilã-àorCS:-áois
assuntos me trazem, hoje, a esta tribuna. O primeiro
prende-se à notfcia, chegada há poucos dias_, ae tneu Estado e divulgada pela imprensa, dando conta de que cerc..-de 600 milhões de cruzeiros, destinados a diversos
projetas da Fundação Cultural do Acre encOntram-se
sobrestados no Ministério da Educação e Cultura "por
causa de prestações de contas mal feitas pelo gover-no
passado".
Como condição para liberar aquela dotação, o MEC
estã exigindo que a utual administração construa obras,
como uma quadra de esportes numa escola de Rio Branco, para as quais não existem mais re_c_ursos orçamentários, vez que foram eles transferidos para outros projetes.
O Presidente da Fundlçào Cultural do Acre informou
que, se não for regularizada esta situação,_o MinistériO
da Educação irâ reter até mesmo recucsos_jâ empenhados_.
Enquanto isto, Sr. Presidente, os funcionários de _diversos setores da Fundação Cultural do Acre, _como Esportes•. Assuntos Indigenas e Educação Popular, estão
parados por falta de numerário para fazerem executar os
projetas elaborados.
E lamentável, Sr. Preside.nte, cjue írn!gularídades
como esta de desvio abusivo de recursos na execução de
obras com finalidades previstas nas rubricas orçamentárias, venham onerar injustamente_ a .atual administração, empenhada em dar curso regular aos serviços
programados.
A prestação de contas de execução de obras provenienre de recursos orçamentários é uma eXigência legal
que a administração passada não podia ignorar, e _cujo
descumprimentO não pode ficar impune. Responsabilidades admin-istrativas como estãs não se transferem.
Desta tribuna formulo encarecido apelo à digna Mlnistra da Educação, no sentido de. determinar a liberaçã_o
dos recursos consignadns, sobretudo os que já foram empenhados, para que as obras e os serviços da Fund.iição
Cultural do Acre não sofram solução de continuidade
com a paralisação de projetas d:.~ mais alta importância
para o desenvolvimento do Acre.
O segundo assunto, sr. -Presidfmte, diz respeito à situação em que se encontram os seringais do Acre, seriamente ameaçados pela falta de recursos.
Há dias, o GoVernador Nabo r Júnior, ciente -das difi~!.!_19~~-e~- _e~_is~~~-~~~- ~-~ _r~o~_':l_ç~9-~!J.-_bo_~~-~c_ha_ -~_o__ Ac_re;,
advertiu o Governo federal que, se não forem liberadosmais 'recursos para firlanC:íãr- o cUsieiõ da safrâ. di 6orracha acreana, a economia do Estado, que, como todos sabem, ainda está apoiada no extrativismo, poderâ sofrer
um colapso total, com graves reflexos na ârea social e até
na da segurança do Estado.
Segundo informa o governo do Acre, o Banco da
Amazônia irâ liberar, assim mesmo com atraso, apenas
um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros para o financiamento da atual safra da borracha acreana, quando os seringalistas do Acre necessitam. no mininio, de 16
bilhões de cruzeiros.
Com essa drâstica redução de recursoS, ãSr3.vãda pelo
atraso na sua liberação, o Acre deixarâ de arrecadar cerca de 2 bilhões de cruzeiros do ICM, jâ que a queda da
produção da borracha ameaça atingír 60%- de- sua pro:..dução total que é, em média, de lO mil toneladas anuais,
o que faz do Acre o maior produtor de borracha natural
do País.

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Mário

M:.~ía?

O SR. MÁRIO MAIA -Com todo prazer, nobre Senador Jorge Ka!ume.

O Sr. Jorge Kalume - Estou ouvindo a:entamente o
discurso de V. Ex~ e, neste particu-lar, rlós estamos s.olidáiTos. Quero dize-r a V. Ex~ que as Banclldas :.~c(eanas,
indistintamentes,_ tanto da -Câmara como do Senado,
têm-se preocupado com este problema, que é vital para
tod:.~ a Amazônia, e em muito especialmente para o Acre
que ainda tem a sua economia ãpoiada no extrativismo.
Nós, já por várias vezes., ·verber3-nios-. desta t-ribuna, esse
indiferentismo com relação à falta de recursos para os seringalistas poderem produzir a borracha que ê essencial
à vida do País. ora: um P<~ís carente de borracha como o
nosso não pode prescindir da borracha amazónica, uma
vez que, para atender o seu parque manufatureiro, ele
tem que import<~r. A importação, como eu já disse por
várias vezes, aqui, desta tribuna, implica em divisas, o
que equivale dizer, exaurir o nosso tesouro. Portanto, V.
Ex~. neste partiCular em que se refere a fiimil.ciamento, a
PiOâuçào, tem a minha solidariedride e o meu apoio.
Devo dizer a V. Ex• que, depois de vários apelos- e não
sei ainda as razões que levaram o Banco Central a procrastinar o repasse de recursos para o Banco da Amazônia -. pareCe-me que há poucos dias, segundo informações que obtive por telefone, foram liberados três bilhões para financiar OAcre, embora, para atender às necessidades, na sua plenitude, o Acre necessite de tO milhões a 12 milhões de cruzeiros_, porque o financiamento
é na base de 70% do valor da borracha. Muito obrigado
a V. Ex~

O SR. MÁlUO MAIA- Eu que agradeço a_V~ Ex•.
nobre Senador Jorge Kalume, e V. Ex~ diz que, neste
particul<~r da borracha, que está solidário- comigo, eu
acho que V. Ex• está solidário comigo em ffiuitos elidi-os
aspectos. Em todos os problemas que dizem respeito ao
progresso- e ao-desenvolvimento do Estado do Acre, V.
Ex•, como eu, colocanlos s(.mpre acima de nossas divergências partidárias os in-teresses miicires.-do Estado do
Acre. Sou testemunha ...
O Sr. Jorge Kalume - Tudo que disser respeito ao
progrisso da Amazônia e do Acre, em particular, V. Ex•
tem_a minha solidllriedade. Comungo das suas ideias sadias e em favor da região.
O SR. MÁR[O- MAlA - A solidariedade é recíproca
e esta Casa é testemunh<~ e tem registrado nos Anais, que
nós estamos sempre de acordo quando se _trata dos interesses maiores do nosso Estado, da Amazônia e de nosso
País. Âs nossas divergências, portanto, são apenas conjunturais, porque pertencemos a Partidos diferentes,
mas, pessoalmente, nós cultivamos a melhor das amizades.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Continu-o o meu apelo,
dizendo que o GoveTnador Nabof Júnior ~errl alertando
de longa data o Governo Federal para este grave problema que aflige o Acre, EStado reconhecidamentê pobre. ~
que, Sr. Presidente, com a falta de recursos de que ele necessita para custear sua atual safra de borracha, os seringais remanescentes, sobretudo os localizados nos altos
dos rios e nas fronteiras com a Bolívia e o Perll, serão desatiVãdõs~ o- que deverá acarretar grande flllxo tTiigratório de seringueiros para as sedes dos municípios e para
a capital do Estado, como aconteceu na década de 70,
quando inúmeros seringais foram vendidos e transformados em fazendas de gado.
Acresce, Sr. Presidente, que com a falência desses se~
ringais, as fronteiras- do Acre ficarão lfú!Vitavelmente
desguarnecidas, uma vez que elas são povoadas_ quase
exclusivamente por seringueiros. Como muito be-m salientou o Governador Nabor Júnior, o assentamento de
guarnições militares na fronteira do Acre com a Bolívia e
o Peru representa, sem dúvJd_a,_ um djspêndio muito
maior do que a concessão do financiamento reclam<~do
para o custeio da atual safra da borracha acreana, facili-
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ta.ndo_ assim :.1 permanência destes nossos operosos patrí~
ciOS por :.~quela regi3Õ.
Senhor Presidente.
O Brasil chegou a um ronto de extrema gravidade,
num dos m:.~is Importantes Problemas de sua segurança:
o incremento da produção da borracha natural, que,
como o petróleo. devia ser encarado com mais seriedade.
-

-Q SC~ Jorge Kalume -

-

---

Permite V. Ex~ um aparte'1

O SR. MÁRIO MAIA ~Com todo o prazer nobre
Senador Jorge Kulume.

O Sr. Jorge Kalume- Não ob::;tante o Estado.do_Acre
se encontrar, hoje~ governado pelo Partido de V. Ex•,
quer dizer, contrário ao meu, preocupado sempre-com o
progresso da nossa terra, eu cheguei a sugerir à certa aut_9ridade financeira que fizesse repasses ao Banco do Es~
tudo do Acre para efeito de financiarri.entos. Levei, assim, a minh::~ experiência ao Govern-o-:- Isto para V.-Ex•
ver que a política partidária não vai innuir no sentido de
eu prejudic<~r os inter'esses da minha regíão.

O SR. MÁRIO MAIA- É verdade nobre.Senador. E
a propósito do que-V. Ex• acaba de afirmar, hã três ou
quatro semanas, tratando deste assunto, do financiamento da safra de borracha deste ano, S. Ex~ o Governã~
dor Nabor Tel!es Júnior, ao chegar à Capital áa República, no Distrito Federal, convocou toda a Bancada
acreana, de Deputados Federais e Senadores, para
tlCõrripimhá-lo atê às. dependências do Palácio do Planalto, para que, juntamente e indistintamente de Partidos,
tratássemos do assunto. V. Ex•, infelizmcinte;--n-ilo estava
pr.cscnte cm Brasília nessa época, porque, se estivesse. seria um dos acompanhantes.
O Sr. Jorge Kalume- Exatamente, eu esta vá ausente.

O SR. MÁRIO MAIA -Mas o seu Partido compareceu na pessoa do Senador Altevir Leal e _do Deputado
Nosser Almeida, que também acompanhou S. Ex•, o Sr.
Governador. juntamente com membros da Bancada do
PMDB. E as du:1s B:1ncadasjuntas, dando uma demonstração do alto grau de politização do nosso Estado, levaram as reivindicações e as ansiedades dos nossos seringuiifõs -e dos nOssos seringalistas, que são verdadeiros
heróis anónimos, que são capitães da indústria extra tivista do nosso Estado, da borracha -e da castanha, e que
são tãQmal compreendidos, às vezes, pela política finan~
ceira 'do POder Cêntrai.

O Sr. Jorge kafume- V. Ex• não deve_ignorar a mi~
nha sensibilidade, como a sua também, com relação aos
nossos heróicos seriilgueiros e seringalistas. Eu tenh(l
ín~U:fuefos trabalhos sobre esta matéria, pois levei uma
vida inteira, antes mesmo de ser candidato, a defender os
seringais, mesmo porque foi a minha atividade inicial
como empresário de seringal.
O SR. MÁRIO MAIA- V. Ex• foi empresário.
__ O Sr. J_orge KaiUme- Mas devo dizer ªV. Ex! que o
seringueiro, para mim, é o verdadeiro bandeirante, como
é o seringalista. E _tenho o costume de dizer que o seringueiro arrisca o seu trabalho e a sua vida, e o seringalista
arrisca o seu capital e a sua vida, ambos pensando no
-- progresso do Estado ao qual estão servindo e, conseqüentemente,_ aumentando, engrossando a riqueza do
Brasil. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. MÁRIO MAIA - É verdade, Senador Jorge
Kalume. e ninguém mais do que V. Ex~- até com muito
mais capacidade e vivência do que eu- pode falar deste
assuntQ, pois. V. Ex• é um dos empresários poderosos,
ainda o é creio eu, ness~ setor extrativista, uma vez que
administrou os seringais do Alto Xapuri, do Rio Acre-
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Xupuri e o nome de V. Ex~. lã. sempre foi referido com
respeito quer como patrão, quer como um líder du co-

munidade xupurien:;e.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex~. apesar de médico, -é Um
mestre da matéria, é um homem de sensibilidade. Haja vista. que escreveu um livro com o título, se não me
falha a memória. de "Barrancos", que eu tenho em minhu casa e já li.

O SR. MÁRIO MAIA -

"Rios e Barrancos do

Acre".
O Sr. Jorge Kalume históriu tia nossu região.

EXiltamente. E ele espelha a

O SR. MÁRIO MAIA- Nós, como humilde, si~ple.s
observador do cotidiano no exercíclõ Jc nOssa profissãO,
podemos lixar alguns aspectos do extrativismo, da econnmiu do nosso Estado c os plasmamos em um livro re-

gionalista, que é '_'Rios e Barrancos do Acre''. n_o_qual
procurei. com simplícidade. retratur a vida do seringueiro. do seringalist<t, de toda a população que vive nos
adentrados de nossa Amazônia Ocidental, na labor do
extrativismo. principalmente da borracha,_e da coleta da
castanha.
Sr. Presidente, Sr5. Senadores, agradecendo às intervenções que \'êm enriquecera discurso que estamos proferindo. modestamente, do nobrl.! Senador Jorge Kalume, continuo o meu pronunciamento dizendo:
Inúmeros países tentaram e continuam tenLando, por
todos os meios. aclimutar plantas gomíferas ern suas terras. Enquanto isto, o Governo Federal restringe a propMções minimas o financimento aO custeio da safra de
sua borracha naturul cujas seringueiras proliferam em
terras umazónic<tS. Parece até que o Governo federul se
esqueceu de que o Brasil teve a ventura de ser o berço da
borracha c de deter ainda umã das nwiores reservas
turais do mundo desse precioso produto. superada apenas pelas plantu~ões artificiais .da Malásia.
Abandonam-se os seringais nativos à própria sorte,
como se a borracha natural pouco ou quase nada represente para a economia nacional. Ignoram--se as coiidições miseráveis de -v-ídã-de m-ilhares de se;j~gueiros,
como se a contribuição de seu trabalho para o desenvolvimento da economia do Brasil muito pouco signifique
para a manutenção da soberania nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Além de enfrentar os problemas comuns a toda a
Amazônia, como a neceSsidade de melhorar e ampliar
sua rede viária e de regularizar seu problema fundiário, o
Acre não pode aspirar, a curto prazo, a ter uma economia auto-sustentada, sabendo que, mesmo possuindo o
muior contingente de seringais de alto rendimento, com
produção acimu da -ffieàia amazónica, ·~nos últin:tos
anos, conforme inforrri:i -a própria SUDAM, essa atividadc não tem apresentado taxas de crescimento suficíentes para utilizar os exc_edentes dé niilO-de-obra regional,
observando-se mesmo um paulatino abandono pelo seringueiro em atividadc!". É que a sistemática- extrativista
do látex continua empírica e primítiva, determinando
baixa produtiVidade, além de ser prejudicadà pela constante variação de preços. A isto tudo vem somar-se, agora, o descaso do governo em ir ao encontro dos interesses
da produção da borracha, recusando-se a conceder o necessário financiamento para o custeió da -aiuaJ safra.
Enquanto não tiver condições de diversificar sua produção agrícola, os seus seringais, conveníentemente Cultivados e com a ajuda do governo federal, continuarão a
ser a sillda económica e ecológica para o Estado do Acre.
Atualmente, o Brasil demanda 70 mil toneladas de
borracha natural por ano. Mas esta demanda necessita
de financiamento substanciais do governo federal, porque os Estados do Norte, produtores de borracha, têm
ainda economias limitadas.

na-

Sr. Pres.identc,
O ex-Presíd.cnte Arthur Bernardes, preocupado com a
desnacionalização da Amazônia, afirmou que '"uma das
tarcf:.1s mais árduas para o político, no Brasil, é defender
as riquezus naturais do País". "O Brasil, continua aquele
ilu!)tre brasileiro, é um Pais de grandes responsabilidades
na civilização, pelo seu tamanho e pelas suas riquezas
naturais.. vive, entretanto, descuidado de si próprio
como é prova o estado atual a que chegamos.
Não se compreende e menos se justifiC<l que um País
das possibilidades do Brasil tenha chegado à situação de
penúriu interna e desmorãlização no conceito das outras
nações".
Essas graves afirmações do ex-Presidente Arthur Bernardes proferidas há mais de trinta altos ãlrás, podem
muito bem aplicar-se ao atual momento da vid<i brasi!_eira cm que o governo se recusa em ajudar os seringais do
Acre ameaçados.
Era o que-tinha a dizer. (~ulto bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex• não est<Í presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mü!ler.
O Sa. GASTÃO MOLLE« (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr_ Presidente, Srs. SenadoreS, o Brasil inteiro, por intermédio dos vários segmentos
da sociedade, lutou e ainda vai batalhar pela eleição "Direta Já" do Sr. Presidente da Repúbiicu.
Esse movimento inspirado na Emenda do Deputado
Federal Dante de Oliveira, da representação, do meu
Mato Grosso, bancada do PMDB, motivou, como se viu
e sentiu, num dos maiores movimentos populares, senão
o maior. já visto no Brasil.
A campanha tem, Sr. Presidente, Sr.s+ Senadores, um
alcance mais alto. ou seja, não visa somente a eleição direta do Sr. Presidente da Repúblicu, mas sim permitir a
a!ternãncia do Poder. O povo aspira a que se tenha oportunidade de renovar os dirigentes do País, pÕis, o povo
brasileiro está cansado de ver no Poder, sempre o mesmo
grupo, numa sucessão impertinente das pessoas domesmo grupo, dos pretorianas que infelicitam o Brasil.
Transcrevo, Sr. presidente, Srs. Senadores, neste pronunclli~.nto, o nome de 54 (cinqüenta e quatro) entidades que me enviaram mensagens aplaudindo a luta pela
aprovação da Emenda pela "Diretas Já" que é igual a
"Mudança_s Já'', sendo que 12 (doze) são, especificamen_-- te, de organizações do meu Mato Grosso.
Recebi _as seguintes manifestações dos diversos segment_os da sociedade, manifestando-se publicamente sua
posição pel<1s "Di retas Já",
a) Do Estado de Mato Grosso:
I ~Associação dos Docentes_da Universidade Federa_! de_l\j_ato Grosso, informando re_sultado de plebiscito
com Illaioria esmagadora de 94,5% pelas Diretas Já;
2 --Associação dos Servidores da Universidade Federal de Muto Grosso, informancl_o_resultadO d~ plebiscitO
com maioria esmagadora de 94,5% pelas Diretas Já;
3- Diretório Central dos_ Estudantes da Universidade Federal de Ma~o G_r_osso, informando_ resultadQ de
- ple~iscúo com rp,aiOria esma_gadora de_94,4% pelas- Õire. tâs__li~-- _

-

4--.,... Câmara Municipal de Paranatinga-MT;
5- Câmara Municipal de Luciara-MT;
6- Instituto dos Arquitetos do Brasii-MT;
7- ~ssociação Profissional dos Arquitetos -MT;
_ 8- Diretório_ Municipal do PMDB de São Felix do
Aragilaia~MT;-

9- Vereador Juarez.da Silva Guedes da Câmara Municlp_ar de Barra do GarçaS::MT;
10- Convite do Presidente do Diretório Municipal
do PMDB de São Felix do Araguaia para partidpar do
Comício Pró-Diretas;
11- Convite do Prefeito Municipal de
Rondonópo!is-MT para participar do Comício PróDiretas;
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12- Convite do Coordenador do Comitê Pró-Di retas
par<~ participar de ato público;
Dos demais Estados:

cm Rondonópolis-MT
b)

_13 :- Sindi_cato dos Economistus do Rio Grande do
Sul;
14- Associação Médica Brasileira da Região Sul;
!5 -Conselh-o Regional de Econo_mia da 4• RegiãoRS;

16- Associação Nacional de Docentes do Ensino
Superior-RS;
17- S-ociedade de Economia do Rio Grande do Sul;
18 ~Ordem dos Advogados do Brasil - Seçào _do
Rio Grande do Sul;
19 -Associação Rio-Grandense de Imprensa-RS;
20- Sindicato dos Assistentes Sociais de Porto
Alegre-RS;
21 ~-Confederação Nacional dos Tra-balhadores em
Comunicação e Publicidade-RS;
22- Síndicato dos _Engenheiros no Estado do Rio
Grande dÓ Sul;
23 ~Instituto dos Arquitetos do Brasil-RS;
~~- Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio Grande d9_ Sul;
25 -Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio
Grande do Sul;
26 ...;..._Sindicato .dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul;
27- Associação Gaúcha dos Sociólogos - RS;
28 -Associação Profissional do Sociólogos dos Rio
GrUnde do Sul:
29- Sindicato Médica do Rio Grande do Sul;
30- Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefónicas
no Estado do Rio Grande do Sul;
31 -Centro dos Servidores da Secretaria da Saúde e
Meio Ambiente - RS;
32- Sindicato dos Jornalistas de Porto Alegre- RS;
33- Associação dos Ferroviários Sui~Riograndenses;
34- Associação dos Farmacêuticos- Químicos do
Rio Grande do Sul;
35- Associação dos Profissionãis de História do Rio
Grande do Sul;
36 - Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul;
37- Instituto Brasileiro de Planejamento do Rio
Grande do Sul;
38 -Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul;
39-- Federação Nacionul dos Arquitetos - RS;
40- Instituto Brasileiro de Planejamento (Direção
Nacíonal) - RS;
4l- Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas
- (Agetra) - RS;
42- Sindicato dos Advogados do Rio Grande do
Sul;
43 -Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Rio Grande do Sul - ATERGS;
44 - Caixa _de Assistência dos Advoga-dos do Rio
Grande do Sul;
45- Associação dos Empregados da ELETROBRÁS
- RJ:
46- Assembléia Legislativa Estadual - Maceió AL:
47- Secretaria de Eitado dos Negócios do Interior
comunicando adesão de Prefeitos Municipais de São
Paulo;
48- Requerimento do Deputado Roberto Requião,
aprovado pela Assembléia legislativa do Estado do Paraná;
49- Cãmúa Municipal de São CarloS- SP;
50- Federação Naciotial dos Jornalistas Profissionais - Brasília - DF;
51 -Câmara Municipal da Estância Turfstica de Embú --SP;
52- Requerimento do Deputado Sabino Campos,
aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado do Pamná;
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53- Família Baldessar - Florianópolis
54- Prefeito Municipal de Salto -- SP;
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

~SC;

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
A revolta dos bóias-frias em São -Paulo lemOrã,- de um
certo modo e guardadas as devidas proporções, no que
tange à violência e extensão, a rebelião de Spartacus, em
Roma, quando um gladiador abalou o Império, exigindo
justiça para os escravos.
Quando comemoramos, este mês, mais um aniversário
da Abolição da Escravatura-- no epílogo de uma luta
de mais de meio século, a partir da abolição do tráfico de
escravos - nós nos advertimos de que o braço servil foi
substituído pelo trabalho sem nenhuma regulamentação
capaz de assegurar direitos ao trabalhador.
Essa situação constrangedora vem durando hâ quase
cem anos e só recentemente se transferiram ao meio rufai
algumas conquistas da legislaÇão trabalhfsiã~- MãS~- no
caso dos ''bóias~frias", o seu direito ao trabalho se resu~ me no plantio e na colheita das grandes monoculturas,
como a soja, o café, a cana~de-açúçar, a laranJa, o cacau.
Eles sào mais numerosos justamente no sul do País on~
de, mecanizado_o plantio, esse recurso não se utiliZa na
colheita do café, da laranja e frutas em geraL ___ -E foi justamente em SãO Paulo que os "bóías-frias" se
insurgiram contra a desapiedada exploração da sua força
laboral, principalmente em Guariba e Bebedouro, no
corte da cana e na colheita de laranja. Na segunda cidade, o movimento, que não foi tão pacifico quanto se esperava, conseguiu que a colheita da laranja fosse paga a
duzentos e dez cruzeiros a caixa, quando, antes, rece-biam eles vinte e cincO cruzeirOs. Também em--Guariba
os lavrudores podem, com os novos preç-os do corte da
cana, ganhar cerca de um e meio salários m(nimos.
Mas isso não resolve o problema. Mesmo na hipótese
de ganharem dois salários mínimos, uma in<itiVidade
forçada de seis meses -quando não há plantio nem colheita- deixará os "bóias-frias;•, na metade_do ano, em
situaçiio calamitosa, mesmo que economizem cada mêS
metade do seu salário, com uma ínflação que supera os
duzentos por cento.
A soluçii.o estaria em incentivar o desenvolvimento da
pequena e média propriedades, pela aplicação de incentivos como os_ recentemente aprovados para as miniindústrias. Evidentemente, a empresa runll pode
beneficiar-se dessa legislação. Mas é preciso que o--Goverrzo decida só emprestar dinheiro a juros privilegiados
aos proprietários de terra que as exploram sob Oregime
da meação, no minimo. Isso levará ao melhor e permanente uproveitamento da mão-de-obra rural, eVitando-se
o êxodo para as cidades e praticando-se no- campo a verdadeira justiça social.
Queremos congratular-nos com esses humildes e determinados lavrudores de São Paulo, que, com sua vitória, abrem novas perspectivas à redenção do homem
do campo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
Outro assunto, Sr. Presidente.
Temos recebido, do Estado do Rio de Janeiro-, constantes denúncias, contendo sériS.s advertências, ii o senti~
do de que ocorre, no território fluminense, uma perigosa
infestação do "Aedes Aegypti", mosquito que transmífe
a febre amarela.
Dentre <lS cartas recebidas, queremos ressaltar aquela
enviada pelo Sr. Marcos Henrique de Almeida Santiago,
residente em Nitcrói, onde se denuncia a identificação delarvas desse mosquito em dois bairros da antiga Capitalfluminense.
O denunciante entrou em contacto com a SUCAMSuperintendênci<t de Campanhas de Saúde Pública para pedir uma vistoria no Bairro de Fátim\1, resultando
do atendimento a identificação de cento e três focos potencia"is de larvas, quatro, efetivamente do "Aedes Ae-

gypti", estando as demais amostras ainda em análise laboratorial.
A tentativa de obtenção da respectiva vacina obteve a
resposta de que, no Estado, ela é fabricada apenas pela
Fundação Oswaldo Cruz, que não a distribui normaliTiente aos_ postos de saúde pública, enquanto os recursos
da SUCAM são insuficientes para esse combate preventivo, dispondo o órgão, para fiscalização do problema
em todo o Estado, de apenas trinta guardas sanitários.
O missivista adverte, em sua carta:
"Acredito que essa situação seja comum à memória das cidades de nosso País; acredito, também,
que esta precariedade de recursos seja decorrênda
do fato de que, para todos os efeitos legais, a doença
está erradicada no País,"
Ora, a ONU, há dois decêníás, aniindava- a erradicação da varíola, mas, em 1965, ocorreram casos emNova Iorque, com resultados fatais juStamente porque
os médicos se haviam desacostumados do respectivo
diagnóstico, pela absoluta raridade de contaminação.
Sabe-se da ocorrência, ainda hoje, na Ãfrica, de febre
amarela, possível a vinda desse mosquito transmissor,já
infectado com o micróbrio, para o Brasil, nos navios que
procedem às trocas comerciais.
Embora, no caso de Niterói, não haja constatação do
contágio, necesSário se torna a intensificação do processo preventivo, a fim de evitar a eventualidade de uma
epidemia, tanto mais quando o Estado do Rio de Janeiro, no tempo de Oswaldo Cruz, foi dos mais afetados
com a incidência dessa terrível moléstia, feitas dezenas
de milhares de vítimas, atingida principalmente a baixada fluminense. Na Verdade, quando Vargas promoveu,
naquela região, um grande plano de erradicação da malária, já havia desaparecido o" Aedes Egypti", na quarta
década deste século. Mas o reaparecimento do mosquito
veto r da febre amarela impõe providências urgentes; no
sentido da destruição dos ó_ltimos focoS, proscrit? essa
ameaça à saóde da população fluminense.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMIYB.,-MG. Pconuncia o seguinte discUfso.).:....:.... Sr. President~, Srs. Senadores:
N_inguém desconhece hoje a extrema gravidade e ocarâter explosivo do problema social do menor abandonado em nos_so País, além d_o pungente drama humano, que
dele origina, em decorrênCia das precárias condiÇões eco~
nômicas da grande maioria da população brasileira, que
provocam a misêrii e, conseqílentemenk a desagregação da família. Daí o surgimento dos ••trombadinhas"
e dos "pix6tes".
Debate-se esta verdadeira chaga social em conclaves,
ciclos de palestras, encontros de educadores, sociólogos
e políticos, no âmbito do Congresso Nacional ou fora
dele, procurando diagnosticar as suas causas e apresentar às autoridades competentes soluções reais e adequa·
das.
Mas por se tratar de questão social de fundo e abran~
gência conjuntural, fruto das deformações do atual modelo de desenvolvimento econômicci, especificamente em
relação a injusta distribuição de renda nacional, somente
com a implementação de reformas estruturais profundas
_da nossa_sociedade é que poderemos, definitivamente,
so 1ucioná-la.
Mas, Sr. Presidente, até que isso aconteça, até que as
elites domimmtes permitam a democratização efeti\ia de
nossas instituições no campo económico e social,
cumpre-nos incentivar e apoiar entidades e organizações
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filantrópicas que, com altruísmo e abnegação, atuam
nesta área de assistência social.
Entre esses órgãos, de participação construtiva em
meu Estado, destacam-se os Centros Integrados de Atendimento ao Menor- ClAMES, com valiosos serviços
prestados às nossas crianças desamparadas, atendendo
cerca de onze mil menores.
Esses Centros encontram-se agora, Srs. Senadores, na
iminência de serem, sumariamente, desativados, face aOs
cortes nos recursos financeiros destinados à Fundação
do Bem-Estar do Menor- FEBEM; pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor- FUNABEM, que mantém esses programas.
A FUNABEM deveria liberar valor na ordem de setecentos milhões de cruzeiros, para a consecução desses
projetas, mas, lamentavelmente, só concedeu quinhentos
e quarenta m_ilhõ~~· verificando, pOis, uin-déficit superior
~a-dUzentos milhões "de cruzeiros. E esta redução drástica
é responsável pela desativação de cinco Centros Integrados de Atendimerlto ão Menor e em mais vinte e duas
-unidades.
A difícil situação de tais órgãos. de assistência ao menor abandonado em meu Estado, em virtude da restrição
de verbas, e, das sérias conseqüências sociais que, certamente, advirão com es!:a medida, levou o presidente da
FEBEM de Minas, Antônio Carlos Gomes Costil a afirmar que .. acha impensável numa hora de crise como a
que estamos vivendo, desatender educandos e desempregar educadores ... Há que se encontrar uma saída para o
impasse".
Outras providências também foram tomadas, como a
criação. da Comissão de Luta pela Preservação dos ClAMES, que eleborou o documento .. Um impasse na Polític~ SOcfal de Minas Gerais", no qual se declara que aredução das verbas representa "um rude golpe sofrido pela
FEBEM- MG, o que significa um recuo que provocará
dõ:lnos irreversíveis e implicará, novamente, jogar nas
ruas cerca -de três mil cr'ianças e adolescentes, e desempregando mais de cento e trinta profissionais, que" se fize.
ram educadores, criando uma prâ.tíCa pedagógica- própria, no cOnfronto diário com a situação" de miséd3 das
populações marginalizadas",
O documento conclui que, para atingir os objetivos
propostos pela FEBEM e ClAMES e impedir a sua paralisação, necessário se torna liberar os duzentos milhões
de crUZeiros retidos, que, por força de convênios anuais,
seriam aplicados na alimentação e no ensino.
Recebemos, inclusive, Sr. Presidente, solicitações de
Várias autoridades de rileu Estado, reivindicando apoio a
esta legítima pretensão, como o Prefeito Sette Barros e o
Presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio César Gonçalves Pereira, ambos da _cidade de Ponte Nova,
e um abaixo-assinado de Três Marias, contendo quase
quatro mil e quinhentos assinaturas.
Fazemos um apelo, desta tribuna, Sr. Presidente, às
autoridades do setor, especialmente à presidente da FUNABEM, Ora. Maria Tereza Torinho Saraiva, a quem
renovamos pedido, para que aquela Fundação mantenha
os recursos integrais aos Centros Integrados de Assítência ao Menor em Minas Gerais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
A SR• EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SeniJ.dores,
todo o esforço realizado pelo Governo Federal no que se
relaciona à política rodoviária, visando a integração da
Amazônia ao resto do País, e interligando-a ao sistema
interamericano, apesar dos gigantescos recursos aplicados não conseguiu, infelizmente, atingir os objetívõs almejados. Diariamente os veículos de comunicação rlào
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ciência à população brasileira do estado lastimável em
que se encontram as rodovias de integração.
O Amazonas, o maior Estado da Federação Brasileira,
e detentor da maior rnalha potomográfica do mundo é o que mais sofre com as diretriZ6s que norteiam a política nacional do Ministério dos Transportes. Sendo de
vocação fluvial, conta com poucos recursos para o desenvolvimento de uma política no setor, as suas distâncias enormes são cobertas em grande maioria pof aeronaves, quase sempre inacessíveis aos menos faVorecidOs,
portanto, diante das dificuldades, vive hoje, praticamente na dependência das rodovias de integração como ê o
caso específico na BR 319, Manaus-Porto Velho.
Os fenômenos periódicos das enchentes e dos invernos
rigorosos estão decretando o isolamento de Manaus do
restante do País. A Rodovia Manaus-Porto Velho, ê
hoje, triste e infeliz realidade, um cemitério a cêu aberto,
situada numa imensa cratera, onde os veículos estão parados com suas cargas, na maioria alimentos, devido a
precariedade daquela que é a espinha dorsal da malha
viária que atende a capital do Amazonas. Os motoristas,
chamados de "Irmãos da Estrada", estão recusando cargas para Manaus devido ao péssimo estado de Coriservação daquela importante rodovia, afetando diretamente o abastecimento da Capital e do resto do Estado que
ainda não conseguiu, por falta de recursos, a tão aspirada auto-suficiência no setor de abastecimento.
As dificuldades e os perigos enfrentados, refletem-se
nos preços exorbitantes pagos pelo povo amazon-ense.
O Amazonas vive momentos de angústia, temendo o
colapso de seu abastecimento, primeiro porque é pessi~
mamente servido por navios, segundo porque as estradas
estão decretando _o bloqueio do Estado. As estradas de
integração estão relegadas ao abondono, em-bora sejam
de importância estratégica, portailto, de alta releVância à
Segurança Nacional.
As rodovias que cortam a Amazônia estão sendo destruídas por falta de conservação. Estradas idealizadas há
mais de 40 anos estão transformando-se: em crateras gigantescas cOmo é o caso da Rodovia 274, Manaus-Sta.
Helena, que interliga o Amazonas a Roraima e este aVenezuela, atualmente impraticãVel em grande parte de seu
traçado, muito embora às suas margens localizem-se empreendimentos agropastoris, de grande importância,
pois integram o Distrito agropecuário da SUFRAMA,
que poderá ser brevemente, o suporte do abastecimento
da Região Norte brasileira.
Estrada como a Belém-Brasília, Transamazônica,
Perimetral Norte, estão praticamente abandonadas, tendo necessidade urgente de conservação', pois, o Brasil deIas necessita não só para escoar a sua produção, como
também para preservar sua unidade territorial. Precisamos voltar as nossas vistas para o setor rodoviário qUe
serve a Amazônia, as margens destas estradas gigantes, a
terra estã a espera da semente que é o homem para germinar o desenvolvimento ·nacional. E nas orlas rodoviárias SUrgirão cidades que produzirão o milagre da
multiplicação dos pães e, principalmente, nelas os
homens-pá rias, homens sem terra que nasceram ou moram num país de dimensões continentais, terão enfim
acesso a uma área de terra, ternando-a fecunda, dandolhes uma função s_ocial.
Diante desse retrato, gostaríamos de contar com o endosso dos nobres Senadores, para que seja formulado
um apelo ao Excelentlssimo Senhor Presidente João Figueiredo, para que determine ao Ministério dos Transportes a criação de um Grupo de Trabalho, integrado
por representantes do Ministério dos Transportes, do
Ministério Extraordinãrio para Assundos Fundiâríos,
Conselhos de Segurança Nacional, FuOdação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística e do Conselho Nacional. com a finalidade de verificar a situação das rodovias de integração, com a máxima brevidade, antes que
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os Estados nortistas fiquem totalmente isolados do restante do País.
Fazemos o nosso apelo, em nome daqueles que numa
demonstração inequívoca de patriotismo fixaram seus
Iáres na Amazônia, e ali com suor,lágrimas e trabalho,
ajUdain a preservar o nosso domínio -territOrial.
Concluindo, queremos esclarecer, a_ntes de mais nada,
que precisamos adicionar esforços para que o brasileiro
do Norte não se sinta como um filho espúrio de uma
Nação que te~ suas raíses em seus confins meridionais,
embora sem força política, sem grandes atenções, ainda
ufana-se de ser-brasíleiro e luta para continuar a sê-lo.
Muito obrig-ãda. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - 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 Câmara n'i' 82, de 1981 (n'i' 2.768/80, na Casa de origem), que
altera o art. 280 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de (973
- Código de Processo Civil. tendo
PARECER, sob n'i' 26, de 1982, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto vencido do Senador Nelson CÚneiro.
-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 67, de 1983 (n' 939/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de
direção de órgãos da Administração Pública Federal direta ou indireta, tendo
PARECERES, sob n"'S 1.000 e 1.001, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorâvel; e
-de Serviço Público Civil, contrário.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 51, de 1978 (n' 1.465/75, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo aO art. 8'i' da Lei n'i' 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que instítui normas gerats sobre desportos e dá outras providências,
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s 638 e639, de
1981, das Comissões
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 5_4,_de 1981 (n' 435/79, na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficies do servidor público federal civil, militar ou autãrquico, tendo
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s 179 e 180, de
1983, das Comissões:
- de Legislação Social; e
-de Serviço Público Civil.

5
VO-taÇãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 58, de 1981 (n? 1.595/79, na Casa de origem), que
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dispõe sobre a legitimação adotiva, _e dã outras providências, tendo
PARECER, sob n'i' 904, de 1983, da Comissão:
- (fe Constltuiçilo e Justiça, favorável, com Emendas
qUe apresenta de nÇg 1 a 4-CCJ.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma~
ra n'i' 47, de !983 (n'i' 5.615/81, na Casa de origem), intro·
duzindo alteração na Lei n' 6.649, de 16 de maio de 1979.
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob n'i' 806, de 1983, da Comissão:
-de Constitulçio e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 198-1 (il'i' 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. J'i' da Lei n'i' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem rectproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada, para efeito
de_ aposentadoria, e dã outras .providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'i's971 e972, de
1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 \0, de 1981 (n'i' 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÂVEIS, sob.n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Fiuanças.

9
Votação, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara n? 44, de 1981 (n~t 587 f79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qUalquer outro tipo de publicação) aceitar 3: autorização
ou it-Veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n'i's 186 e 187, de 1983, das Comíssões:
-de Etonomia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- cE Flnaftças, favorável.
lO
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Requerimento
Interno, a criação de uma comissão especial mista, composta de li (onze) senadores e 11 (onze) deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômico-fíilanceira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

11
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, ~os -ter~os do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto_ de Lei da Câmara n'i' 79, de 1979 (n'i'
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1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de: 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n" 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n~'s692 e 691, de 1982, das Comissões:

-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta: e
-de CoJtStituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do SubstitütiVõ-dã COiníSsão de Legislação So-
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cial, cOm vaio vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.

12
Votação, _em turno único -(apreciação prelimitiir da
constitucionalidade e juridicidade,_ nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto cte Le(da Câmara n~' 48, de 1983-(n~> 5.019/81, na casa de Origem), que
dispÕe sobre a criação do Tribunal Regional do Traba-
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lho da 13•- Região, com sede em João Pessoa, Estado da
Paraíba, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~' 790, de 1983, da Comissão:
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela
ComissãO de Legislação Social), pela inconstitucionalidade e ihjuridicidade
- -O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estâ encerrada a sessão.

(LeVanta-se a sessão às /6

horas~

35 minutos.}
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 76•SESSÃO, EM 28DEMAIO DE
1984

I. l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Sr. l~'..Secretário da Câmanl dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
seguinte projeto:
-Projeto- de Lei da Câmara n'>' 76/84 _(n<:'
I .657/83, na Casa de-01-igem), de iniciativa do Sen-hor

Presidente da República, que institui a Lei de Execução Penal.

1.2.2- Parecer encaminhado à Mesa
1.2.3 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n~' 8 t /84Complementar, de autoria do Sr. Senador Jo-rge Ka-lume, que revoga o§ ,., do Art. 106 da Lei Complementar n9 35, de 14 de março de 1979, alterada. pela
Lei Complementar n9 37, de 13 de noveffibro de !979.

1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADO 'R ITAMAR FRA.A/CO ..:.._ Encaminhando à Mesa, requerimento solicitando a inclusão em
Ordem do Dia, do Projeto -de Lei do Senado nl'110/82, de sua autoria, que submete à apreciação dO
Congresso Nacional a exportuçào, reexportação ou
trânsito pelo território nacionul de equipamento béHco de qualquer natureza. Considerações sobre decisão preliminar proícr1da pelá Corte InternaciOJlaE de
Justiça, no caso em qoe envolve demanda formulada
pela Repúbfica da Nicarágua contra os Estãdos Unidos da América sobre fato qUe menciona.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Defesa
da aprovação, cm regime de urgência, dei -estatuto da
microempresa, encaminhado ao Congresso Nacional
pelo Senhor Presidente da Rcpúblíca.
SENADOR ITAMAR FRA:\'C'O- Homenagem
prestada a Srs. Senadures pela Associação Puulistu
de Municípios.
-

1.2.5- Comunicações
Dos Srs. Senadores Alberto Silva e Octávio Cardoso, .que se ausentarão do Pais.
1.3 :_ORDEM DO DIA

- PfOjêtô-de Lei dã Câmara- n_l' S~jsj _l?-._7§8/80,
na Casa de orígem) que altera Oart--:- :280 da Lei n~>
5,869, de II de_janeiro de 1973-,.. Código de Processo
Civil. Votação adiada por falta de quorum~
-Projeto de Lei da Câmara -n"' 67/83 (n'<' 939/79,
na Casa de origem) que dispõe sobre a responsabiiidade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Votação adia-da por falta dC qUOrum.
-Projeto de Lei da Câmara 51/78 (n'<' 1.465/75,
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art.
81' da Lei n"' 6.251, de 8 de outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá outra~ providências. Votação -adiada por falta de quorunl.
-Projeto de Lei da Câmara n'<' 54/81 (n~' 435/79,
na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, di~
vorda-da ou viúva entre os beneficiários do _servidôrpúblico federal cívil, militar ou autárquico. Votação
adiada por falta de quorum.
-ProJeto de Lei da Câmara n~> 58/81 (n~>
1.595/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a legitim-ação adotiva, e dá oUtras providê"ncias. Votação
adiada por falta de quorum.
_:_Projeto de Lei da Câmara n'<' 47/~3 (n'<'
.5_.615/8-J' na casa de-origem) introduzindo alteração
n·a-lei n'<' 6.649, de 16 de mãio de 1979, que re&ula a
locação predial urbana. Votação adiada por falta de
quomm.

-Projeto de Lei da Câmrira nl' 5/81 (n"' 3.035/80,
nu Casa de Origem) alterando o art. 1~' da Lei n'<'
6.226, de-14 i::l.eJulho de 1975, que dispõe sobre á contagem recíproca de tempo de serviço público federal e
de ati"vidade privada, pani. deito de aposentadoria, e
dii outras providências. Votação- adiada por falta de
quOrum.

-Projeto __ de Lei da C[unara n~' 10/81 (n<:>
L529f79, nu Casa de-origem) que dispõe sobn: a aposentadoria. com proventos integrais, dos ex~

combatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada por falta de quomm.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81 (n<:> 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuários ou. qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorizaÇão ou a veiculação de
anúncios e de conlerciais que rião sejam negoci~dos,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionais e empresas brasileiras. Vota~~;ão adiada por falta de quorum.
-Requerimento n1> 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando, a criação de
uma comissão especiill mista, composta de II senadores e II deputados, para, no prazo de 120 dias
· com a-colab~::>raçào das entidades mais representati:
vas da sociedade civiJ, discutir e apresentar soluções
para a crise econômico-tinanceira do País. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79 (n<:>
1.51 1/75, na Casá de origem) que acrescenta parã_grafo.aç_art_. 5<:> dª Lei n~> 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973. (ApreciaçãO preliminar da juridicidade). VotaÇão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~> 48f83 (n9
5.019(81, na Casa de origem) que dispõe sobre a
criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13' Re~
giào, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e
dá outras providências. (Apr-eciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade). Votação adiada
ror falta de_ quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO PIA
SENADOR JOÃO ÇALMON- IV Fórum Nacional de Secretários de Educação, recentemente realizado no Congresso Nacional, sob os auspícios das
Comissões de Educação c Cultura da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Descumprimento,
por autoridades do Governo Federal, de dispositivo
constit.ucional que_ determina a obri_gat_oriedade de
aplicação anual, pela uniiO, de n~nca menos de 13%
na manutenção de desenvolvimento do ensino.
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Diretor Administrativo

SENADOR MÁRIO MAIA- Comentãrios sobre
o pronunciamento proferido pelo Sr. João Calmon.
Assassinato das duas biólogas em Maceió - Alagoas. Transcrição nos Anais do artigo ..Os sinos não
dobram mais" de autoria do jornalista João Emílio
Falcão do jornal o Correio Braziliease. Responsabilidade do BEC em acidente ocorrido recentemente na
BR-364, vitimando estudantes da Universidade Fe~
dera! do Acre.
SENADOR JOSt LINS- Comentários-sobre o
projeto de irrigação do Município de Morada Nova
-CE.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Conferêncía proferida pelo Embaixador Paulo TarSo Flexa
Lima, na Fundação João Pinheiro, em Belo Hori.zon~
te, sobre o intercâmbio comercial entre o Brasil e os
pafses da África.

Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de
24-5-84.

3-ATAS DE COMISSOES
4-MESA DIRETORA

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

5-LfDERES E VICE-LfDERES DE PARTIDOS ~

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES

6 - cOMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Do Sr. José Igilâcio Ferreira, pi'Onunciado nas ses-sões de 4 e 8-5-84.

Ata da 76' Sessão, em 28 de maio de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Srs. Moacyr Da/la, Henrique Santillo e Lenoir Vargas.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Pa-rente ...:..·AloySio Chaves- Hélio Gueiros
- Alexandre Costa - José Sarney- Alberto Siiva João·Lobo ~José ~ins --Virgílio Távora- Martins
Filho - Humberto Lucena - Guilherme Palmeira Luiz Cavalcarite- tõurival B'ip-Üstã.- Pã.ssos PôrtoJutahy Magalhães- Moacyr Dalla -Itamar FrancoHenrique Santillo - JoSé Fragelli -- Lenoir VargasOctávio Cardoso.
·

Do Sr. l9-8ecretár:io da Câmara dos De(Jutádos, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
-N-(76, de 1984
(n\> 1.657/83, nit Casa de origem)
De ~ni_ciativ~_ do Senhor Presidente da República
Institui a Lei de Exeoocio Penal.
_ O Ço.ngresso N aci~nal decreta:
·

O SR. PRESIDENTE (Henrique Sai1.tillo)- A Ilst'a depresença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senacfõres.
Havendo número regimeiital, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos fraóalhos.
O "'Sr. I 9-Secretário procederá à leitura do Expediente.

TITULO I
Do objeto e da apllcacão
da Lei de Execuçio Penal
Art. J9 A execução penal tem por objetivo efetívar
as çl.isposições de sentença-ou decisão criminal e propor-

cionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado.
Art. 29 A jurisdição penal dos jufzes ou tribunais da
justiça ordinária, em todo o território nacional, ser~
· exetcida, no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Pi-~cesso Penal.
Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao
preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral
óil Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à
jurisdição ordinária.
Art._ 39___ Ao condenado e ao in(ernado serão assegurados -todos os direitos não atingidos pela sentença ou
pela lei.

Parágr~fo _úi1.ico. NãO haverá qualquer distinção de
natureza racml, social, religiosa ou política.
Art. 4\> O Estado deverá recorrer à cooperação da
comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

TITULO II
Do Condenado e do Internado

CAPITULO I
Da Classificação
Art.

s~
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Os coD-<k:nados serão classíficadás, segundo

os seus ante_ccdentes e personalidade, para orientar a in-

cia Social - Federal e Estadual, custeada sempre pela
União ou pelo Estado-membro.
21' Quando o estabelecimento penal não estiver
aprirefhado para provei a aSsistência médica necessária,_
esta será prestada em outro local, mediante autorização
da direção do estabelecimento.

*

dividualiz3Çào da execuçãO penõ:~l. --Art. 6<:> A classificação _será feita por Comissão TOO.

nica de Classificação que elaborará o programa individuaiizador e acompanhará a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de dircítos, âevcn_dõ propor,
à autoridade competente, as progressões e regressões dos
regimes, bem como as conversões.
Art. 7" A Comissão Técnica de Classiflcaçào,_existente em cada estabelecimento, _será presidida pelo Diretor e composta, no mínimO, por dois chefes de serviço,
um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social,
quando se tratar de condenado à pena privativa da liberdade.
Parágrafo único. Nos demais casos a- ComissãO
atuarâ ju-nto ao Juízo da Exicllção e seiá- integrada por
fiscais do Serviço Social.
Art. 89 O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será :Submetído ·a
exame criminológiCo para a obtenção dos elementos necessários a urn:a adequada classificação e co"rri-vistas à Individualização ·da execuçãO.
-- ·
Parágrafo único. Ao- exame dC{j_ue trata eS-te artlgO
poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime semi-aberto.
Art. 99 A Comissão, no exame para- Obtenção de
dados reveladores da personalidade, observando a éti<:.a
profissional e tendo sempre presentes peças ·ou- informações do processo, poderá:
I - entrevistar pessoas;
I I - requisitar, de repartições ou estabdecimentos
privados, dados e info'rm'açõCs ã respeito dO Condenado;
III - realizar outras diligências e exames necessários."

a

CAPITULO II
Da Assistência
Seç5o I
Disposirões- Gerl:lis
Art. 10. A assistência ao preso c ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o
retorno à convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será.:
I - material;
I I - à saúde;
J[I -jurídica;
IV- educacional;
V -sociã.I;
VI- religiosa.
Seção II
Da assistencia material

Art. 12. A assistência matcrial ao preso e ao internado consistirá no fornecirUC!ltO-OeUlimentação, vestuário
e instalações higiénicas.
Art. 13. O estab_elecimento disporá de instalações e
serviços que atendam aos presos nas su.:~s necessidade-s
pessoais, além de locakdcstinudos à venda de produtos e
objetos permitidos e não fornecidos pela Administração:
Seção III
Da assistência à smíde

Seção IV
Da as?{srênâó. jur_ídi_ç_a
Art. 15. A aSSistência jurídica é destinada aos presos
e aos internados sem recursos finailceiros para constituir
adv_ogado.
,
.
Art. 16,._ As _unidades da_ Federação deverão ter serviçOs Qe assistênciajurtdica nos estabelecimentos penais.

Art. 22. A assistência social tem por finalidade am~
parar o preso e o internado e prepará-los para o retorno
à liberdade.
Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência -social
1- conhecer os resultados dos diagnósticos e exames;
I I - relatar;- por escrito, ao diietor do cstabeleciment9, os problemas e as dificulda.dCs enfrentados pelo assis~
tido;
III- acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias;
IV- promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;
V- promover a orientação do assistido, na fase final
do curl_!p.rimento da pena, e do liberando, de modo a fa~
cilitar o Seu retonro à liberdade;
VI -providenciar a obtenç.ão d~,:: documentos, dos benefícios da pre_yidência social e- do seguro por acidente
nO-Trabalho;
VIl- orientar e amparar, quando necessârio, a
família do preso, do internado e da vítima.
_ Da

Seçã.o VII
religiosa

!!_SSistên~ia

Art. 24. A_ assistência religiosa, com liberdade de
culto, será prestada aos presos e aos internados,
permitindo~se-lhes a participação nos serviços orga-nizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.
§ J9 No estabelecimento haverá local apropriado
para os cultos religiosos.
§- 2~" Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar dt! atiVidade l-cligio.Sa.
-

Art. 14. A assistência à Saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e cul-ativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e_ odontológico.
§ ]'i> A assistência médica do condenado c d_o internado em caráter obrigatório fí~:ará U Cargo da. Pn~vidên--

II - na conc.essào, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de
dois meses_,
Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II
poderá ser prorrogado umt.l única vez, comprovado, por
declaração do assistente social, o empenho na obtenção
de emprego.
Art._ 26. Considera~se egresso para os efeitos desta
lei:
I - o libera to definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do estahel.ecimento:
I I - o libera to condicional, durante o periodo de prova.
--- -Art: 27._ O serviço de ã.ssistência social colaborará
com o egresso para a obtenção de trabalho.

Seção v
Da assistência educacional
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a
iriStfuçãO escolar e a formaçãÕ profissional do preso e do
internado_
Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório,
integrando-se no sistema escolar da unidades federativa.
Art. 19. O ensino profissional será ministrado _em
nivel de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo únic.o. A mulh(.!r condenada terá ensino
profissional adequado ·à sua condição.
AtL-20- As atividades educacionais podem ser obje~
to de convênio com entidades públicas ou particulares,
que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
ArL 21. Em atendimento às condições locais, dotarse~â cada estabelecimento de_uma biblioteca, para uso de
todas as categorias de reclusos, provida de livros instruti~
vos, recreativos e didáticos.
Seção VI
Da assistência social

Seçiio VIII
Da a.ssistência ao egresso
Art. 25. A assistência ao egresso consiste:
I - na orientaçãq e apoio para reintegrá-lo à vida em
libeu!ade~-
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CAPITULO III
D~ trabalho
Seção I
Disposições Gerais
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever so~
cial e condição de- dignidade humana, terá finalidade
educativa e produtiva.
§ 19 Aplicam-se à organização e aos métodos de tra~
balho as precauções relativas à segurança e à higiene.
§ 29 O tmbalho do preso não está sujeito ao regime
da Consolidação das Leis do Trabalho.
"Art. 29.
tfabalho do preso Sei-i remunerado, me~
díaiiie prévfa fabefa, não poden-CfO ser -inferir a três quartos .de salário ritiriíri:to.
§ 19 O produto da remuneração pelo trabalho deve~
rá atender:
a} à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados jUdíCirilmente e n5o- reParados Por
outros meios;
b) à assistência à família:
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado- das despesas realizadaS
com a manutenção do condenado, em proporç-ã·o a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras an~
teriores.

o-

§ 29 Ressalvadas outras aplicaçÕes legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em
cadernetas de poupança, que será entregue ao condenado quando posto cm liberdade.
Art. 30. As tarefas executadas como prestação de
serviço à comunidade não serão remuneradas.

Seção II
Do trabalho interno
Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade
será obrigado uo trabalho na medida de suas aptidões e
capacidade.
Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho
não é obrigatório e só poderá ser executado no interior
do estabelecimento.
Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta _a habilitação, a condição pessoal e as ne~
cessidades futuras do preso, bem como as oportunidades
oferecidas pelo mercado.
§ ]\' Deverá ser Hmitado, tunto quanto possível, o
artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões
de turismo.
§ 21' Os maiores de sessenta anos poderão solicitar
ocupação adequada à sua idade.
§ 39 Os doentes ou deficientes físicos somente cxer~
cerão atividades apropriadas ao seu estado.
Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso
nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horúrio especial de trab<dho .aos presos designados para os serviços
de conservaÇão e manutenção do cstabdedrm:nto penal
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Art. 34. O trabalho poderá ser gcrenciado por fundaÇão, ou empresa pública,- com autonomia administrativa, e terá por objctiVO a formaçãO profissionâfdo condenado.
Parágrafo único. Nessa hipótese, iõcUmbirá à entidade gerenciadora promover e superv1stonar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregarse_ de sua comercialização; bem como suportar despesas,
inclusíve pagamento de remuneração adequada.
Art. 35. Os órgãos dil adm-inístraçào direta ou indireta da União, Estados, 'Terrítórios, Dist"rito Federal
dos Municípios adquirirão, com dispensa de concOrrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional,
sempre· que não fo{pOssível ou recomendável realizar-se
a venda a particulares.
Parágrafo-único. Todas ·as impO"itânCiáS-arrecadadas
com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.

e

Seção III
Do trabalho externo
Art. 36. O trabalho externo serã admissível para oS
presos em regime "fechado somente em serviço ou obras
públicas realizados por órgãos da administração dire_ta
ou indireta, ou entidades privadas, desde que tolnadas as
cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
§ i"' O limite mãxiffio do númerO de presos serã de
dez. por cento do total de empregados na obra.
§ 29 Caberá ao órgão da adminisfração, à entidade
ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.
§ 3~> A prestação de trabalho a entidade privada depende do consentimento expresso do pteso.
Art. 37. A prestação de trabalho externo_. _a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena.
Parâgrafo único. Revogar-sc-ã a autorizaç_ão __d_e trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido
como crime, for punido por falta grave, o tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

CAPITULO IV
Dos Deveres, dos D~reltos e da
.
.
Seção·I
Do.s D{'veres
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D~iplina

Art. 38. Cumpre ao- condenado, além das obrigações legais inerentes ao ~eu estado, submeter-se às normas de execução da pena.
Art. 39. Constituem deveres do condenado;
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel
da sentenca;
I I - obediência ao servidor e respeito a _qualquer pessoa com quem deva relacionar-se~
III- urbanidade e respeito no trato com o_s demais
condenados;

IV- conduta oposta aos movimentos indiViâuaiS õu
coletiVos de fuga OU de subversão à ordem ou à disciplina;
V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI- submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vftima ou aos seus sucessOres;
Vlll- indenização -ão Estado, quando poSsível, das
despesas realizadas com a sua manutenção, mediante
desconto proporcional da remuneração do trabalho;
IX -higiene pessoal e asseio da Ceia ou alOjamento;
X -conserVação dos objctos de uso pessoal.
Parágrafo único. -Aplica-se ao preso provisóríõ, no
que couber, o disposto neste artigo.

Seção 11
Dos Dir{'flOs

Art. 40. Impõe-se ~ todas_ as autoridades o respeito
à integridade tiSica e moral dos condenados e- doS presos
__ provisórios.
Art. 41. Constituem direitos do preso:
I - alimentação suficiente e vestuário;
II- atribuição de trabalho e sua remuneração;
III- previdência social;
IV- constituição de pecúlio;
V -proporcionalidade na distribuição do tempo para
o trabalho, o descanso e a recreação;
VI -exercício das atividades profissionaiS, intelectuais, artrsticas e desportivas anteriores, desde que compatíVeis com a execução da pena;
VII- assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
VIII- proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
IX- entrevista pessoal e reservada com o ãdvogado;
X- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados;
XI -chamamento nominal;
XII- igualdade de tratamento salvo quanto às eXigências da individualização da pena;
XIII- audiência especial com o diretor do estabelecimento;
XIV- representação e_ petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;
XV -cantata com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam-ii moral e oS bõftS Costumes.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X
e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante atO
motivado_ do diretor do estabelecimento.
Art. 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto
ne:'ita Seção.
Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médic_o de confiança pessoal do internado ou do submetido -a
tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidos pelo juiz de execução.
Seção III
Da disciplina
Subseçiio I
DisposiçMs gerais
Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a
ordem, na obediência às determinações das autorídaàes
e seus agentes e_ no desempenho do trabalho,
- ParágrafÕ ~único. Estão sújeitOs à q_isciplina _o cond~
nado à pena privativa de liberdade ou reStritiVa de direitos e o preso provisório.
Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar
sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.
§ }I' As sanções não poderão colocar em perigo a integridade tisica e rrioral do condenado.
§ 2~' __ Évedado o emprego de cela escura.
§ 39 São vedadas as sanções- coletivas.

Art. 40. O condenado ou denuncia9o:no início da
execução da pena ou da prisão, serã cientifiCado das normas disciplinares.
Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena
privativã de liberdade, será e"xei-cido pela autoridade administrativa conforme as disposiçõeS regulamentares.
Art. 48. Na ex:ecu_çào das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado.

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará" ao juiz da execução para os fins dos arts. 118,
inciso I,.l25, 127, 181, §§I~', letra d, e 29 desta lei.
Subs~çao

II

Das faltas disciplinares

Ai'-t. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves._ A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parâgrafo único. Pune-se_ a tentativa com a_sançã.o
correspondente à falta consumada.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
1- incitar ou participar de movimento para subverter
a -ordein ou- a disciplina;
II- fugir;
III- Possuir, indevidamente, instrumento capaz de
ofender a integridade fisica de outrem;
IV- provocar acidente de trabalho;
V -=-descumprir, no regime aberto, -as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos H e V
do art. 39, desta lei.
Parágrafo úniCo, O disposto neste artigo apliCa-se,
no que couber, ao preso provisório.
Art. 51. Comete falta grave o Condenado_à penarestritiva de direitos que:
1- descumprir, injtiStificadamente, a restrição imposta:
I I - retardar, injustificadamente, o cumprimento da
obrigação imposta; III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V do art. 39, desta lei.
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso, ou condenado, à
sanção disciplinar, sem prejuízo da san~o penaL
Subseçlío III
Das sanções e das recompensas
Art. 53. Constituem Sanções dísciplínares:
I -advertência verbal;
I I - repreensão;
III- suspensão ou restrição de_direitos (art. 41, parágrafo único);
IV- isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no art. 88, desta lei.
-Art. 54. As sanções dos incisos I a III do artigo anterior serão aplicadas pelo diretor do estibelecimento; a
do inciso IV, por conselho disciplinar, conforme dispuser o regulamento.
Art, 55. As recompensas têtn em vista o bom comp-ortamento reconhecido em favor do condenado, de sua
colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.
Art. 56. São recompensas:
1-o elogio;
I I - a concessão de regalias.
Parágrafo único. A legislação lOcal e os regulamentos
estabelerào a natureza e a forma de concessão de regalias.

Subseç4o IV
Da aplicaçdo das sanções
Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares
levar-se-á em conta a pessoa do faltoso, a natureza e as
circunstâncias do fato, bem como as suas conseqUências.
ParágrafO único. Nas faltas graves, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 53, desta lei.
Art. 58 O isolamento, a suspensão e a ~estdção de
direitos não poderão exceder a trinta dias.
Parágrafo único. O isolamento serâ sempre comunicado ao juíz da e:K.ecuçào.
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Subseçllo V
Do procedimento discfplinar
Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverâ ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme
. regulamento, assegurado o direitO de defesa.
Parágrafo único. A decisãO serâ motivada.
Art. 60. A autoridade administrativa poderá decre.
taro isolamento preventivo do faltoso, pelo prazo máximo de dez dias, no interesse da disciplina da averi~
guação do fato.
Parágrafo único, O teriipo de isolamento preventivO
será computado no período de cumprimento da sar1ção
disciplinar.
TITULO III
Dos órgios. da execução penal
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 61. São órgãos -da execução penal:
I - o Conselho Nacional de Política Crirriinal e Penitenciária;
I I - o Juízo da Execução;
III- o MiriiSlérió PUblico;
IV- o Conselho Penitericiârio;
V- os Departamentos Penitenciários;
VI - o Patronato:
VIl - o Conselho da Comunidade.
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CAPITULO li
Do Conselho Nacional de Politica Crimioal e Peniten-

clirla

Art. 62. O ConSelho Nacional d~ Política Criminal e
Penitenciária, com sede na CaPital da República, é subordinado ao Ministêrio da Justiça.
Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciári~ sed intC&nido Pói- treze merribfos deSignados através de ato do Ministêrio da- JuSfi(<ã., dCiitre professores e profissionãis da ãfea do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciáríõ-êciêriciiS coiTei atas,-bem como
por representantes da comunidade e dos Ministérios da
área social.
Parágrafo único. O mandato c:f.os membros do Conselho terá duração de dois anos, renovado um terço em
cada ano.
Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, no exercíCiO de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:
l-propor diretrizes da política criminal quanto a
prevenção do delito, Administração ôa Justiça Criminal
e execução das penas e das medidas de segurança;
I I - contribuir na elaboração de planos nacionais de
desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da
política criminal e penitenciária;
III- promover a ava'liação periódiéa do sistema ériminal para a sua adequação às necessidades do País;
IV- estimular e promover a pesquisa criminológica;
V- elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;VI- estabelecer regras sobre a arquitetura e cons·
trução de estabelecimentos penais e casas de albergados;
VIl -estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;

X- representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.
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Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visi- ·
tará mensalmente os estabelecimentos. penais, registran·
do a sua presença em livro próprio.

CAPITULO III
Do Juízo da Execuçio
Art. 65. A execuÇ"do penal competirã ao juíi-indícado na lei local de organização judicíária e, nã sua ausência, ao da sentença.
Art. 66. Compete ao juiz da execução:
-" I_;_ ~apliCar
Casos- julgados lei posterior que de
qualquer modo favorecer o condenado;
I I - declarar ex. tinta a punibilidade;
IJI - decidir sobre:
a) Soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração c remissão da pena;
d) suspensão condiciOnal da pena;
e) livramento condicional;
f') incidentes da execução;
IV- autorizai' sUídas temporárias;
V - determinar:

=aos:_

a) a_ forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;
_b) a conversão.da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a
substituição da pena por m~ida de segurança;
e) a revogação da m~ida de segurança;
f) -~-de~in~ffi.açã_~ 5 o r~tabelecime_nto ~~ situação.
anteriot::
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CAPITULO V
Do Conselho Penitenciário
Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.
§ I~' O ·conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal
e dos Territórios, dentre professores e profissionais da
área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e
ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A le,gislação federal e estadual regulará o seu
funcionamento.
§ 2~' O mandato dos membros do Conselho Penitenciârío terá a duração de quatro anos.
Art. 10. Incumbe ao Conselho Penitenciário:
I - emitir parecer sobre livramento condicional, indulto
e comutação de pena;
I I - íiispecíÕnar -Os estabelecimentos e serviços penais;
III- apresentar, no primeiro trimestre de cada ano,
ao Conselho Nacional de Política Criminal e PehitCnciãria, relatório dos trã:balhos efetuados no exercício anterior;

IV- supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.
CAPITI)LO VI
Penltenclúlos
Seção r
Do Departamento Penitenciário Nacional
dos

Dq~arta:meatos

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança
em outra Comarca;
-- h)- a rerrlOc;ão dO condenado na hipótese prevista no§
li' d-o art. 86 desta lei;
-VI- zelar pelo correto cumprimento da pena e da
medida de segurança;
VII- inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos
penais, tomando providên~as para o adequado funcionamento e promoyendo, quando for o caso, a apuração
de respons-abilidade;

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional,
subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo
da Política Penitenciária Nacional e de apoio adminis~
trativo e financeiro do Conselho Nacional de Política
Criminal e Pení'tenciária_
Art. 72. São atribuições do Departamento PenitenCiário Nacional:

VIII- interditar, no todo ou em parte, estabeleci~
me_nto penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei;
IX- compor e instalar o Conselho da Comunidade.

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de exe~
cução em todo o território nacional;
I I - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;

CAPITULO IV
_Do Ministério Público

III- assistir tecnicamente as Unidades federativas na
implementação dos princfpios e regras estabeledàos nesta lei:

Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução
da pena e da medida de segurança, oficiando no processo
executivo e nos incidentes da execução.

IV- colaborar cOm as unidades federativas, median~
te convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penaiS;

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério -PúbfiCo:
I.- ~sc_alizar a regularjdade formal das guias de recolhi mérito
-inte;namento;
II - requerer:
a) todas as providências necessáriíiS- ao desenVolVimento do processo executivo;
b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio
de execução;

V --ColabOrar c-om .as uflldâdes fedei-3.iivas pãra·a
realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profission_alizante do condenado e do
internadO.

ede

Parágrafo único. InCumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos
penais e de internamento federais.

V II I - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do
Conselho Penitenciário, rC:quislc;õeS, vls"ítaS ou outros
meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos
Estados, Territórios e DistritO Federal,_propon_cio à~ ap~
toridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu
aprimoramento;

c) a aplicação de medida de segurança, bem ~orno a
substituição da pina por medida de segurança; - -· .
d) a revogação da medida de segurança;

Do Departamento Penitenciário local

e) a conversão de penas, a progressão ou regressão
nos regiines e a revogação da suspensão condicional da
pena e do livramento condicional;

Art. 73. A legislação làéal Poderá criar Departamento Penitencilii-10 Cni-órgão Sirriííar, Coril as atribuições
que estabelecer.

IX- representar ao juiz da execução ou à autoridade
administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas
referentes à execução penal;

_f) a internação, a desinternação e o_restabel_ecimento
da situação anterior";
III -interpor recursos de dedsões proferidas pela au~
toridade judiciária, durante a execução.

Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou Orgão simílar, tem pof-finalid-ade supervisionar e coordenar os estabeledmento penais da unidade da Federação
a que pertencer.
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Seção III
Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penaiJ
Art. 75. O ocupante do cargo de dir_ctor de estabel<>.
cimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:
I - ser portador de diploma de nível superior de Di-

reito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia,
ou Serviços- s-Ociais;
· · -11- possuir experiêricia admili.lstrativa··ri.ã àfêã:;
l f i - ter idoneidade moral e reconhedda aptidão
para o desempenho da função.
Parágrafo úriico. O dir.étor cteVeiâ residir no estabelecimento, ou nas proximidades, :e_dedicará tempo integral à sua_ função.
Art. 76. _ O Quadro.do P_essoal Penitenciáriõ-5erá organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as
necessidades do serviÇo, com especifiCaÇãO de ait-i"-buições relatiVas às funçõeS de _direçào, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.
Art. 77. -A escolha do pesSoar adtTITníSifatlvo, especializado, de instruçãO técnica e de- vígifância aiend-erá a
vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais
do candidato.
§ I~> O ingresso do pessoal penitenciário, bem _c_omo
a progressão ·ou a_-ascensão funcional dePenderão de CUrsos específicos de foimação, Procedendo-se à reciclagem
periódíca dos servidoreS -em eX:erclCio. -§ 21' No estabelecim-erito púa mulheres somente se
permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo
quando se tratar de pe5soal técnico especializado.
CAPITULO VIl
Do Patronato

Art. 78.

O Patronato público ou partícular destina-

se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (art.
26).
Art. 79. fncumbe também ao Patronato:
I - orientãr Os condenados à pena restritiVã-de direi~-
tos;
11- fiscalizar o cumprimento das penas de prestação
de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana;
III -colaborar na fiscalização do cumprimento das
condições da_ suspensão e do livramento condiciOnal.
CAPITULO VIII
Do Conselho da Comunidade

Art. 80. Haverá, em cada Comarca, um Conselho
da Comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industriar; um advogado indicado pela seçào da Ordem dos Advogados do
Brasil e um assistente social escolhido pela Delegacia
Seccional do Conselho_Nacional de Assistentes Sociais.
Parágrafo único. Na falta da representação prevista
neste artigo, ficará a critério dÕ juiz--da execução a escolha dos integrantes do Conselho.
Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:
I -visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na Comarca;
II -entrevistar presos;
III- apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;
IV- diligenciar_ a Õbtençã-Õ de reCursos materiais e
humanos para melhor assistência ao preso ou internado,
em harmonia com a direçào do estabelecimento.
TlTULO IV
os Estabelecimentos Penais
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao
condenado, ao submetido à medid<J. de segurança, :.lO
preso provisório eao·egresso: -

D(ÃRIODO CONGRESSO NACIOI'fAL (Seçii~ II).

§ ]I' A mulher será recolhida a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pe.<>so.al.
§ 2~> -0 mesmo conjunto arquitetônicõ poderá abrigar estabelecimentos de d_estinação diversa desde que de·
vidamente isolados.
Art. 8). _ _Q estabele~im_ento penal, conforme a sua
n;J.t,_u_r_eza, _deyerá contar em suas dependências com áreas
e ··sef~içÜs-df:stinados a·-aar asSlstéricTa, educaâo, trabalho, recreação e prática esportiva .
Parágrafo único. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários.
Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado.
§ }I' O preso prímário cumpfirá pen-a em seção -distinta daquela reseryaçla para os reincidentes.
. § 29 _O preso que, ao tempo do fato_, era _funcionário
da Administração da Justiça Criminal ficará ein dependência separada.
ArL 85. O estab_ele_cimento penal deverá ter lotação
compatível com a sua estrutura e finalidade.
Parágrafo único. O Conselho. NaciOnal de Política
Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de
cffp"acidade do eStabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.
Art. 86. Às penas privativas de liberdade aplicadas
pela Justiça de uma unidade federativa podem ser execu·
tada.s em outra unidade, em estabelecimento local ou da
União.
§ ]I' A União Federal poderá construir estabelec-imento penal em local distante da condenação para recolher, mediante decisUi:ijucflcial, Os condenãdos à pena su·
perior a quinze a-nos, quando a medida se justifique rio
interesse da segUrança pública ou do próprio condenado.
§ 29 Conforme a natureza do estabelecimento, nele
poderão trabalhar os liberados O]J_egt~s.sos que se dediquem a obra!õ públicas ou ao aproveitamento de terras
ociosas.
CAPITULO II
Da Penitenciária
Art. 87. A Penitenciária destina-se ao condenado à
pena de reo::'!usào, em reginle -feéhado.
Art. 88. O_ condenado será alojado ~m ~cl_a individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São .requisitos básicos da unidade
celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos
fatores de aeração, insolação e condicionamento-térmico
adequado à existência humana;
b) área mínima de seis- métió'S qiiadiados.
Art. 89. Alêm dos requisitos referidos no artigo anterior, a penitenciária de mulheres poderá ser dotada de
seção para gestantes e parturientes_ e de creche com a finalidade d~_assistir ao menor desamparado cuja responsável esteja presa.
Art. 90. A penitenciária de homens será construída
em local afastado do centro urbano a distância que não
restrinja a visitação.
·
CAPITULO III
Da Colônia Agrícola, Industrial ou similar

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou similar
destina-se ao cumprinlento da pena -em- regime semi-aberto.
Art. 92. O condenado poderá se"r alojado em compartimento coletivo, ob~ervados os requisitos da letra a
do parágrafo único do art. 88 desta lei.
_Parágrafo único. São também requisitos básicos das
dependências colctivas:
a) a seleção adequada dos presos;
b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos dç individualização da pena.
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CAPITULO IV
DA CASA DO ALBERGADO

Art. 93. A Casa do Albergado deslina~e ao-cumprimento de pena privativa de liberdade, cm regime aberto,
e da pena de limHaçào de fim de semana.
ArL 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, ~eparado dos demais estabc:lecimentos, _e
caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos Contm
a fuga.
Art. 95. Em cada região haverá, pelo_ menos, uma
Casa do AlbergadoA a qual deverá conter, alêm dos aposentos-para acomodar os presos, local adequado para
cursos e palestras.
Parágrafo ún'íco, O ~tabelecimento terá instalações
para os serviços de fiscalizaçãó e orientação dos condenados.
CAPITULO V
Do Centrõ de ObservaçÃo

Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-àSJ_Os
exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão
encaminhados à Comissão Técnica-_de Clttssificação.
Paráfrafo único. No Centro poderão ser realizadas
pesquisas criminológicas.
Art. _97. O Centro de Observação será instalado em
unidade :.lutônÕma ou em ::mexo a ·estabelecimento penal.
Art. 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Têcinica· de Classificação, na falta do Centro de
Observação.
CAPITULO VI
Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 99. O Hospital de Custódia e ír:ataine-ntO PSidestina-se aos inimputáveis semi-im~p_u_tãveiS
referidos Ilo art. 26 e seu parágrafo único do Código Pe-na I.
. Parágrafo único. Aplica-se ao Hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 88 desta lei.
Art. 100. O exame psiquiátri,;o e os demais exames
_n~~sários ao tratamento são obrigatórios para -todos
os internados.
Art. 101. O tratamento ambulatori:.ll, previsto no
art. 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado
no Hospital de Custódia- e Tratamento Psiquiátrico ou
em outro local com dependência médica adequada.

e

q~iát_rico

CA PITU LO V II
Da Cadeia Pública

Art. 102. A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos. provisórios.
Art. 103. Cada Comarca terá, pelo menos, uma Cadei"a Públi~a a -fini de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em
local próximo ao seu meio social e famili.ar.
Art. 104. O estabelecimento de que este Capítulo será inst<Jlado próximo de centro urbano, observando-se
na construção as exigênciãS nifriimas referidas-no art. 88
e seu parágrafo ónico desta lei.
·
TITULO V
Da Execução das Penas em Espécie
CAPITULO I
Das Penas Privativas de Liberdade
Scç1'ío I
Di.çpo.\·ições Gerais
Art. I05. Transitando cm julgado a sentença que
ãplicur privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a
ser-preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento pura a execuç1'ío.
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Art. 106. A guia de recolhimento; C'l(traída pelo escrivão, que a rubricarã em todas as folha!> c .1 assinará
com o juiz, será remetida autOridade admiriiSúativa in:-cumbida da execução e conterá:
I - o nome do condenado;
II- a sua qualificação:civil e o númei-C)c:fo registro ge-

a

ral no órgão oficíal de identifícação;
III- o inteiro teor dã-â6riui1CíiiedaSenteriÇa conde~
natórta, bf:m com_õ_ certidão do trânsitO em julgado;
IV- a informação sobre os antecedentes e o grau de
instrução;
V- a data da terminação da pena;
VI -outras peças do processo reputadas indispensãveis ao adequado tratamento penitenciário.
§ I~" Ao Ministério Público sedará ciência da guia de
recolhimento.
§ 2"' A guia de recolhimento será retificada sempre
que s_obrevier modificação quanto ao início da execU(;-J.o
ou ao tempo de duração da pena.
§ J9 -Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administraçâo da Justiça Criininal, far-se-á, na
guia, mensão dessa circunstância, para fins do disposto
no § 29 do art. 84 desta lei.
Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdã"de, sem a guia expedida
pela autoridade judiciária-.
§ 19 A autoridade administrativa incumbida di:!. execução passará recibo da guia de recolhimento, para
juntá-la aos autos do processo, dará ciência dos seus
termos ao _condenado,
§ -29 As guias de recolhimento serão registradas em
livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado,
aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores.
Art. 108. O condenado a quem sobrevier doe_nça
mental será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
Art. 109, Cumprida OU extinta a pena, o condenado
será posto em liberdad_e, mediante alvará do juíz, se por
outro motivo não estiver preso.
Seção II
Dos regimes

e

Art. 110. O juiz, na sentença, estabelecerá O regíine
no qual o condenado iniciará o cumprimento -da pen-a
privativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e
seus parágrafos do Código Penal.
Art. III. Quãndo houver condenação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita
pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso~ a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo_ condenação no curso
da execução, somar-se-â a pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime.
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoioso, a ser determii1ada pelo juiz, quanM
do o preso tiver cumprido ao merios um sexto da pena no
regime anterior -e- seU mérito iridicar a progressão.
Parágrafo único, A dCcisão- Será motivad-ã e i)reCeclida de parecer da Comissão Técnica de ClassificaçãO e do
exame criminológico, quando necessário.
Art. 113. _O iRgresso dO_ condenado
regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições
impostas pelo juiz.
Art.o 114. Somente poderá ingressar no regime aberM
to o condenado que:

em

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade
de fazê-lo imediatamente;
II- apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados ind(cios

de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de res.- ..
púnsabilidade, ao novo regime.
·rarãgfafo únicó. Poded~o ser dispensados do trab~
lho as pessoas referidas no art. I f7 desta lei.
Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das
seguintes condi~ões gerais e obrigatórias:
1 -permanecer no local que for designado_, durante o
rep-ouso e nos dias de folga~
J [ - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;
III- não se ausentar da cidade onde reside, sem autori7.ação judicial:
IV- comparecer a jufzo, para infOrmar e justificar aS
suas atividades, quando for determinado.
Art. 116, O juiz poderá modificar as Condições estabelecidas, ~e ofici_9_.__a_requ_erimento do Ministério Público, da autoridade ·administrativa ou do condenado, disde que-as circunstâncias assim o recomendem,
Art. 117, Somente se admitirá o recolhimento do
benefic.io _de r~_gime aberto em residência particular
quando se tratar de:
I - condenado maior de setenta anos;
II -condenado acometido de doença grave;
III......, condenada 'com filho menor ou deficiente físico
__ IV- c~ndenada gestante.
Art. 118. Aexecução_da pena privativa de liberdade
ficarà sujeita à forma regressiva, coin a trarisferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado:
1- praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave;
II -sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena,
somada ao restante da pena em execução, torne incabível
o regrme (art. r 11).
§ ]9 -Õ condenado serâ transferido do regime aberto
se, aléril das hipóteses referidas nos incisos anteriores,
frustrar_ os tins da exeCução ou não pagar: podendo, a
multa cumulativamente imposta.
§ 29 Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido, previamente, o condenado.
Ar_t. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (art. 36, § J9, do Código Penal).
SEÇÃO III
Das autorizarões de safda

Subuç4o I
Da permissão de safda

Art. 120. OS conderia-dos que cumpiem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão 9bter perrn issão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão:
11 - necessidade de tratamento médico (parágrafo úM
nico do urt. 14).
Parágrafo único. A permissão de saída serâ concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra _o
preso.
Árt. 121. Ã permanênd~ _do preso fora do eStab~Je
cimento terá a duração necessária à finalidade -aa saída,
Subseçio 11
Da stiída temporária
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em reM
gime semi-aberto poderão obter autorização para sarda
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- temporária do estabelecimento, sem vigilância direta,
nos seguintes casos:
I - visita à família:
II- freqUência a curso supletivo profissionalizante,
bem como de instrução do segundo grau ou superior, na
Comarca do Jufzo da Execução;
III- pa~:ticipação em atividades que concorram para
o retorno ao convívio social.
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do jujz d::L~x~cução, OU\~idos o Ministério Público
e a administração penitenciária, e dependerá da satis- -fação dos seguintes requisitos:
I - comportamente adequado;
II -cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o
condenado_ for primário, e um quarto, se reincidente;
III -compatibilidade do benefício com os objetivos
da pena:.
Art. 124. A autorização será concedida por prazo
não superior a sete dias, podendo ser renovada por mais
quatro vezes durante o ano.
Parágrafo único, Quando se tratar de freqUência a
curso profissionalizante, de instrução de segundo grau
ou superior, o tempo de saída será o necessário para o
cumprimento das_atividades discentes.
Art. 125. O benefíCiO será a-UtOmaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for puriido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo gr.au de
aproveitamento do curso.
·
Parágrãfo únicO: A recuperação do direito à saída
tempo_rária depeJÍderá- da absolvição no processo penal,
do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.
S~çao

IV

Da Remirão

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado_ou sem-aberto pgderá remir, pelo trabalho,
parte do tempo de execução da pena.
§"19 A contagem do tempo para o fim deste artigo
será feita à razão de um dia de pena pOr três de trabalho,
§ ~ O preso lrrij:IOsSibilitado de prosseguir no tribalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 3<;> A remição será declarada pelo juiz da execução,
ouvido o Ministério Público.

Art. 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o
novo período a partir da data da infração _disciplinar.
ArL 128. O tempo remido será computado para a
concessão de livramento condicional e indulto . .'
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará
mensalmente ao Jufzo da Execução cópia do registro de
todos os condenados que estejam trabalhando e dos dias
de trabalho de cada um deles.
Parágrafo único. Ao condenado dar-se-á relação de
seus dias remidos.
Art. 130. COnstituí o crime do 3rt. 299 do Código
Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço
para fim de instruir pedido de remição,
SeçiJoY

Do livramento condicional

Art. 131. O livramento condicional poderá ser conM
cedido pelo Juiz da execução, presentes os requisiios do
art. 83, incisoS e parágrafo único, do Código Penal,ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário.
Art. 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as
condições a que fica subordinado o livramento.
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~ [<:> Serão sempre impostas ao liberado condicional
as obrigações seguintes:
a) obter ocupação licita, dentro de prazo razoável se
for apto pant o trabalho:
b) comunicar periodíe"amente ao juiz sua ocupação;
c) não mudar do território da Comarca do Juízo da
Execução. sem prévia autorização deste.
~ 2<:> Poderão ;.linda ser impostas ao fiberado cÕndicional, entre oUtras obiigações, as seguintes:
-a) não mudar de residência senl-comunicãçãO ao juiz
e à autoridade incumbida da observação cautelar e de
rrotcçào:
b) recolher-se à habitação em hora fixada,
c) não fr_çqilentar determinUdoS lugares:
Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora
da Comarca do Juizo da Execução, remeter-se-á cópia
d<t sentença do livmmento ao juízo do lugar para onde
ele se houver transferido e à autorid<~de incumbida da
observação cautelar e de proteção.
Art. 134. O liberado será adyertfdo da obrigação de
apresent;.Jr-se imediatamente às autoridades referidas no
artigo anterior.
Art. 135. Reformada a sentença dcnegatória-do livramento. os autos baixarão uo Juízo da Execução, para
t~s providências cabíveis.
Art. 136. Concedido o beneficio_; será expedida a
carta de livramento com a_cória integral da sentença cm
duus vias. remetendo-se uma à autoridade administrativu incumbida da execução e o_utra t~o Conselho Penítendúrio.

Art. 137. -A cerimônia do livramento__condlcional será realiz<.Ld<t solenemente no dia marcado pelo pre.<>idcnte
do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está
sendo cumprida a pen<l, observando-se o seguinte:
r - a sentença será lida ao liberando, na presença dos
demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta,
pelo Juiz:
11--a autoridade administrativa chamará a atenção
do liberando para as condições -impostas na seiltençá de"
livramento:
III - o liberando declarará se aceita as condições.
~ !9 De tudo. cm livro próprio, será lavrado termo
subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, sç não souber ou não puderescrever.
~ 29 Cópia de.~se termo deverá ser remetida ao Juiz
da execução.
Art. 138. Ao saír o liberado d_o estabelec:imento penal, ser-lhe-á erüregue, além do saldo de>.;;eu pecúlio e do
que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá à autoridade judiciária ou <ldministrativa, sempre que lhe for eXigida.
§ J9 A caderneta conterá:
a) a identificação do liberado;
b} o texto impresso do presente Capítulo;
c) as condições impostas,
§ 29 __ ~a falt<J _de_caderncta~ será entregue ao libct:ad.o
um salvo-conduto, em que_ constem as _condições do livramento. rodendo substituir-se a ficha de identificação
ou o seu retrato pela de.;;crição dos sinais que possam
idcntificú-lo.
~ J<:>
Na caderneta e no salvo~conduto deverá haver
espaço para consignar-se o cumprimentõ das cõi1diÇõcs
referidas no art. 132 desta lei.
Art. IJ9. A observação cautelar e a proteç::lo realizadas pnr servi-ço social penitenciário, Patronato ou
Conselho da Comunidade terão a finalidade de:
I·- fazer observar o cumprimento das condiçõ_es especificadas na senlenç:.l concessiva do benefíCIO:
H- proteger o- beneftciário, oricntundo-o na execuçüo de. suas obrigações _c uuxiliando-o na obtenção de
<ttividade laborativa.
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Parágrafo único. A entidade encarregada da observaçilo cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciúrio, para efeito da representação previst<.t nos arts. 143 e 144 desta lei.
Art. 140. A revogação do livramento condiCional
dar-se-á nas hipóteses previstàs nos arts. 86 c_in do.Cód-i~
go Penal.
Parúgro único. Mantido o livramento condicional,
na hipóte.~e da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições.
Art. 14 L Se a revogação for motivada por infrução
renal anterior à vigência do livramento, computar-se-á
como tempo de cumprimen!l=? da pena o periodo de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas.
Art. 142. No caso de revogação por outro motivo,
não se computará na pena o tempo cm que esteve solto o
libemdo, e tampouco se concederá, em relação à mesma
pena. novo livramento.
Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do
Conselho Penitenci{Jrio, ou, de ofício, pelo juiz, ouvido o
fíberudo.
Art. 144. O juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho
Pcnitenciúrio, e ouvido o liberado, poderá modificar as
condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indíctidos ilo inciso I do-Urt. 137
de.~tô.l lei, observado o disposto nos incisos ll c !II e§§ !9
c 29 do mesmo artigo.
Art. 145. Pmticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poder{l ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penit~nciário e o Ministério Público, suspendendo o
curso dn livramento condicional, cuja revogação, entre~
tanto, ficará dependendo da decisão final.
Art. 146. O juiz, de ofício, a requerimento do inte-reo;;sado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará ex_tinta a pena
rrivativa de liberdade. se expirar o prazo do livramento
sem revogação.

CAPITULO II
Das Penas Restritivas de Direitos
Seção r
Di.~pos ições gerai.~
Art. 147. Transitada em julgado a sentença_ que apli~
cou a pena restritiva de direitos, o juiz da -ex:ecução, de
ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execuç~o.·podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou
solicit{t-la a particulares.
Art. 148. E"ri-1 ql.mlquef- fase-dU execução, poderá o
-jui7, motivad~lmente, alterar a forma de cumprimento
das renas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de sei-nana, ajustando-as às condições
pessoais do condenado e lls características do estahelecimentü, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.
Seção II

Da pre.Hação de serviços à comunidade
Art. 149. Caherô ao juiz da execução:I - designar a entidade ou programa comunitário ou
i.-statal. devidamente credenciado ou convencionado,
junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;
_JJ- determinar a intimação do condenado,
cicnfir.::ando-o da entidade, dias e horário em que deverá
cumprir a pena;
rJJ- alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la
~" modificações ocorridas na jornada de trabalhO.
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~ I<:> O trabalho terú a duração de oito ho_ras semanais e será realizado aos sábadQs,_ domingos e fer.illdos,
uu em dias úteis, de modo a não rrejudicar a jorn;;1da
normal de tntbalho, nos horários estabelecidos pelo juiz.
(-2<:> A__execuçliQ terá início a partír da d<~ta--d~_prim_eiro comparecimento.
- Art. 150. A entidade benefkiadu com a prestação de
s~rviços l:!QCJminhará ~ensaln~e1_1f~. ao juiz da exe~_ução,
re!~iório circunstanciado das _aÚvidadcs do condenado,
bem como. a qualquer tempo, cofnlínicaçào sob;e ausêit~
cia ou falta disciplin<~r.

Seção III
Da limitação de fim de semana
Art. 151. Caberá ao juiz -da execução determinar a
intimação do condenado, cientificando·o do loca!, dius e
horário em· que deverá cumprir n pena.
Parágrafo" único. A execução terá iilício a pa-rtir da
data do prirõciro compUI-Ccimentõ.
Art. 152. Poderão ser ministrados ao conde_n;;ldo,
durante o tempo de permanência, cursos- e palestras, ou
atribuídas ativld<tdes educativas.
Art. 153. O estabelecimento designado encaminhafá. mcilsulmente, ao juiz da execução, relatório, bem assim comunicar{!, a qualquer tempo, a ausência ou falta
disdrlinar do condenado.
Seção IV
Da interdição temporária de direitos

Art. 154. Caberá ao juiz d<t execuÇão comunicar à
autoridade çompetcnte a pena aplicada, determínada a
inlimaçtiá -d(1 condenado.
-~ ]\> Na hijlúie.~e-de pena de interdiÇUo do art. 47, in~
ciso I. do Código Penal; a autoridade deverá, em vinte c
quatro horas, contadas do recebimento do oficio_, baixar
ato, <l rartir do qual u execução terá seu iníciO.
~ 21' Nas hbpôtcses do art. 47, incisOs II e III, do Código Penal. o Juízo da Execução determin;;1rá a aprecnsã() dàs -dOcUinentos, que autorizam o eXercício do direito interditado.
Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena.
Parúgrafo único. A comunicação rrevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado.
CAPITULO lfl
Da Suspensão COndicional
Art. 156. O jilfi: poderá suspender, pelo período de
dois a quatro <tnos, a execução da pena prívativa de liberdade. ntio superior <l dOis anos, nil forma p-reviSta noS
arts. 77 u 82_ do Código PCnal.
Art. 157. O jUiz ou Tribunal, na sentença que aplicar ren<~ privativa de liberdade, n<1 situação determinad<J.
no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente; s-obre a suspensão condicional, quer ;;1 conceda, quer a
denegue.
i\r_t_._ 158. C-on.cCdid-a a suspensão, o juiz especilic<irá
as i.:oridiçõcs a que fic<i sujeito o -condcilado, pelo prãxo
fí.-.:ado: conú:Çariâo e.<>te a correr da audiência prevista no
art. 160 dest<l lei.
~ l~' As condições serão adequadas ao fato e à si~
tu;.1Çào ressoai úo condenado. devendo ser incluida e_!l!_re
as--mesmas a de rrestar serviços ii comunidade, ou limitaç::io de fim de semana, salvo hipótese do art. 78. 2<?; do
Código Penal.
~--1---çjui:t podcrll, a qu<ilqucr tempO. de o-fício, arequerimento do Ministério Públil.;o ou mediante proposta
do Cmsc!ho Penitenciário, modificar as condições e regms cstabelecidns na sentença, ouVido u conden;do.
J~' A fiscali:.:açào do cumprimento d:.LS condições,
regulada nos Est~tdos. Territórios c Distrito_ federal por
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normas supletivas será atribuíd_a a serviço social peniten~
ciário, patronato, Conselh-o da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de servíços iriSpecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério
Público, ou ambos, devendo o juiz da execução suprir,
por ato, a falta das normas supletivas.
§ 4'í' O beneficiário, ao comparecer periodicamente à
entidade fiscalizadora, para com-Provar a observância
das condições a que está sujeito, comunicará, também, a
sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.
§ 59 A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais,
qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício; a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.
§ 6~' Se for permitido ao benefidário mudar-se, será
feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do
local da nova residência, aos quais o primeiro deverá
apresentar-se imediatamente.
Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena
for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as
condições do beneficio.
§ li' De igual modo pi-OCeder-se-á quando o tribunal
modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 211 O Tribunal, ãO:CõilCeder a susPensão condicio~
nal da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da Execução a incumbência de estabelecer as condições do beneficio, e, em qualquer caso~ a de realizar~ audiência admonitória.

Art. 160. Transitada em julgado a sentença con~e-_
natóría, o juiz a lerá ao condenad~, _e_iil audiência,
advertindo-o das consC:qíiências de nova infração penal e
do descumprimento das condições impostas.
Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital
com prazo de vinte dias, o rêu não comparecer injllstifi~- __
cadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará
sem efeito e será exeCutada irriedíat3.mente a pena. ·
Art. 162. A revogaçãO da suspensão condicional da
pena e a prorrogação do períOdo de prova dar-se-ão 11a
forma do art. 8 I e respectivos parágrafos ao Código Penal.
Art. 163. A sentença condenatória será registra:dã,
com a nota de suspensão, em livro especial do juízo a que
couber a execução da pena.
Revogada a suspensão ou extinta a pena, serão
fato averbado à margem do registro.
§ 29 O registro e a averbação serão sigilosos, salvo
para efeito de informações ~equís~tadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, Para instruir processo
penal.
§ 19

CAPITULO IV
Da pena de multa

Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito
julgado, que valerá como título
executivo judicial, o Ministério Público reCjuererâ, em
autos apartados, a citação do condenado para, no prazo
de dez dias, pagar o valor da multa uo nomear bens à penhora.
§ I~' Decorrido o prazo sem o pagamento da multa,
ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-â à
penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução.
§ 29 A nomeação de bens à penhora e a posterior
execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.
Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel,os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento.
Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, darse·á prosseguimento nos termos do§ 29 do art. 164 desta
le.i.

em

~

Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental (art.
52 do Código Penal.)
Art. 168. O juiz poderá determinar que a cobrança
da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou
salário do condenado, nas hipóteses do art. 50,§ 11', Qo
Çódigo J>enál, observando-se Õ seguinte:
- I - o limite máximo do desconto mensal será o da
q-u~-r~~- parte d~ remuneração e o mínimo o de- uin dêéimo;
I I - o desconto serâ feitó mediante ordem do juiz a
qUem di:-- direito;
UI - o" resonsável pelo desconto ~erá intimado ~ recolhei- mensalmente, até_ o dia fixado pelo juiz, a importâncra-detenninada.
.
--- ---- .
Art. !69. Atê o término do prazo a que se refere o
art 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juizo
Pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.§ 1~' O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do con~
denudo e, ouvido o Ministério Público, fixará o número
de prestações.
§ 29 Se o condenado for impontual ou se melhorar_
de situação econômica,o juiz, de oficio ou a requerimento do Ministério Público, revo:gará o benefício
executando-se a multa, na forma prevista neste CapítUlo,
ou prosseguindo-se na execução jâ iniciada.
Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privatiVa- da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada,poderá aquela ser
cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (art. 168).
§ 111 Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livremente condicional, sem haver
resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste
capítulo.
§ 29 Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior
aos casos em que for concedida a suspensão condicional
da pena.
TITULO Vl
·na ex~~~ção. das medidas de segurança
CAPITULO I
Disposições gerais

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar m!-!dida de segurança, será ordenada a expedição de
guia para a execução.
_
Art. 172. Ninguêm será internado em Hospital de
cUstódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tra-tamento ambulatorial, para cumprimento de medida .de
segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.
Art. f73. _A guia de internamento ou de tratamento
ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em
todas as folhas e a subscrev_erâ com o juiz, serâ remetida
à autoridade administrativa incumbida d_a execução e
conterá:
l_- a qualificação do agente e o número do registro
geral do órgão oficial de identificl:!ção~
II -o ii1teiro teor da denúncia~ da sentença que tiver
~aPlicado a medfda de segurança, bem como a certidão do
trânsito em julgado;
lU- a data em que terminará o prazo '!1-ínimo -de-i_rl·
ternação, ou do tratamento ambulatorial;
IV- outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento.
§ {9 Ao Ministêrio Público será dada ciência da guia
de recolhimento e de sujeição a tratamento.
§ 29 A guia será rei"ificada sempre-que sobrevier modificação quanto ao prazo de execução.
Arl. 174. Aplicar-se-â, na execução da medida de segumnça, naquilo que couber, o disposto nos arts. 89_ e 911
desta lei.
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CAPITULO li
Da

~essaçiio

da periculosldade

Art. 175. A cessação da periculosidade será averi·
guada no fim do prazo mínimo de duração da medida de
segurança, pelo exame das condições pessoais do agente,
observando-se o seguinte:
I - a autoridade administrativa, até uin mês antes de
expirar o prazo de duração mínima da riú:idida, remeterá
ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver
sobre a revogação ou permanência da medida;
I I - o relatório será instruído Com o laudo psiquiátrico;
III- juntado aos autos o relatório ou realizadas as
diligênc"ías~· serão Ouvidos, sucessivamente, o Ministério
Póblico e o curador ou defensor, no prazo de três diils
para cada um;
IV- o juiz nomeará curador ou defensor para o
agente qUe não o tiver;
V- o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer
das partes, poderá determinar novas diligências, ainda
que expirado o prazo de duração mínima da medida de
segurança;
VI- ouvidas as partes ou realizadas as diligências a
que se refere o inciso anterior, o Juiz proferírá a sua decisão, no prazo de cinco dias.
Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do
pra.zo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução. diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu
procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos
termos do artigo anterior.
Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a
cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes
for aplicável, o disposto no artigo anterior.
Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (art. 97, § 31', do Código Penal}, aplicar-se-â o disposto nos arts. 132 e 13.1 desta lei.
Art. 179._ TrariSitada em julgado a sentença, o juiz
expedirá ordem para a des!_ntern~ção ou a liberação.
TITULO VI!
Dos incidentes de execução
CAPITULO I
Das

conversa~ões

Art. 180. A pen<1 privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser convertida em restritiva de
direitos, desde que:
I - o condenado a esteja cumprindo em regime aberto;
I I - tenha sido cumprido pelo menos um quarto da
pena;
III- os antecedentes e â personalidade do condenado
indiquem ser a conversão recomendável.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
art. 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 11' A pena de prestação de serviços à comunidade
será convertida quando o condenado:
a) não for érlcontrado por estar em lugar incerto e
não sabido, ou desatender a intimação por edital;
b) não comparecer, injustificadamente, à elJtidade Ôu
programa em que deva prestar serviço;
c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço
que lhe foi imposto;
d) praticar falta grave;
e) sof~er cotidenação por outro crime à pena privativa
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
§ 29 A pena de limitação de fim .de semana será convertida quando o co_ndenaçlo não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da. pena,
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recusar-se-- a exercer· a atividade determinada pelo juiz
ou se ocorrer quàlquer das hipóteses das letras a~ de- e do
parágrafo anterior.
§ 31' A pena de interdição temporária de direitos Será
convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocotre-cqoalquer das
hipóteses das letras a e e do§ li' deste artigo.
Art. 182. A pena de multa será convertida em detenção, na forma prevista pelo art. 51 do Código Peital.
§ 19 Na conversão, a cada dia-multa corresponderá
um dia de detenção, cujo tempo de duração não poderã
ser superior a um ano.
§ 2"' A conversão tornar-se-á sem efeito se, a qualquer tempo, for paga a multa.
Art. 183. Quando, no curso da execução da pena
privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por
medida de segurança.
Art. 184. O tratan:iento ambulatoriaf poderá ser
convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.
Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo míniri10 de
internação será de um ano.

CAPITULO II
Do excesso ou desvio
Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução
sempre que algum ato for praticado além dos limites fix.ados na sentença, em normas legais ou regulamentares.
Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou
desvio de execução:
I - o Ministério Público; __
II - o Conselho Penitenciário;
llf- o sentenciado;
IV- qualquer dos demais órgãos da execução penaL

CAPITULO I!I
Da anistia e do Indulto
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Conselho Penitenciário ou da autoridade administrãtiva,
providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.

TfTULO VIII
Do procedimento judicial

Art. 194. O procedimento correspondeóte às situações previstas i-testa lei serájr.idícíãl, deSenvolvendo-se
perante o Juízo da Execução:
Art. 195. O procedimento judicíãf" iJllCiar~Se--á i:le
oficio, a requerimento do Ministério PúbliCo, âo iriteressado, de quem o represente, de seu cõrijUge, -parente ou
descendente, mediante proposta do ConSelho Peniteilciário, ou, ainda, da autoridade administrãtivci:.
Art. 196. A portaria ou petição será autuada
ouvindo-se, em três dias, o condenado e o Ministério
Público, quando não figurem como requerentes da medida.
§ I<? Sendo desnecCssâria a produção de prova, o juiz
decidirá de plano, em igual prazo.
§ 29 Entenden_do indispensável a realização de prova
pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a. produção daquela ou na audiência des_ignada.
ArtL 197. Das decisões proferióB.s -pelo jUiz caberá
recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

TITULO IX
Das disposições fmais e transitórias
Art. 198. E defesa ao integrante dos órgãos da exe- cução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência
que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena.
Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado
por decreto federal.
Art. 20. O condenado por crime político não está
obrigado ao trabalho.
Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o
cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa
se efetivarâ em seção especial da Cadeia Pública.
- Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certificados fornecidas
por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça,
qualquer notícia ou referência à condenação, s_8.-lvo para
in_struír -prõcesso pela Prática de nova infração penal ou
Outros casos expressos em lei.
Art. 203. No prazo de seis meses, a contar da publi_cação desta lei, serão editadas as normas complementares. ou regulamentares, necessárias à eficácia dOs dispositivos não auto~aplicáveis.

Art. 187. Concedida-ã B:flistia, O juiz; de oficio, arequerimento do interessado ou do Ministério PúbliCO, por
proposta da autoridade administrativa ou do Conselho
Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.
Art. 188. O indulto individual po~erá ser provocado
por petição do condenado, POr inicíB.tiva do Ministério
Público, do Conselho Penitenciário, ou da autorid2de
administfativ3..
Art. 189. A petíção dã indulto, aco-inpimhada dos
documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho
Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior
encaminhamento ao MiÕistério da Justiça.
-§ 19 Dentro do mesmo prazo deverão as unidades feArt. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos aude:ativas, em convênio com o MinistériO da Justiça, protos do processo e do prontuário, promoverá as diligênjetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecias que entender necessárias e fará, em relatório, a narcimentos e serviços penaiS previstOs ·nesta lei.
ração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença
§ 2 9 Também, no mesmo prazo, deverá ser provicondenatória, a exposição dos antecedentes do condenaOencia_da a aquisição ou desapropriação de prédios para
do e do procedimento_ deste depois da prisão, emitirido
instalação de casas de albergados.
seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo
§ 39 O prazo a que se refere o caput deste artigo poqualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na pederá ser ampliado, por ato do Conselho Nacion<!l de
tição.
·
- PolítiCa Criininal ·e Penitenciária, mediante justificada
Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com
solicitação, ínstruída com os projetas de reforma ou de
documentos e o relatório do Conselho Penitenciáiio,- a
construção de estabelecimentos.
petição será submetida a despacho do Presidente da Re§ 49 O descumprimento injustificado dos deveres espública, a quem serão presentes os autos do processo ou
tabelecidos para as unidades federativas implicará na
a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.
suspensão
de qualquer ajuda financeira a elas destinada
Art. 192. Coricedidã o indtifto e ·arie:Xã.aa aos aUtos
pela União, para atender às despesas de execução das pecópia do decreto, o juiz declarará extinta a pe-na ou ajus-nas e medidas de segurança.
tará a execução aos termos do decreto, no caso de comuArt. 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente
tação.
com a lei de reformas da Parte Geral do Código Penal,
Art. 193.- Se o sentencíadO to r benêfidâ.do · pOrlil----revogadas as disposições em contrário,· especialmente a
dulto coletivo, o juiz, de oficio, a requerimento do lnteLei n~ 3.274, de 2 de outubro de 1957.
r~ado, do MiniStériO- .Público, ou j:JO"r- initiativa do-
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evoluíra no sentido da constitucionalidade de um diploma- federa[ regulador da execução, alijando, ussim, argumentos impugnadores da iniciativa da União para legislar sobre as regras jurídicas fundamentais do regime penitenciário. Com efeito, se a etapa de cumprimento das
penas ou medidas de segurança não se dissocia do Direito Penal, sendo, ao contrário, o esteio central de seu sistema, não M._como sustentar a idéia de um Código Penal
unitário e leis de regulamentos regionais de execução penai._Uma lei específica_e abrangente atenderá a todos os
problemas relacionados com a execução penal, equacionando matérias pertinentes aos organismos administrativo_s, __àjntervenção jurisdicional e, sobret_udo, ao tratamento penal c;m suas diversas fases e estágios, demarcanqo, assim, oso limite.~ penais de segurança. Retirará, em
_ suma, a ex~uçªo penal do hiato de legalidade em que se
encontra (Diário do Congresso Nacional, Suplemento
ao n9 61, de 4-6-1976, pág. 9).
8. O tema relativo à instituição de h;i específica- para
regular a execução penal vincula-se à autonomia científiMENSAGEM N• 242, DE 1983
ca da disciplina, que em razão de sua modernidade não
possui designação definitiva: Tem-se uSado denomiExcelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nanação Direito Penitenciário, à semelhança dos pena listas
cional:
franCeseS,
embora se restrinja essilexpressão à problemáNos termos do artigo 51 da ConstituiÇão, tenho a hontica do cárcere. Outras, de sentido mais abrangent~. fora de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex.celênram -propostas, como Direito Penal Executivo por Rocias, acompanhado de Exposição de -MOtiVOs do Senhor
berto Lyra.("As execuções penais no Brasil", Rio de JaMinistro de Estado aa Justiç3., o anexo projeto de lei de
Execução PenaL
------ neiro, 1963, pág. 13) e Direito Executivo Penal por halo
Luder ("El principio de legalidad en la ejecución dt.! ta
Brasília, 29 de junho de 1983. - João Figueiredo.
pena". in Revista de! Centro de Estudios Criminológicos, Mendoza, I968, pâgs. 29 e seguintes).
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 213, DE 9 DE MAtO -9". Em nosso ·entendimento pode-se_ denominar esse
DE 1983
ramo· -Direito de Execução Penal, para abrangência do
(Do _Senhor Ministro de Estado da Jii.s-tiça)
conjunto das normas jurídicas relativas à execução das
penas e das medidas de segurança (cf. Cuello Calón,
Excelentíssimo Senhor Presidente· da República,
"Derecho
Penal", Barcelona, 1971, vol. II, tomo I, pãg,
A edição de lei específica para regular a ex.ecução das
773;
Jorge de Figueiredo Dias, .. Direito Processual Pepenas e das medidas de segurança tem sido preconizada
nal", Coimbra, 1974, pág-. 37).
por numerosos especialistas.
10. Vencida a crença histórica de que_o direito regu2. Em 1933, a Com"issãü".ifitegrada por Cândido
lador da execução é de índole predominantemente admiMendes de Almeida, José Gabriel de Lemos Brito e Heinistrativa, deve-se reconhecer, em nome de sua própria
tor Carrilho apresentou ao Governo o Anteprojeto de
autonomia, a impàssibiiidade de _sua inteira submissão
Código Penitenciário da República, encaminhado dois
aos
domínios do Direito Penal e do Direito Processual
anos depois à Câmara dos Deputados por iniCiativa da
Penal.
bancada da Paraíba, e cuja discussão ficou impedida
II. Seria, por outro lado, inviável a pretensão de
com o advento do Estado Novo.
confinar em diplomas herméticos todas -as situações jurí3. Em 1955 e !963, respectivamente, os eminentes judicas oriundas das relações estabelecidas por uma disciristas Oscar Stevenson e Roberto Lyra traziam a lume os
plina. Na Coristituição existem normas processuais peAnteprojetos de Código das Execuções Penais, que hanais, como as proibições de detenção arbitrãria, da pena
viam elaborado, e que não chegaram à fase de revisão.
de mcrte, da prisão perpétua e da prisão por dívida. A
Objetava-se, então, à constituciOnalidade da iniciativa
ConStituição cõnsagra ainda regras características da
da União para legislar sobre as regras jurídicas fundaexecução ao estabelecer a personalidade e a individualimentais do regime penifencíãrio, d6 m-olde a inStituiF no
zação da pena como garantias do homem perante o EstaPaís uma política penal executiva.
do. Também no Código Penal existem regras de exe4. Contentou-se, assim,- o Governo âa República
cução,
destacando-se, dentre elas, as pertinentes aos escom a sanção, em 2 de outubro de 1957, da Lei n\" 3.i74,
tágios de cumprimento da pena e respectivos regimes prique dispõe sobre as normas gerais de regime penitensionais.
ciário.
12. O Projeto reconhece o caráter material de muitas
5. Finalmente, em 29 de outubro de 1970 o Coordede SUas normas. Não sendo, porém, regulamento peninador da Comissão de Estudos Legislativos, Professor
tenciário ou estrituto dO presidiário, avoca todo o comJosé Carlos Moreira Alves, encaminhou ao MiniStro Alplexo de princípios e regras que delimitam ejurisdicionafredo Buzaid o texto do Anteprojeto de Código das Exelizam
a execução das medidas de reação criminal. A execuções Penais elaborado pelo Professor Benjamin Mocução daS -penas e das medidas de segur-an-ça deixa de ser
raes Filho, revisto por Cotli.issão composta dos Professoum Livro do_ Código ~e Processo para ingressar nos cosres José Frederico Marques, José Salgado Martins e José
tumes jurídicos cio Pa-ís com a autonomia inerente à digCarlos Moreira Alves.
nidade de um novo ramo jurídico: o Direito de Execução
6. Na exposição de Motivos desse último AnteprojePenal.
to já se demonstrou com bastante clareza a pertinência
constitucional da iniciativa da União para editar um Có-- Do Objeto e da Aplicação da Lei
digo de Execuções Penais.-De Execução Penal
7. Foi essa a posição que sustentamos no relatório

a

da Comissão Parlamentar de Inquérito instifuídi-em
1975 na Câmara dos Deputados para apurar a situação
penitenciária do Pais. Acentuávamos, ali, que a doutrina

13. Contém o artigo 19 duas ordens de finalidades: a
correta efetivaçào dos mandamentos existentes nas sentenças ou outras decisões, destinados a reprimir e apre-
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venir os delitos, e a oferta de meios pelos quais os a penados e os submetidos às medidas de segurança venham a
ter participação construtiva ria comunhão social.
14. Sem questionar profundamente a grande temática das finalidades de pena, curvaMse o Projeto, na esteira
das concepções menos sujeitas à polémica doutrinária,
ao princípio de que as penas e medidas de segurança devem realizar a prote~ão dos bens juridicos e a reincorporaçio do autor à comunidade.
15, A autonomia do Direito de Execução Penal corresponde o exercício de uma jurisdição espeCializada, razão pela qual, no artigo 29, se estabelece que a "jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordináría,
em todo o território naciOnal, será exercida, no proce.c;so
de execução, na conformidade desta lei e do Código de
Processo Penal".
16. A aplicação dos princípios e _regras do Direito
Processual penal constitui corolário lógico da interação
existen-te entre o direito de execução das penas e das medidas de segurança e os demais ramos do ordenamento jurídico, principalmente os que regulam em caráter fundamental ou compleinenúu os problemas postos pela execução,
17. A igualdade da aplicação da lei ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar,
quando recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição
ordinária, assegurada no parágrafo único do artigo 29,
visa a impedir o tratamento discriminatório de presos ou
internados submeúdos a jurisdições diverSas.
18. Com o texto agora proposto, desaparece a inJustificáv'el diversidade de tratamento disciplinar a presos
recolhidos ao mesmo estabelecimento, aos quais se assegura idêntico regime jurídico.
19. O princípio da legalidade domina o corpo e o
espírito do Projeto, de forma a impedir que o excesso ou
o desvio da execução comprometam a dignidade e a humanidade do Direi(Q_- Penal.
20. t comum, no cumprimento das penas privativas
da liberdade, a privação ou a limitação de direitos inerentes ao patrimônio jurídico do homem e não alcançados
pela sentença condenatória. Essa hipertrofia da punição
não só viola medida da proporcionalidade como se
transforma em poderoso fator de reincidência, pela for~
mação de focos crjminógenos que propicia.
21. O Projeto torna obrigatória a estenção, a toda a
comunidade carcerária, de direitos sociais, econdmíC"OS e
culturais de que ora se beneficia uma i-estrita pi::rcentagem da população penitenciária, tais como segurança social, saúde, trabalho remunerado sob regime previdenciário, ·ensino e desportos.
22. - ConlO -recOnhece Hilde Kaufman "la ejecución
penal humanizada no solo no pane en peligro la seguri~
dad y el orden estatal, sino todo lo contrario. Mientras la
ejecución penal humanizãda es um apoyo dei orden yla
seguiídad estatal, uma ejecución penal deshumanizada
atenta precisamente contra la seguridad estatal" ("Prindplosc para la Reforma de la Ejecución Penal", Buenos
Aif-es, 1977, pág. 55).
23. Cõm a decl<iração de que não haverá nenhuma
distinção de natureza racial, social, religiosa ou política,
o Projeto contempla o princípio da isonomia, comum à
noc;sa tradiçã; jurídica.
24. Nenhum programa destinado a enfrentar os
problemas referentes ao delito, ao delinqUente e à pena
se completaria sem o indispensável e contínuo apoio comunitário.
25. Muito além da passividade ou da ausência de
reaçào quanto às vltimas mortas ou traumatizadas, a comunidade participa ativamente do procedimento da execução. quer atráves de um conselho, quer através das
pessoas jurídicas ou nllturais que assi'item ou fiscalizam
ntio ~omente as reaçõcs penais cm meio fechUâo (penas
privatívas da liberdade e media de segurança detentiva)
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como também cm meio livre (pena de multa e penas res·
tritivus de direitos}.
- -----------

Da Classificação dos Condenados
26. A classificação -dos condenados CrCCiuisito fundamental p:1ra demarcar o início da exec-ução científica
das penas priva-tivas da liberdade c da medida de s_egu·
rança detentíva. Além de constituir a efetivaçãO -de anti·
ga norma geral do regime penitenciário, a classificação é
o desdobramento lógico dQ princípio da personalídade da
pena, inserido entre os direitos e garantias coriStitudonais. A et:igênciil dogmática da propordonalfdade da
pena está igualmente atendida no process-o de classificação, de modo que a cada sentenciado, conhecida a sua
personalidade e analisado o fato cometido, corresponda
o tmtamento penitenciário adequado.
27. Reduzir-se-ti. a mera falácia o principio da individualização da pena, com todas as proclamações otimistas sobre a recuperação social, se não for efetuado o exame de personalidade no início da execução, como fator
detenninante do tipo de tratamento penal, e se não forem rcsgistmdas as mutações de comportamento ocorri·
das no intinerário da execução.
28. O Projeto cria Comissão -Técnica de Classificação com atribuicõcs cspccílicas para elaborar o pro·
grama de individualização c acompanhar execurção
das penas privativas da liberdade e restritivas de direitos.
Cabe-lhe propor as progressões e as regtessões dos regimes, bem como as conversões que constituem incidentes
de execução resolvidos pela autoridade judiciária compe·
tente.
29. Fiel aos objetivos assinados ao dinamiSino do
procedimento executivo, o sistema atende n-ãO somente,
<lOS direitos do condenado, como também, e inseparavelmente, aos interesses da defesa social. O mérito do sentenciado é o critério qlfe-c-orrrmrda a execução progressiva, mas o Projeto também exige o cumprimento de pelo
menos um sexto do tempo da pena no regime inicial ou
<.lnterior. Com esta ressalva, limit<lm·Se os abuSOs a que
conduz <l execução arbitrâria das penas privativas d<l liberdade em manifesta ofensa aos interesses sOciais. Atiã,.
.,..és da progressão, evolui-se de regime mais rigoroso
para outro mais brando (do regime fechado para o semiaberto: do semi·aberto para o aberto). Na regressão dáse o inverso, ser ocorrer qualquer das hipóteses taxativamente previstas pelo Projeto, entre elas a prática de fato
definido como crime doloso ou falta grave.

a

30. Em homenagem ao princípio da presunção de
inocência, o exame crimirlológíco, pelas suas peculiaridades de investigação. somente é admissível após declarada
a culpa ou a periculosidade do sujeito. O exame é obriga·
tório para os condenados ã pena privativa da liberdade
em regime fechado.
31. A gravidade d_o fato delituoso ou as condições
pessoais do agente, determinantes da execução em regi·
me fechado, aconselham o exame criminOlógico, que se
orientará no sentido de conhecer a inteligéncia, a vida
afetiva e os priilcípios inor-ãí.Çdo- preso, para determinar
a sua inserção no grupo com o qual _cooviverá no curso
da execução da_ pena.
32. A ausência de tal exame e de Qutras cautelas tem
permitido a transferência de reclusos para o regime de
scmi-liberdade ou d_e pris~o-albergue, bem como a con·
cessilo de livramento condiCiOnal, sem que eles e_stives·
sem para tanto preparados, em flagrante desatenção aos
interesses da segurança social.
33. Com a adoção do exame criminológico entre as regras obrigatórias da execução da pena privativa da liber·
dade cm regime fechado, os projetas de reforma da Parte
Geral do Código Penal e da Lei de Execução Penal c\jminam a controvérsia ainda não exaurida na literatura internacional acerca do momento processual e dos tipos
criminológicos de autores passíveis desta forma de__exa-

me. Os escritores brasileiros tiveram o ei1sejo de analisar
mais _concretamente este ângu-lo -dõ-probliina com a
edição do Antcprojeto do Código de Processo Penal elaborado pelo Professor José Frederico Marques, quando
se previu o exame facultativo de categorias determinadas
de delinqüentes, no curso do processo ou, conforme a
condição do autor, no período inicial do cumprimento
da sentença (Álvaro Mayrink da Costa, "Exame Crimi·- nológico", São Paulo, 1972, págs. 255 e segUintes). As
discussões amplamente travadaS a Partir-de tais t~xtos
revdãiam que não obstante as naturais inquietações a
propósito dos destinatários das investigações e da fase
em que deve processá·las, a soma das divergências não
afetou a convicção da necessidade desse tipo de exame
para o conhecimento mais aprofundado- não só da re·
laçào delito·delinqüente, mas também da essência e da _
circunstância do even"to anti-social.
34. O Projeto destingue o exame criminológico do
exame da personalidade como a espécie do gênero. O prfmeiro parte do binómio delito-delinqUente, numa interação de causa e efeito, tendo como objetivo a investi·
gaçào médica, psicológica e social, como O rCcf:imavam
os pioneiros da Criminologia. O segundO consiste no inquérito sobre o agente para além do crime cometido.
Constitui tarefa exigida em todo o curso do procedimen·
to criminal e não apenas elemento característico da exe-cução da pena ou da medida de segurança. Diferem também quanto ao método esses dois tipos de análise, sendo
o exame de personalidade submetido a esquemas técnicos de maior profundidade nos campos morfológico,
funcional e psíquico, como recomendam os mais prestigiados especiali~tas, entre eles Di Tullio ("Princi di criminologia generale e clínica", Roma, V. Ed., págs.2t3 e
seguintes).
35. O Exame criminológico e o dossiê de personali·
dade constituem pontos de conexão necessários entre a
Criminologi'd e o Direito Penal, particularmente sob as
perspectivas da causalid<lde e da prevenção do delito.
36. O trabalho a ser desenvolvido pela Comissão
Técnica <!_e Classificação não se limitã,_pois, 3:-0 eX-ame 9e
peças ou informações processuais. o que restringiria a visão do condenado a certo trecho de sua vida mas não a
ela toda. Observando as prescrições éticas, a Comissão
poderá entrevistar pessoas e requisitar ãs!epartições ~u
estabelecimentos privados elementos de informação
sobre o condenado, além de proceder a outras diligências
e_-exames que reputar necessários.
37, Trata·Se, portanto, de individualizar a obser·
vaçào como meio prâtico de indentificar o tratamento
penal adequado em contraste com a perspectiva massificante e segregadora, responsável pela avaliação feita "a·
través das grades: "olhando" para um delinqUente por
fora de sua natureza e distante de sua condição humana"
(Renê Aricf Dotti, "Bases e alternativas para o sistema
de pena~". Curitiba, 1980, págs. 162/3).
Da Assistência
38. A assistência aos condenados e aos internad_os é
exigência básica para se conceber a pena e a medida de
segurança como processo de diálogo entre os seus destinatários e a comunidade.
39. No Relatório da CP( do Sistema Penitenciário
acentuamos que "a ação educativa individu<~lizada ou a
individu'dlização da pena sobre a personalidade, requisi·
to inafastável para a eficiência do tratamento penal, é
obstaculizada na quase totalidade do sistema peniten·
ciário brasileiro pela superlotação carc.erária, que impede a classificaçi:io dos prisioneirOs em grUpO e sua conseqüente distribuição por _estabelecimentos distintos, onde
se concretize o tratamento adequado" ... "Tem, pois, esta
singularidade o que entre nós se denomina sistema penitenciário: constitui-se_ de uma rede de prisões destinadas
ao confinamento odo rec-luso, caracterizadas pela ausên-
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cia de qualquer tipo de tratamento penal e penitenciárias
entre as quais hú esforços sistematizados no sentido da
reeducação do delinqUente. Singularidade, esta, vincada
por característica extremamente discriminatória: a mrnoria ínfima da população carcerária, recolhida a instituições penitenciárias, tem assistência cl_ínica, psiquiátrica e psicológica nas diversas fases da execução da pena,
tem cela individual, trabalho e estudo, pratica esportes e
tem re~reaçãq. A grande maioria, porém, vive confinada
em celas, sem trabalho, sem estudos, sem qualquer assistência no sentido da ressocialização" ("Diário do Con·
gresso Nacional", Suplemento ao n~' 61, de 4-6· 76, pâg.
2).
-40. Para evitar esse tratamento discriminatório. o
projeto institui nO Capítulo 11 a assistência ao preSO ã:o
internado, concebendo-a como dever do Estado, visando
a prevenir o delito e a reincidência e a orientar o retorno
ao convívio social. Enumera o artigo I\ as espécies de assiStêricia a que terão direi_to o preso e o internado -material, à saúde, jurídica, eduCacional, social c religiosa-e a forma de sua prestação pelos estabelecimentos prisio·
nais, cobrindo·se, dessa forma, o vazio legislativo domi·
nante_ neste setor.
41. Tornou-se necessário esclarecer em que consiste
cada uma das espéCies de assistência erri'-Obedíência aos
principias e regras internacionais sobre os direitos da
pessoa presa, especialmente as que defluem das regras
mínimas da ONU.
42. Em _virtude de sua importância prática e das projeções naturais sobre a atividade dos estabelecimentos
penais, o tema da asSisténcia foi dos ma-iS discutidos duTank_o I Corigresso Brasile"iro de Política Criminal e Penitenciária (Brasília, 27 a 30·9-81) por grande número de
especialistas. Reconhecido o acerto das disposições con·
tidas no Anteprojeto, nenhum dos participantes fez ob·
jeção à ex.istência de textos claros sobre a matéria. Os-debates se travaram effi torno de seus pormenores e de seu
alcance, o mesmo ocorrendo em relação ãs emendas recebidas pela Comissão Revisora.

e

43. O Projeto garante assistência social à família do
preso e do ir ternado, consistente em orientação e ampa·
ro, quando necessários, estendendo â vítima essa forma
de__ atendimento.
44. Nesta quadra da vida nacional, marcada pela ex·
tensão de bc_neficios previdenciários a -faixas crescentes
da população, devem ser incluídas entre os assistidos,
por via de legislação específica, as famílias das vítimas,
quando carentes de recursos. A perda ou lesão por elas
sofrida não deixa de ter como causa a falência, ainda que
ocasional, dos organismos de prevenção da segurança
pública, mantidos pelo Estado. Se os Poderes Públicos se
preocupam com os delinqüentes, com mais razão devem
preocupar-se com a vítima e sua família.
45. A dotam alguns pafses, além do diploma legal regulador da execução, lei específica sobre o processo de
reintegrar à vida social as pessoas liberadas do regime
penitenciário.
46. O Projeto unifica os sistemas. A legislação ora
proposta, ao cuidar minuciosamente dos problemas da
execução,.em geral, cuida também da questão do egresso,
ao qual se estende a assistência social nele_ estabelecida.
47. Para impedir- distorção na aplicação da lei, o
Projeto reconhece como egresso o liberado definitivo,
pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabeiecimento penal, e o liberado condicional, durante o pcrfodo
de prova (artigo 25).
48. A assistência ao egresso consiste em orientação e
apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade c na concessão. se necessária, de alojamento e alimentação em esta·
bcledmento adequado, por dois meses, prorrogável por
uma única vez mediante comprovação idônea de esforço
na obtenção de emprego.
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Oo Trabalho
49. No Projeto de reform~ dii. Parte Geral do Código
Penal ficou previsi.o que o trab:.llho do preso "será

sem-

pre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios daPrevidência Social",
50. A remuneração obrigatória do traba-lho prisional
foi introduzida na Lei n' 6.416, de 1977, que eStabeleceu
t<lmbém a forma de suu_aplicação. O Projeto mantém o

texto, ficando assim reproduzido o elenco das exigências
pertinentes ao emprego da remuneração obtida pelo preso: na indenização dos.danos causados pelo crime, desde
que determinados judiCiafmeniC e não re~arados p~r outros meios: na assistência à próPria família, segundo_a lei
civil; em pequenas despesas pessoais; e na cunstituição
de pecúlio, em caderneta de poupança, que lhe será entregue à saída do estabelecimento penal.
5 i. Acrescentou-se a essas obrigações a previsão do
ressarcimento do Estado quanto às despesas de manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem
prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores {artigo 28, §§ 1~> e 2~').
52. -A remUneração é previameOte· estabelecida e-m
tabela prójJria e não poderá ser infúior ~ Úês quart?s do
saláfío mínimo (artigo 28).
53. Essas disposições colocam o trabalho penitenciário sob a proteção de um regime jurídico. Até agor~.
nas penitenciárias onde o trabalho prisional ê _obri$atório, o preso não recebe remUneração e seu trabalho
não é tutelado contra riscOS -riem- 3Inp"ilrado por seguro
social. Nos estabelecimentos prisionã:is de Qualquer natureza, os Poderes Públicos têm se valido das aptidões
profissionais dos presOs em trabalhos gratuitos.

54. O Projeto adota a idéia de qUe o trabalho Pen-i-tenciário deve ser organizado de forma tão aproximada
quanto possível do trabalho nt~ sociedade. Admite, por
isso, observado o grau de recuperação e os interesses da
segurança pública, o trabalho externo do condenado,
nos estágios finais dC execução da pena.
55. O traba-lho externo, de natureza excepcional, depende da aptidão, disciplina e responsabilidade do preso,
além do cumprimento mínírilo Cle um sexto da pen_a. Tais
exigêncTaS-imPedirào 0-fãvor àrbítrário, em prejuízo do
sistema progressivo a que se submete a execução da pena. Evidenciudo tal critério: o Projeto âisi)õe sobre os casos em que deve ser revogada a autoriGação para' o trabalho externo.
56. O Projeto conceitua o trabalho dos condenados
presos _como dever social e condição d~ dignidade humana- tal como dispõe a Constituição, no artigo 160, inci~
so II -, assentando-o em dupla finalidade: educativa e
produtiva.
57. Procurando, também nesse passo, reduzir as di~
ferenças entre a vida n"as prisàes e a vida em Tibêrdade;õS
tex.tos propostos aplicam ao trabalho, tanto interno
como externo, a organiza-ção, métodos e precauções relativas à segurança e à higiene, embora -nãO esteja submetida essa forma de atividade à Consolidação das Leis do
Trabalho, dada a inexistênCia de condiçãO fundamentril;
de que o preso foi despojado pela sentença condenatória:
u liberdade para a formação do contrato.

58. Evitando possíveis antagonismos entre a obrigação de trabalhar e o princípio da individualização d.a
pena, 0 Projeto dispõe que a _atividad~ l~boralserá.d~stl
nada ao preso na medida de_ suas aptldoes ~ capactdade.
Serão levadas em conta a habitação, a condição pessoal _e
as necessidades futuras do preso, bem como as oportumdades oferecidas pelo mercado,
59. O conjunto de normas a que se subordinará~
trabalho do preso, sua remuneraç_ão ·e forma de aphcaçào de seus frutos, sua higiene e segvrança po~enam
tornar-se inócuas sem a previsão de mudança rad1cal em
sua direção e gerência, de forma a protegê-lo ao mesmo

tempo dos excessos _da burocracia e _da i~p~evi:são_ çomerCI:ll.
60. O Projetá dispõe·que o trabalho nos estabeleci~
mcntos prisionais será gerenciãdo por fundação ou em~
presa pública dotad<~ de autonomia administrativa, com
a finalidade espeCífica de se dedicar à formação profis~
sional do condenado. lncumbirá a essa entidade promo~
ver e supe-rvision<~r a produção, financiá-la e
comercializá-la, bem como encarregar-se das obrigações
sal<~riais.

6l. O Projeto limit<l o artesan_ato sem expressão eco~
nômlca, permúindo~o apenas nos presídios existentes em
regiões de turismo.
62, VoltadÕ para o objetivo_de dar preparação pro~
fissional ao preso, o Projeto faculta aos órgãos da admi~
nistração difeia- ou indireta da UníãO, Estados, Terri:
tórios, Distrito Fedetal e Municípios a adquirir, com dis·
pensa da concorrência pública, os bens ou produtos do
trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendá_vel realizq.r~se a venda a particula_res.

Dos D_everes
63. -A instituição dos aeveres gerais do preso (artigo
37) e do conjunto de regras inerentes à boa convivência
(artigo 38), repreSenta umã tomada de posição da lei em
face do fenômeno da prisionalização, visando-a depurálo, tanto quanto possível, das distorções e dos estigmas
que encerra. S"em característica infamante ou aflitiva, os
deveres do condenado se inserem no repertório normal
das obrigações do apenado como ônus naturais da existência comunitária.
.
64. A especificaÇão exaustiva atende ao interesse -do
condenado, cuja condu_ta passa a ser regulada mediante
regras disciplinaresCtll.raffiente previstas.
Dos Direitos
65 .. Tornar-se-â inútil, contudo, a luta contra os efei~
tos nocivos da prisionalização, sem que se estabeleça a
garantia jurídica dos direitos do çondenado.
66. O Projeto declara que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos
pela senten~a ou pela lei (artigo 3~>). Trata-se de proclamação forinal de garantia, que ilumina todo o procedimento da execução.
_
67. A norma do artigo 39, que impõe a todas as au.
toridades o respeito à íntegrid<~de física e moral dos condenados e presos provisórios, reedita a garantiã- Constiil!cional que integra a Constituição do Brasí! desde 1967.
68. No estágio a tua! de revisão -dos ·mêtodos e meios
de execução penal, o reconhecimento dos direitos da pessoa presa configura 6xigência _fUnda-menta}.
-69. As fe"gras m-ínimas da ONU, de 1955, têm comO
antecedentes remotos as disposições do Corigresso de
Londers, de 1872, e_ as da reunião de Berna; de 1926.
Publicadas em 1929 no Boletim da Comissão Internacional Penal Penitenchiria, essas disposíçõeS-foram levadas
ao exame do Congresso de Praga em 1930 e su~~etidas à
Assembléia Geral da Ligã das Nações, que as aprovou
em_26 de setembro de 1934.
70. Concluída a i• Grande Guerra, foram várias as
sugestões oferecidas pelos especialistas no sentido da refusão. dos textos. Reconhecendo que nos últimos vinte
anos se promov~ra acentuada mudança de idêias sobre a,
execução penal, a Comissão Internacional Penal Penitenciária propós no CongresSO de Berna de 1949 o reexam(fd-ó elenCO de direitos da pessoa pr~sa. Multiplicaramse, ;a pa-rtir de então, os debates e trabalhos sobre o tema.
Finalmente, durante o I Congres110 das Nações Unidas
sobre a Prevenção do Delito e Tratamen~o do D~lin~
qüen-te, realizado em Genebra, em agosto de 1955, foram
aprovadas as novas regras mínimas que progressivamen~
te se têm positivado nas legislações dos países membros.
71. O tema foi novamente abordado pelo Gr_upo
Consultívo·daS Nações- Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, que recomendou ao
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Secretário- Geral da ONU a necessidade de novas modificaçõeS noas- regras eSia~eJecidas, em face do progresso
da doutrina Sobre ã- proteção dos direitos humanos nos
domínios da execução· da pena ("Pa~::to Internacional de
Direitos Civis e Políticos", Nova Iorque, 1956).
72. Cumprindo de.terminação tomada no IV CongreSso·aa ONU sobre Prevenção do Delito eTratamento
do Delinqüente, realizado em Kioto, em 1970, ~As
sembléia -Gerãf rcCOm-ei:tdou aõs Estados membros, pela
Resolução nY 2.858, de 20 de dezembro de 1971, reiterada_pela Resolução nl' 3.218, de 6 de novembro d~ 1974! a
im piementaçào da_s regras mínimas na adminiStração das
instituições penais e C:fe corfeção.' A propósito dessa luta
pelos direitos da pessoa ·presa, retomada, ainda, no V
COn~resso da ONU, realiza~o em Genebra, em _1975,
tri.erecem leitura a peSquísâ-e os comentários de Heleno
Fragoso, Yolanda Catão e Elisabeth Sussekind, em .. Di~
reitos dos Presos", Rio de Janeiro, 1980, págs. f7 e seguintes.
73. As regras mínimas da ONU Constituem a expres~
são de valores universais tidos como imutáveis no jiafií~
mônio jurídico do ho_mem. Paul Corni1 oPserva a seme~
lhança entre a redação do texto final de 1955 e as reco·
rnendações ditadas por John Howard dois séculos antes,
afirmando que são "assombrosas as.analogias entre ambos os textos" (Las regias internacionales para el Tratamento de-los delinqUentes", in Revista Internacional de
Politica Criminal, México, 1968, nl' 26, pág. 7).
74. A declaração desses direitos não pode conservarse, porém como corpo de regras meramente programáticas. O problema central está na conversão das regras em
direitos do prisioneirO, POsitiViidoS através de preceitos e
sanções.

75.. , O Erojeto_lndica com clareza e precisão o rep_e_rtói-io dos direitos do condenad-o, a fim de evitar a fluideZ
e as incertezas resultantes de textos vagos ou omisSos:
alimentação suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração; previdêncta social; constituição
de pecúlio; proporcionalidade na distribuição do tempo
para o trabalho, o· descanso e a recreação; exerciCíO das
atividudes profissionais, intelectuais, artísticas e desPortivas anteriores, quando compatíveis com á execução da
pena; assistência material, à saúde;jurfdica,_ed~caciona1,
social e religiesa; proteção contra qualquer forma de
sensacionalismo; ~ntrevista pessoal e reservada com o
advogado; visita da cônjUge, da-companheira, de parentes e amjgos; chamamento nominal; 'igualdade de tratamento; audiência com o diretor do estabelecimento; representação e petição a qualquer autoridade em defesa
de din:ito; conta to com o mundo exterior atravês de corresPondência "escrita, da leitura e de outros lneios de infqrmacão (artigo 40).
76.
Esse repertórío, de notável importânCia para o
habitante do_ sistema Prisional, seja ele condenado ou
- preso provisório, imputável, semi-ímputável ou inimputável se harmoniza não somente com as declarações intern~cionais de direitos mas tambêm com os princípios
subjacentes ou expressos de nosso sistemajurídicq e ain~
da com o pensamento e idéias dos penitenciaristas (Jason
Soares de Albergaria, "Os direitos do homem no Processo Penal e na execução da pena", Belo Horizonte, 1975).
Da Disciplina

77. O Projeto enfrenta de maneira adequada a tormentosa questão da disciplina. Consagra o princípio da
reserva legal e defende os condenados e presos provi~
só rios das sançõ_es coletiy<~:S ou das que possam colocar
em perigo sua integridade física, vedando, ainda, o emprego da chamada cela escura (artígo-44 e§§).
78. Na Comissão Parlamentar de Inquérito que levantou a situação penitencíária do País, chegamos à conclusão de que a disciplina tem sido considerada '.'matéria
vaga por exceléncia, dada a interveniência de dois fato~
res: o da supcrposíção da vontade do diretor ou guarda
ao texto disciplinar e o da concepção dominantemente
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repressiVa do texto. Com efeito, C-umUiatiVani.enle atribuídos à direção de cada estabelecimento prisional a
competência- para elaborar o seu cód(gO-disciplinar e o
poder de executá-lo, podem as normas alteraNe a cada
conjuntura e se substituírem as penas segundo um Coflceito variável de necessidade, o que importa, afinal, na
prevalência de vontades pessoais sobre a eficácia da norma disciplinar. O regime disciplinar, por seu -tuftio,· tem
visado à conquista da obediência pelo império da punição, sem a tônica da preocupação com o despertar do
senso de responsabilidade e da capacidade de autodomínio do paciente". (Diário do Congresso NaCional, Suplemento ao n"' 61, de 6-4-76, pág. _fi).
79. O ProjetO cOnfia a enumer<iÇão daS falias -ii.wes e
médias, bem como as respectivas sanções, aÓ poder dis~
cricionário do leglslador_locaL As peculiaridades de cada
região, o tipo de crimínãlidade, mutante quanlo aos
meios e modos de execuçãO, a natureza do_ bem jurídico
ofendido e outros aspectos sugerem tratamentos discipli~
nares que se harmonizem com as características do_am:
biente.
80. Com relação às faltas grav~, -porém, -o Projeto
ado ta solução diversa. Além das repercussões que causa
na vida do estabelecimento e no quadro da execução, a
falta grave justtfica a regressão, consistente, como já ~e
viu, na transferência do condenado para regime mais riM
goroso. A falta grave, para tal efeito, é equiparada à práM
tica de fato definido como crime:_(artigo li(, I) e a sua
existência obriga a autoridade administrativa- a representar ao juiz da execução (parágrafo úníco do artigo 47)
para decidir sobre a regressão.
SI. Dadas as diferenças eritre as pel12s de priS~o e as
restritivas de direitos, os tipos de ilicitUde São igualmente
considerados como distintos.
82. As sanções diSclPI1nares -.::. ãdvÚtêfiCia veib~l.
repreensão, suspensão, restrição de direíto -e Isohi.mento
na própria cela ou em local adequado, com as garantias
mínimas de salubridade (artigo 52)........: demOO.Stram mO:
derado rigor.
- -- --------

DIÁR!OpO"CONQRESSO)>JACIONAL (Seção II)

zação dos estabelecimento_s penais e dos poderes de representação, sempre que ocorra violação das normas de
execução ou quando o estabelecimento estiver funcioM
nan<,fq_ sem as condições adequadas.
87. O Juízo da Execução, o Ministério -público, o
Conselho PenitenCiário, -os- -Dep"arta:mentos ·Penitenc1ár!o"S: O Patronato e-o Conselho da Comunidade (artigos ó4 e seguintes) são os demais órgãos da execução, se-.
gundo a distribuição feita no Projeto.
88. As atribuições pertinentes a cada um de tais órM
gãos foram estabelecidas de forma a evitar conflitos,
i'ealçando~se, ao contrário, a Possibilid-ad-e da atuação
conjunta, destinada a superar os ínconveníenies graveS,
re.riiliai1tes do anti"go e gerieralizado conceito de que a
exeCUÇ-ãO das penas emedidas de segurança é as-sunto de
naturezã eminentemente administrativa.
89. Diante das dúvidas sobre a natureza jurídica da
execução e do conseqaente hlato de legalidade nesse terM
reno, o cOntrOle jurisdicional, que- deveiiã sef-freQaente,
tem-se manifestado tirríidamente para não ferir a suposta
-.-·autonomia" administrativa do processo executivo.
90. Essa compreensão Sobre o caráter administrativo
da execução tem sua sedejUridica na doutrina política de
Montesquieu sobre a separação dos poderes. DiscorrenM
do sobre a "individualização administrativa", MontesM
quíeu sustentou que a lei deve conceder bastante elasticiM
dade para o desempenho da administração penitenciária,
"porque ela individualiza a aplicação da pena às ex.igênM
elas educacionais e morais de cada um ("L" indivuduali~
Sation de la peine", Paris, 1927, págs. 267 /268).

Dos Órgãos da ExecUçilo Penal

91. O rigor metodológico-dessa dh•isão de poderes
tem sido, ao longo _aos Sêcu]os, uma das causas marcantes do enfraquecimento ~o direito penitenciário como discíplina- abrangente de todo o processo de execução.
- 92. A orientação estabelecida pelo Projeto, ao de
marcar as áreas de competência dos órgãos da execução,
vem consagrar_ (.lntigos ~forços no sentido de jurisdicio_nalízar, no Que for possível, o Direito de Execução Pe-.
rtal. Já em 1893, no Congresso promovido pela recémfundada União Internacional de Direito Penal, concluiuse qu·e comO os tribunais-e a lidmiilistração penitenciária concorriam para uin fim colnum - valendo a conde-.
n~tção, principalmente; pelo seu modO de execução - o
dtvisíonismo consUmado -Pelo Direito do final do século,
entre as funções repressiva e penitenciária, a-everla Ser Ú:M
legado como "irracional e danoso". O texto da_concJusão v·otada naquele conclave já deixava anteVer a figUra
do juiz de execução, surgido na Itália em 1930 e em
França após !945.
93. Esse juízo especializado já existe, entre nós, em
algumas Unidades da Federação, Com a transformação
_çio Projeto em lei, estamQS certos de que virá ser criado,
tão celeremente quanto possível, nos demais Estados e
Territórios.

De forma incomparavelmente superior às disposiçõe-s atuais, que indicam os- 6rgãos·encarregados da
execução e regulamentam as suas atribuições, o Projeto
abre a relação indicando õ Conselho Nacional de Política Criminal e Penite-nciária.
86. Hoje não ma'is se admite que-o fenômeno da exeM
cução das penas e das medidas de segurança se mantenha
neutro em relação aos aspectros variados e dinâmicos da
delinqlíêncía e da Justiçi Criminal, nos quadros da preM
venção e repressão doS-ilíciiOs peri.ais. Nem que persista
como processo indiferente ou marginal âs preocupações
do Estado e da comunidade quanto aos problemas de
Política Criminal e Penitenciáriã~ de Estatfsticis-ae pra:.
nificação geral de-COmbate ao delito, de avaliaÇão pe-ri6M
dica do sistema Criminal ·para sua adequação às necessiM
dades do País, de estímulo e promoção das investigações
criminológ-icas, de elaboraçãO do prOirãina na-cioná.J pe~
nitenciário e de formação e aperfeiço"il.nl"ento dO- servidor,
de estabelecimento de regras sobre arquitetura e construção de e.üabilecimentos penais, de inspeçãÕ e· fiscali-

94. Os_ estabelecíênentos penaiS c0inpreendem: 1~> a
Penitenciária, destinada ao_cç_ndenado à reclu::tão, a ser
cumpi)da e~ regif!1e_ fechado~ _29_ ::-:- a Colô_ilja Agrícola,
Industriar ou siinilar, reservada para a execução da pena
de reclusão ou detenção em regime semi-aberto; 31' - a
Ca~á do Albergado, prevista para acolher os condenados
à per} a privativa da liberdade em regime aberto e à pena
de limitação de fim de semana; 49- o Centro de ObserM
vaçào, onde serão realizados os exames gerais e o criminológico; S<J- o Hospital de Custódia e" Tratamento PsiM
q-u-_iátriço, que Se deStina aos doentes mentais, aos portadores de: desenvolvimento mental incompleto ou retardaM
do e aos que manifestam perturbação das faculdades
mentais; e; 69 - a Cadeia Pública, para onde devem ser
remetida:s o.s presos provisórios (prisão em ffagrante, Pri-são temporária, prisão preventiva ou em razão da pronúncia e, finalmente, os condenados enquanto não transitar enl. -Julgado a sentença (artigos 86 e seguintes).

83. Teve--se extrem-o cuidado na individua.lização
concreta das sanções disciplinares, na exigência da Inoti~
vação do ato determinante do procedimento e na_garanM
tia do direito de defesa.
84. O Projeto elímina a forma pela qual o sistema
diSciplinar, quase sempre humilhante e restr~tivo,_ é
atualmente instituído nos estabelecimentos prisionais.
Abole o arbítrio existente em sua aplicaçã_Q. _IntfOdU?:
disposições preciStis, no lugar da regulamentação vaga e
quase sempre arbitrária. Dã a defíniçãcde"gai iaXãüva
das faltas. Prevê as regras do processo disciplinar, asseM
gura a defesa e instituí _o sistema de reCursos. Submete,
em suma, o problema da disciplina, a tratamento leg[ilaM
tivo científico e humanizado.

85.
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95. O Projeto regulou as diferentes situações pessoais, dispondo que "a mulher serâ recolhida a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal", ..o
preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado", "o preso primário cumprirá a pena em seçào distinta daquela reservada para os
reincidentes" e "o preso que, ao tempo do fato, era funcionáriO da--Administração da Justiça Críininal ficará em
dependência separada" (artigos 81, § 1~> 83, e§§)
96. ~elacionaMse com o problema da separação dos
presidiários a superlotação dos estabelecimentos penais.
97. Na CPf do Sistema Penítenciãrio safíeniamos
que o ...dramático problema da vida sexual nas prisões
não se resume na prática do homossexualismo, posto
que comwn. Seu aspecto mais grave está no assalto se-.
xual, vitimador dos presos vencidos pela força de um ou
mais agressores em celas superpovoadas. Trata-se de
conseqüência inelutável da superlotação carcerária, já
que o problema praticamente desaparece nos estabelecimentQs de simiMiiberdade, em que se faculta aos presos
saídas periódicas. Sua existência torna imperiosa a
adoção_ de cela individual" ("Diário do Congresso Nacional", Suplemento ao n9 61, de_ 4-6~76, pâg,9).
98-: O Projeto adota, sem vacilação, a regra da cela
_indiYidual, com requisitos básicos quanto à salub:ridad"e
~ área mínima. As Penitenciárias e as Cadeias Públicas
terão, necessariamente, as celas individuais. As Colô·
nias, pela natureza de estabelecimentos coletivos, porém
com os requisitos legais de salubridade ambiental (aeração, insolação e condicionamento térrilico adequado ã
e;Jstência humana.)
99. Relativamente ao Hospital de Custódia e Trata~
mento Psiquiátrico não existe a previsão da cela indivi·
dual, já qt.ie a estrutura e as divisões de tal unidade estão
na_ dependência de planificação especializada, dirigida
segun_do os padrões da medicina psiquiátrica.
Estabelecem-se, entretanto, as garantias mínimas de sa~
lubridade do ambiente e área física de cada aposento.
100. E de conhecimento geral que "grande parte da
população carcerária está confinada em cadeias pública,
presídios, casas de_ detenção e estabelecimentos análogos, onde prisioneiros de alta periculosidade convivem
em ce_las super!Qtadas com criminosos ocasionais, de escassa ou nenhuma periculosidade, e pacientes de imposixào pen~l prév~a {presos provisórios ou aguardando
julgamerlto),_para quem é um mito, no caso, a presunção
_ dt: inocência. Nestes ambientes de estufa, a ociosidade é
a regra; a intimidade, inevitável e profunda. A deterioração do caráter, resultante da influência corruptoia da
subcultura criminal, o hábito da ociosidade, a alienação
mental, a pj!rda paulatina da aptidão para o trabalho, o
comprometimento da saúde, são conseqUências desse
tipo de confinamento promíscuo, já definido alhUres
como "sementeiras de reincidências", dados os seus efeitos criminógenos" (cf. o nosso Relatório à CPI do -Sistema Penitenciário, loc. cit. pág. 002,
101. O ProJeto é incigjvo ao declarar que "o estabelecimento_penal deverá ter lotação compatível com a sua
estrutura e finalídade" (artigo 84).
102. Para evitar o incoveniente de se prefixar, através da lei, o número adequado de presos ou internados,
defere-se ao Conselho_ Nacional de Política Criminal e
Penitenciária a atribuição para determinar os limites máM
ximos de capacidade de cada estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridadeS (parágrafo" úniCo, artigo 84).
~03._ A violação da regra sobre a capacidade de IoM
tação é punida com a interdição do estabelecimento, a
ser determinada pelo juiz da execução (inc. VIII, artigo
65). O Projeto igualmente prevê a sanção a ser impoSta
às unidades federativas, consistente na suspensão de
qualquer ajuda financeira a elas Qestinadas pela União, a
fim de atender às despesas de execução das penas e mediM
das de segurança (§ 49, artigo ~02).
104. A execução da pena privativa da liberdade em
estabelecimento penal pertencente a outra unidade fede-
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rativa é uma possíbilidade jã consagrada em nossos costumes penitenciários pelo CódigO Penal de 1940 (§ 3~>, artigo 29).
105. Anteriormente, o Código republicano (1890)
dispunha que a prisão celular poderia ser cumprida em
qualquer estabelecimento -especial ainda que não fosse

no local do domicílio do condenado (artigo 54).
106. O artigo 85 dÕ Projeto atende !Jão _somente ao
interesse público da adillinistração penitenciária como
também ao interesse do próprio-condenadO. 107. Em princiPio, a p-ena-dC.ve ser executada naco-

marca onde o delito se consumou, em coerência, aliás,
com a regra da competêncül jurisdicional. ExiStem, no
entanto, situações que determinam ou recomendam, no
interesse da segurança pública ou do próprio condenado,
o cumprimento da pena em local distante da conde,nação. Sendo assim, a previsão legal de que se cogita(§
19 artigO 85) é peÍ'tinente à- Categoria especial de Presi~
diários sujeitos à pena superior a quinze anos. O recolhi~
menta depende de decisão judicial e poderá ocorrer no
início -ou âuràrite a exe<:llção. Os estâbeleCiãienios a se~
rem co~struídos pela União po.dem ser tanto penitenciárias, corno colônias agrícolas, industriais oU similares.
108. O artígo 82 dispõe Que o eSiãbCieciineniO penitl,
segundo a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviÇOS -destinados a dar assis.tê-lld'ã,
educação, trabalho, recreação e prátíca desporfíVi.
Trata-se de norma destinada a desartificializar o cenáriO
que ainda hoje- transparece em ~uitos presí~i_os,_ nos
quais se conServam a arquitetura e o ch"C!:lro de antigiiidades medievais. Com grande propriedade, Eberhard
Schmidt se referiu ao ai-caísino do sistema ortodoxo
mundial, impregnad_o de "erros monumentais talhados
em pedra" (cf. Peter Aebersold, "Le Projet alternatif
alleman D'une Joi sur 1' exécution des peines" (A.E.),
trabalho divulgado na Revue Internationale de Droit Pénal, n'~s 3/4 de 1975, págs. 269 e seguintes).
109. A Casa Albergado deverá situar-se em centro
urbano, separada dos demais_ estabelecimentos,
caracterizando-se pela ausência de obstáculos físicos
contra a fuga (artigo 93). Tratando-Se-de estabelecimento que recolhe os condenados à pena privativa da liberdade em regime aberto e também os a penados com a limitação de fim de semana, hã necessidade de conter,
além dos aposentos para acomodar os preso~, local~ apropriado para cui-Sos -e palesiiis (artigo 94).
1 10. A experiência da prisão~albergue obteve grande
receptividade no Estado de São Paulo, quando _Secretário da Justiça o F1rofessor Manoel Pedro Pimentel. Até
o mês de outubro de 1977 já estavam iOstaladas 59 casas
do Albergado com uma população de 2.000 sentencia~
dos. A propósito, o ilustre penalista inicioU: uffia grande
campanha, "convocando as forças vivas da éomunida~
de" (Clubes de Serviço, Lojas Maçônicas,- Federações
Espíritas, Igrejas Evangélicas, IgreJa CatóliCa); de fl:la~
neira a ensejar uma pergunta: "por que o Estado, que
arrecada impostos para a Prestação de serviços, não Se
encarrega da construção e manutençãO das Casas do AI~
bergado?" A resposta ê simples. Trata-se da_ necessida~e
de modifiC"ãção da atitude da- sOcíCdi:!-de frente ao pÍ'esO e
da atitude do preso frente à sociedade. Estas atitudes jSmais se modificarão se a sociedade não ficar conhecendo
melhor o preso e este conhecendo melhor a sociedade.
Não devemos esperar que o sentenciado seja o primeiro
a estender a mão, por óbvias razões_. O primeiro passo
deve ser dado pela sociedade" (Prisões Fechadas. Prisões
Abertas, SãO Paulo1 1978, pâg. 43)
III. Com a finalidade -de.melhor á.pui-ar o senso de
responsabilidade dos condenados promover-lhes a devi~
da orientação, a Casa do Abergado deverâ ser dotada de
instalações apropriadas. Esta proVidência é uma das cautelas que, aliadas à rigorosa análise dos requisitos e das
condições para o cumprimento da pena privativa da Ji,
berdade cm regime aberto (artigo 113 e seguintes), permitirá à insTltuiÇ-ãO. pi!rmanecer no sistema, já gue ao
longo dos anos tem sido consagrada nos textos da refor-

Já

ma, como se poderá ver pelas Leis n"'S 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e 6.416, de 24 de maio de 1971, e pelo
Projeto de rev~~~o_ da Parte _Gera_] do Código Pe~al.
112. O- funcionãmento satisfatório da prisãõ.:
albergue depende, portanto, de regulamentação adequada quanto às condições de concessão e ao sujeito a que se
destina. Além disso, a necessidade de efetivo controle jurisd_iciC?nal, que impeça abusos, se coloca como provi·
dência indispensável para a estabilidade da instituição. O
Projeto cuidou de tais aspectos visando a fazer da Casa
do Albergado um estabelecimento idóneo para determinados tipos de condena_9os. (cf,, para maiores detalhes
sobre o tema, Alípio Silveira, Prisão Alberg1:1e -Teoria
e Pr4tica).
--

Da Execuçio das Penas Privativas
Da Liberdade
113. o-TífillO V do Projeto abre a parte qlle se pÕderia reconhecer Como especial, em cotejo com uma parte
geral. Inicia-se com disposições sobre a Cxecução das penas,-em eSpécie, partíi::Uiil!Iriente as penas privativas da liberdade.
114. A matéria tratada nas disposições gerais diz res~ peito às exigências formais relativas ao início do cumprimento da pena com a declaração da garantia de que
"ninguém seCá- _reColhido~ para cuilipriinento da pena
privativa da liberdade, sem a guia expedida pela autorid;lde.judiciária" (a'rtigo 106).
115. .0. Projeto evoluiu sensivelmente, ao ampliar o
CQnteúdo da_carta de guia, documento que deve servir de
indicador e roteiro primários para o procedimento da
execução.
116. Nos termos do artigo 676 do Código de Preces- so P_enal, a carta de guia deve conter:
I - o nome do réu e a alcunha por que for conhecido;
11 - a sua qualificação civil (naturalidade, filiação,
idade, estado, profissão), instrução e, se constar, o número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística o_u de repartição congênere;
III- o teor integral da sentença condenatória e a data
.da tefminação da pena.
11_7. Segundo a redação agora proposta, a carta de
guia conterá, além desses dados, informações sobre os
antecedentes e o grau de instrução do condenado. Ao
Ministério Público se dará ciência d-a guia de recolhim~nto, por lhe incumbir a fiscalização da regularidade
formal de tal documento, além dos deveres próprios -no
processo executivo (artigos_ 66 e 67).
118._ O Projeto _dispõe que o regime inicial de execução da pena privativa da liberdade é o estabelecido na
sentença de condenação, com observância do artigo 33 e
seus parágrafos do Código Penal (artigo 109). Mas o
processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mulaç_õe_s. As mudanças no itinerário da execução consistem na_traosferência do condenado de regime mas rigoroso para_ outro menos rigoroso (progressão) ou de regime menos rigoroso para outro mais rigoroso (regressão).
119._ A Progressão deve ser uma conquista do condenado peta seu mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime inicial ou anterior. A
transferência ê determinada somente pelo juiz da execução, cuja decisão será motivada e precedida de parecer
da Comissão T"ecnica de Classificação. Quando se tratar
-de condenado oriundo do sistema fechado, é imprescindível o exame criminológico (artigo I II e parágrafo
único).
120. Se o condenado estiver no regime fechado não
poderá ser transferido diretamente para o regime aberto.
Esta progressão depende do cumprimento mínimO _de
um_ se~to da pena QO regime semi~aberto, além da demonstração do mérito, _compreendido t!ill vocábulo como
aptid~o_!_ capacidade e merecimento, demonstrados no
curso da execução.
12L __ Segundo a orientação do Projeto, a prisão~
albergue é espécie do regime aberto. O ingresso do con-

Terçá-feira 29

1521

denado em tal regime poderá ocorrer no inícío Ou durante a execução. Na primeira hipótese, os requisitos são os
seguintes: a} pena ig~_al ~u inferior a quatro anos; b) não
sei õ condenado reincidente; c) exercfcio do trabalho ou
comprovação da possibilidade de trabalhar imediatamente; d) apresentar, pelos antecedentes ou resultado
dos exameS a que foi submetido, fundados indícios de
que irá ajustaNe, com-au:tOdisciplina e senso de respon~
sabilidade, ao novo- reS:ime (Projeto de revisão da Parte
Geral do Código Penal, letra C, § 2"', artigos 33 113 do
presenie Projeto).
122. Para a segunda hipótese, isto é, a passagem do
regime semi-aberto para o aberto (progressão), além dos
requisitos indicados nas letras c e d, exige-se, também, o
cumprimento de um sexto da pena no regime anterior
(artigo III).
123. O _deferimento do regime aberto pressupõe a
accifaÇão do progrania df: execução e as condições impostas pelo juiz, que se classificam em especiãis e gerais.
As piiméiras serão iinpostas segUndo o prudente arbítrio
do magistrado, levando em consideração a natureza do
delito e as condições pessoais de seu autor. As outras têm
carãter obrigatório e co~sistem:- I • - na permanência,
io-Cil designadô, durante o repouso e nos dias de folga; 2'- na saída para o trabalho e no retorno, nos horários- fixadOs; 3• - em não se ausentar da cidade onde
reside, sem autorização judicial; 4'- no comparecimento _ajuízo, para informar e justificar as atividades (artigo
114).
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124. Reconhecendo que a prisão-albergue não se
confunde com a prisão-domiciliar, o Projeto declara,
para evitar dúvidas, que o regime aberto não admite a
execução da pena em residência particular, salvo quando
se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de grave doença e de condenada comiilho menor ou
deficiente físico ou mental ou, finalmente, de condenada
gestante (artigo 116). Trata~se, aí, de exceção plenamente
justificada em face das condições pessoais do agente.
125. A regressão (transferência do condenado de regime menos rigoroso para outro mais rigoroso) serà determinada pelo juiz quando o condenado praticar fato
definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por delito anterior, cuja pena, somada ao restante
da pena em execução, tome incabível o regime. Relativamente à execução cm regime aberto, a regressão também
poderá ocorrer se o condenado frustrar os fins de exe~
cução ou, podendo, não pagar a multa comulativamente
aplicada.
126: A "IegislaçaO local poderâ estabelecer normas
complementares para o cumprimento da pena privativa
da liberdade em regime aberto, no que tange à regulamentação das atividades exercidas fora do estabelecimento penal, bem como dos dias e dos horários de iico- -lhimento e dos dias de folga.
127. As autorizãções de saída-(permiSsão de saida e
saíde temporáriã) constituem notáveis fatores para atenuar o rigor da execução cOntínua da pena de prisã-o.
Não se confundem tais autorizações com os chamados
favores grada1:ivos que são característicos d"a matéria tratada no Cap. IV do Tít. II (mais especialmente dos direi~
tõs ·e da disciplina).
,128. As aUtorizações de safda estão acima da categoria normal dos direitos (artigo 40), visto que constituem,
ora aspectos da assistência em favor de todos os presidiárioS, ora -etapa dã Progressão em favor dos condeÕados que satisfaçam determi~ados _requisitos e condíções.
No primeiro caso estão as permissões de saída (artigo
119 e incisos) que se fundam em razões humanitárias.
129. As saídas temporárias são restritas aos conde~
nados que cumprem pena em regime semi-aberto (colô·
nias). consistem na autorização para sair do estabelecimento para, sem vigilância direta, visítar a família, freqUentar cursos na Comarca da execução e participar de
atividades que concorram para o retorno ao convívio social (artigo 121 e iricisos). A relaÇão é exustiva.
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130. A limitação _qo prazo para a saída, as hipóteses
de revogação c; r_ecuperação do beneficio, alêm da motivação do ato judicial, após audiênCia Oo Mirlistêrio
Público _e da administração penitenciária, cOnTerem o necessário rigor a este mecanismo de progressão que depende dos seguintes requisitos: l'>' - comportamento
adequado; 2'>'_- cumprimento mínimo de um sexto da
pena para o primãrio e um quarto para o reincidente; e
3'>'- a compatibiHdade do beneficio com os objetivos dapena (artigo 122 e incisOs).
131. Na lição de Elias Neumam, as autorizações desaída representam um considerável avanço penalógico e
os seus resultados são sempre proveitosos quando outorgados mediante hom Senso e ã.dequada fiscalização (Prisión abierta, Buenos Aires, 1962 (págs. 136/137).
132. A remição é uma nova proposta ao sistema e
tem, entre outros mêritos, o de abreviar, pelo trabalho,
parte do tempo da condenação. Três -dias de trabalho
correspondem a um dia de resgate. O temPO remfdci serã
computado para a concessão do livramento cOndicional
e do indulto, que a exemplo da remição constituem hipóteses práticas de sentença indeterminad-a corilO -fenCimeno que abranda os rigores da pré-fixação inVariável, contráda ·aos Objetivos d<i. POlíilca Crimína!"e d:i reVCi:são
pessoal do delinqUente.
133. O instituto da renl!Cão ê- cOllsagritda pelo Códl-·
go Penal Espanhol (artigo 100). Tem origeili ilo DireitO
Penal Militar da guerra civil e foi estabelecido por decreto de 28 de maio âe 1937 para os prisioifêifoS-di&uerra e
os condenados por crimes especiais. -Em 1 OUTUbro de1938 foi criado Uin riatronato:Central pani tratar da ·"redencióri de penaS por e! trabajo" e a partir dê- 14 de
março de 1939 o benefício foi estendido aos crimes comuns. Após maís alguns avanços, a prática foíinCO:i-porada ao Cód1go Penal com a Reforma de 1944. OUtras
ampliações aO funcionamento da remição verificaram-se
em 1956 e 196J (cf. Rodi:-igiies Devesa, "Derecho Penal
Espai'\ol", parte geral, Madrid, 1971, págs. 763 e seguintes}.
134. Com a finalidade de se evitarem as distorções
que poderiam comprometer a eficiência e o Crêdifo deste
novo mecanismo em nosso sistema, o Projeto ãdota cautelas para a concessão e revogaçã'o· do benefício, dependente da declaração judicial e audiência do Minis-iêrio
Público. E reconhece _caracterizado o crime de falsidade
ideológica quando se declara ou atesta falsamente a prestação de serviço para instruir o pedido de remição.
135. Relativamente ao livramento COndidonal as alterações são relevantes, conforme orientação ad0tad8.
pelo Projeto de revísão da Parte Geral do CódigO ·penal
(artigos 83 e seguintes).
136. No quadro da execução (artigos 130 e seguintes)
o tema do livramento condicional acompanhou as importantes modificações introduzidas pela Lei n9
6.416/77, que alterou os artigos 710 e seguintes do Código de Processo Penal_, Além do minucioso e adequado repertório de obrigações, deu-se ênfase à so"lenidade da audiência de concessão da ri1edida e adO taram-Se critérios
de revogação fiéis ao regime de legalidade, de nec_essidade e de oportunidade. A observação cautelar e a proteção social do liberado constituem medidas de grande
repercussão humana e social ao substituírem a chamada
(vigi_l~ncia.da autoridade policial" prevista pelo Código
de 1940 oride não existisse (e não existe em quase lugar·
algum do País!) patronato oficial Ou particular.
137. Esses são alguns dos aspectos de acentuado valor para maior nexibifidade do livramento condicional,
que ê uma das medidas alternativ-aS-ao encãi-Cef.iffienio:
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la... Cabe-lhe, asSim, -designar ~ntidades ou programas comUn-it_ários ou estatais; determinar n intimação_do conaeilado e adverti-lo das obri_gações; alterar a_forma de_
execução; verificar a natureza e a qualidade dos cursos a
serem ministrados; comunicar à autoridade competente
a existência da interdição temporária de direjtos; _d~ter
êriinãr a apreensão dC?s documentos que autorizem o_ direito interditado,__ etc arÍigos 148 e seguintes).
139. Na execução das penas restritivas ~e direitos
domin_a também o princípio da individuali-zação, aliado_
às características do estabelecimento, da entidade ou do
prOgralna comurlitário ou estatãl (ÚÍigo -147).
140. A responsabilidade $-_autoridade judiciária no
cumprimento das penas restritivas de direitos é -dividida
com as pessoas jurídicas de direito público ou privado ou
com os particulares beneficiados com a prestação de serviços grau.iítOs-_- Mis-0--seu desempenho não é minimizado pelo servidor ou pela burocracia, como sucede, atualmente, com a execução das penas privativas da liberdade. O Otráter pessoal e indelegável da jurisdição é_ marcante na hi_pótese de_ _conversão da pena, restritiva de direito em privativá da liberdade (artigo 80).ou desta para
aquela (artigo 179}.
141. Tais procedimentos revelam o dinamismo e a
l?~rSo~~al~~ad~ da -~xecuçã~_.

Da Suspensão Condicional
142. A prática da suspensão condicional da pena tem
revelado com freqUência a perda do poder aflitivo que
conS1itui a essência da reaçào anticriminill. Consiáeêádo
como garantia de impunidade para o primeiro delito ou
como expressão de clemência judicial, o instituto não
tem atendido aos objetivos próprios à sua natureza.
14~ O problema, visto pelos escritores italianos
como a debolezze della repressioqe, te!-11 contribuído para
o descrédito da medida sob os ângulos da proporcionalidade_e da intimidação. Marc Ancel analisa essa corrente
crítica em obra vertida para a língua italiana sob o título
La sospensione dell'secuzione della sentenza, Milão, 1976,
pág. 80 e seguintes.
144. Na rotina forense, o procedimento da suspensão condicional da pena se encerra com a leitura de condições rotineiras que, distaÕciadas da ria.Hdade e do condenado, permanecem depois como naturezas mortas nos
escaninhos dos cartórios.
145. Reagindo, porém, a essa letargia, o Projeto consagra as linhas da reforma introduzida pela Lei n"'
6A16f77 que emprestou novos cOntornOS materiais e
formais à suspensão da pena privativa da liberdade, meR
diante condições. Além de alterações que deram mais
amplitude, como a· aplicação geral aos casos de reclusão
e aos reincidentes, salvo exceção expressa, o sistema exige que o juiz, ao impor pena privativa da liberdade não
superior a dois anos, se pronuncie, obrigatória e motivada mente, sobre o_sursfs, quer o conceda, quer o denegue.
146.- .As condições devem ser adequadas ao fato e ã
situação pessoal do condenado, evitando-se dessa forma
as·generalizaçaes incompatíveis com o princípio da individualização.
1!1-7. A leitura da sentença pelo juiz, com advertência
formal sobre as conseqilências r! e nova infração e do descumprimento das condições (artigo 159), confere dignidade à meciinica .do instituto, que não se pode manter
como ato de rotina. A audiêilcia especial presidida pelo
magistrado visa a emprestar à cerimônia digriidade compatível com o ato, evitando-se que a sentença e as condições sejam anunciadas por funcionários do cartório,
que colhem, no baldio, a assinatura do condenado.
Da Execução da pena de multa

Da

Execu~ão

das Penas Restritivas
De Direitos

138. A atividade judicial é de notável relevo na_çxecução destas espêcies de pena. Como se trata de inovação absoluta, inexistem parâmetros rigorosos a guiá-

148. A pena de multa fixada em dias constitui grande
evolução no -sistema ora proposto à conSideração de
Vossa Excelência. ~ara compatibilizar tal progresso com
os meios para efetivar a cobrança, o Projeto prevê que a
nomeação de beils à penhora e a posterior execução
(quando o condenado, regularmente citado, não paga o
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valor da multa e nem indica bens à penhora) se processem ~;egundo as disposições do Código de Processo Civil
(§ 2'>', artigo 163). Recaindo a penhora sobre bem imóvel,
os autos de execução (que se formam em apartado) serão
remetidos ao juízo çível para o _devido_ prosseguimento
(astigo 164).
149. Melhor nexibilida_de para o instituto da multa
advém da forma de cobrança mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, com a intimaçã-o do
responsável pelo desconto para que proceda ao recolhimento mensal da importância determinada, até o d_ia __ fixado pelo juiz. A recusa ou a simples omissão caracteriza
o delito de des_obediência.
ISO. O-desconto, porêtn, ê limitado (no máximo, a
quarta parte da remuneração, e no mínimo, um- décimo)
a fim d_e impedir que a execução_ da pena de multa alcança _expressão aflitiva __exagerada ou desproporciOnal,
com sacrifício eLo objetivo da. prevenção especial, tanto
em se tratando de condenado em meio livre (artigo 167)
como :de condenado que cumpre, cumulativamente, a
pena -privativa da liberdade (artigo 169).
Da Execução das medidas de segurança

15-i.

Extremamente simplificada ê a execução das
medidaS de segurança em_ face da revisão imposta pelo
Projeto que altera a Parte Geral do Código Penal, c_om a
supressão de algumas espécies de medidas e estãbclecimentos.
152. ___ O sistema agora proposto contém apenas dois
tipos de medidas de segurança: internamento e sujeição a
tratamento ambulatorial.
153. A guia expedida pela autoridade judiciária
constitUi o documento indispensável para a execução de
qualquer uma das medidas. Trata-se da reafirmação da
garantia iii.dividual da liberdade que deve existir para todas as pessoas, independentemente de sua condição, ·salvo as exceções legais.
!54. A exemplo do que ocorre com o procedimento
exeCutivo das penas priv"ativas da liberdade, a guia de internamento ou tratamento ambulatorial contêm as indicações necessárias à boa e fiel execução fiscalizada pelo
Ministério PUblico; que deverá manifestar a ciência do
ato no prÓprio do-cumento.
155. Tanto o exame criminológico como o exame geral de personalidade são, conforme as circunstânCias do
cas_o concreto, necessários ou recomendáveis em relação
:iOS desünafários das medidas de segurança. Daí porque
o Projeto expressamente consigna a realização de tais
pesquisas, Em relação aos internados, o exame critriiitológíco ê obrigatório. ~facultativo -na dependência da
natureza do fa-to e das condições do agente - quanto
aos submetidos a tratamento ambulatoriaL
!56. Findo a prazo mínimo de du~ação da medida de
seiUran-Ça-, detentiva ou não detentiva, proceder~se-ã à
verificaçãO do estado de periculosidade. Trata-se, em tal
caso, de procedimento ex officlo. A decisão judicial será
instru-ída com o relatório da autoridade administratiVa,
laudo psiquiátrico e diligências. O Ministério Público e o
curador ou defensor do agente serão necessariamente
ouvidos, exigência que caracteriza a legalidade e o relevo
de tal procedimento.
157. Significativa é a alteração proposta ao sistema
atual, no sentido de que a averiguação do estado de periculosidade, antes mesmo de expirado o prazo mínimo,
possa ser levada a cabo por iniciaJjva do próprio juiz da
execução (artigo 175). Atualmente, tal investigação somente é promovida por ordem do Tribunal (CPP- artigo
777) suprimindo-se, portanto, a instância originária e na-tural, visto que a cessação da periculosidade é procedi·
mento típico de execução.
158. A pesquisa sobre a condição dos internados ou
dos submetídos a tratamento ambulatorial deves« estimulada com rigor científico e desvelo humano. O problema assume contornos dramáticos em relação aos internamentos que não raro ultrapassam os limites razoáveis
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de_ durabilidade, consumando, em alguns casos, a perpé-tua privação da liberdade.
Dos incidentes de execução

159, Os Incidentes de execUção compreendein as
coo versões, o excesso ou desvio de execução, a anistía e o
indulto, salientando-se, quanto a estes dois últimos, ocaráter substantivo de causas de extinção da punibilidade.
160. A conversão se distingue da transferência do
condenado de um regime para outro, como ocorre com
as progressões e as regressões.
16L Enquanto a conVersão implica alterar de uma
pena para outra (a detenção não superior a dois anos
pode ser convertida em prestação de serviços à comuríidade; a limitação de fim de semana pode ser convertida
em detenção), a transferênCia -é Um evento que ocorre na~
dinâmica de execução da mesma pena (a- reclusão ê exeqüível em etapas: desde o regime fechado até o aberto,
passando pelo semi-aberto).
As hipóteses de conversão foram minuciosamente
indicados no Projeto (artigos 179 e seguintes) de modo a
se cumprir fielrrif:nte o r-égime de legalidade e se atenderem amplamente aos interesses da defesa social e aos direitos do condenado.
!63. A conversão, isto é, a aliernatividade de umá
pena por outra no curso·da execução, poderá ser favorável ou prejudicial ao condenado. Exemplo do primeiro
caso é a mudança da privação da liberdade para a restrição de direítõs; exemplo do segundo caso é o processo
inverso ou a passagem da multa para a detenção.

170. O exces~o ou o desvio de execução consistem na
prática de qualquer ato fora dos limites fixados pela sentença, por normas legais ou regulamentares.
171. Pode-se afirmar com segurança que a execução,
no processo civil, guarda mais fidelidade_ aos limites da
sentença, visto que se movimenta pelos caminhos rigorosamente traçados pela lei, o que nem sempre ocorre com
o acidentado procedimento executivo penal. A expli~
cação maior para essa diferença de tratamento consiste
na previsão de sanções específicas para neutralizar o exces-so de execução no cível- além da livre e atuante pre~
sença d_a_ parte executada - , o que não ocorre quanto à
execução penal. A impotência da -pessoa ou internada
constitui poderoso obstáculo à autoproteção de direitos
ou ao cumprimento dos prin_cípios de IeB:aCidade- e justiça
que devem nortear o procedimento executivo. Na ausência de tal controle, necessariamente judiCíã.I, o arbltrio
torna inseguras as suas próprias vítimas e o descompasso
entre o crime e sua punição transforma a desproporcio- nalidade em fenômeno de hipert~ofia e de abuso de po~
der.
172. As disposições em toono da anistia e do indulto
(artigó 186 e seguintes) aprimoram sensivelmente os respec-~ivOs procedi~eiltOs e se ajuStam ta-mh~m à_~oriel_l-
taçào segundo a qual o instítuto da graça foi absorvido
pelo indulto, Que pode ser individual ou coletivo. A
ConstituíçãO FCdefal, aliás, .não _s_e refere à graça mas somente à anistia e ao indulto (artigo 8~>, XYI; 43; 57, VI;
81, XXII). Em sentido amplo, a graça abrangeria tanto a
anistia como o indulto.

-a-

164. A instituição e
prátíCa das conversões demonstram a orientação da reforma como um todo, consistente em dinamizar o quadro da execução de tal maneira que a pena finalmente cumprida não é, necessariamente, a pena da sentença. Esta possibílidade, permanentemente aberta, traduz o inegável empenho em dignificar o procedimento execUtivo das medidas de reação ao
delito, em atenção ao inleress_e público e na dependência
exclusiva da conduta e das condições pessoais do condenado·. Todas as hipóteses de conversão, quer para agravar, quer para atenuar, resultam, necessariamente, do
comportamento do condenado, embora sejam também
considerados os antecedentes e a personalidade, mas de
modo a complementar a investígação dos requisitos.
165. Uma das importantes alterações consiste em se
eliminar a conversão da multa em detenção quando o
condenada reincidente deixa de pagá-la, conforme prevê
o artigo 38, primeira parte, do Código Penal.
166. Limitando a conversão da pena de multa em
privativa da liberdade somente quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua execução (artigo
181 ), o Projeto se coloca em harmonia com as_melhores
lições que c_onsideram desumana a prisão por insuficiência econômica.
167. A conversão também ocorre quando se substitui a pena privativa da liberdade pela medida de segurança, sempre que, no curso da execução,- sobrevier
doença mental ou perturbação da saúde mental. _

Do excesso ou desvio
168. Todo procedimento estã Sujeiio a desvios de rota. Em harmonia com o sistema instituído pelo Projeto,
todos os atas e termos da execução se submetem aos rigores do princípio de legalidade. Um dos preceitos cardeais do texto ora posto à alta consideração de Vossa
Excelência proclama que ..ao condenado e ao internado
serão assegurados todos os direitos não atingidos pela
sentença ou pela leí" (artigo J9).
169. O excesso ou desvio na execução caracterizam
fenômenos aberrantes não apenas sob a perspectiva individualista do status jurídíco do destinatário das penas e
das medidas de segurança. Para muito além dos direitos,
a normalidade do processo de execução é uma das exigências da defesa social.

Do procedimento judicial
173. O Juízo' da Execução é o foro natural para oconhecimento de todos os ates praticados por qualquer autoridade, na execução das penas e das medidas de segurança (artigos 193 e seguintes).
174. A legitimidade para provocar o procedimento
se estende para além da iníciativajudícial, cabendo, tam~
bém, ao Ministêrio Público, ao interessado, ao Conselho
Penitenciário- e às autoridades administrativas inVOcar a
prestação jurisdici01~Ütl em face da "tiatureza Complexa da
execução.
175. O proCedimento judicial comporta a produção
de prova pericial ou oral e as decisões são todas recorríveis (artigos 194 e seguintes). O agravo, sem efeito suspensivo, é o r-ecurSo adequadO.
Disposições finais e transit6rias
176. A segurança pllblíca e individual é comprometi~
da quando as fugas ou as tentativas de fuga se manifestam, principalmente fora dos limites físicos dos estabele__cimentos prisionais, quando a redução do número de
guardas e as circunstâncías do transporte dos presos impederp_ o melhor policiamento. Daí a necessidade do emprego de algemas como instrumentos de constrição tisi-

ca.
177. O uso de tal meio deve ser disciplinado em caráter geral e uniforme. Esta ê a razão do disposto no artigo
198, segundo o qual"o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal".
178. A preocupação generalizada em preservar o
condenado por delito político de tratamento penitenciário idêntico ao dos delinqtrentes comums é hoje dominante. Daí a orientação do Projeto.
179. O cumprimento da. prisão civil ou administrativa nã_o se dará nos estabelecimentos do sistema. Até que
se construa ou adapte o estabelecimento adequado, tais
formas nãQ criminais de prív_ação da liberdade serão efetivadas em seção _esp~al da ·cadeia Pública.
180. A reabilitação ganhou autonomia cientifica
quando o Projeto de reforma da Parte Geral do Código
Penal libertou o instituto do confinamento imposto pelo
a tua! sistema, tratado timidamente entre as causas de ex·
tinção da punibilidade. Alcançando quaisquer penas e
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também os efeitos da condenação (artigo 93 e parágrafo
único) a reabilitação deve ser preservada contra a devas~
sil pública ou particular que compromete o processo de
ajustamento social do condenado.
181. O Código Penal de I 969 previa o cancelamento,
mediante averbação, dos ãntecedentes criminais, uma
vez declarada a reabilitação. Em conseqüência, o registro oficial das condenações penais não poderia ser comunicado senão à autoridade policial ou judiciária, ou ao
representante do Ministério Público para instruçãÕ do
processo penal que viesse a ser instaurado contra o reabilitado (artigos 119 a 120).
!S2. O Projeto adota solução mais econômica e eficiente. Dispõe que cumprida ou extinta a pena não constará da fOlha corrida, ateSiã:âos ou Certidões fornecidas
por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, nenhuma notícia ou referência à condenaçãO, Salvo para
instruir processo pela prática de nova infração penal"
(artigo 201).
183. O artigo 202 e-SeUs parágrafos contém preceitos
de abs~~uta necessidade a fim de se provera execução
dis peilas e das medidas de segurança dos meios materiais e humanoS e dos ffiecanisrUos indispensáveis à- fiel
?,pli~ação do_ futuro diploma,
184. Atuãii1_1ente o chamãdo Direito Penitenciário
em nosso País é reduzido a meras proclamações otimistas, oriundas de princípios gerais e regras de proteÇão
dos _condenados ou internados. As normas gerais do regime penitenciário, caracterizadas na Lei nl' 3.274/57,
não são verdadeiras normas jurídicas: materialmente,
porque ineficazes nos casos concretos e, assim, inaplicáveis; formalmente, pofque não contém o elemento de
coercibilidade, consistente na sançã_o para o descumprimento do comando emergente da norma. O referido diploma é sistematicamente ignoradci, e ao longo de sua
existência- mais_de vinte anos- não ensejou o desenvolvimento da doutrina nem sensibilizou juizes, tribunais e a própria administração pública.
185. As unidadCs federativas, sob a orientação do
novo diploma, devem prestar a necessária contribuição
para que a frente de luta aberta contra a violência e a criminalidade possa aJCãnçar bons- resultados no campo
prático, atenuando o setltimento de insegurança oriundo
dos índices preocupantes da reincidência. O apoio da
União é tambêm fator poderoso para que o sistema de
execução das penas e das medidas de segurança possa
contar com os padrões científicos e humanos apropriados ao progresso social e cultural de nosso Pais.

Conclusio
186. O .Projeto que tenho a honra de apresentar à
consideração de Vossa Excelência constitui a síntese de
todo um processo histórico no conjUnto de problemas
fundamentais ã comunidade. A contribuição prestada
por magistrados, membros do Ministério Público, professores de Direito, advogildos e especialistas na questão
penitenciária fOi ixteriSi e COnstante durante o tempo de
maturação do Anteprojeto de Lei de Execução Penal, até
o estágio final da revisão. As discussões abertas com a
divulgação nacional do documento foram ensejados pela
Portaria nl' 429, de 22 de julho de 1981, quando se declarou ser ..do interesse do Governo o amplo e democrático
debate sobre a refonnulação das normas referentes à
execução da pena". O I Congresso Brasileiro de Política
Criminal e PenitenCiária, realizado em Brasília (27 a 309-1981 ), foi o ponto de convergência -das discussões entre
os melhores especialistas, oportunidade em que o texto
de reforma sofreu minudente e judiciosa apreciação crítica pa·ra aprimorá-lo. A elaboração do Anteprojeto foi
iniciada em fevereiro de 1981, por Comissão integrada
pelos Professores Ffancisco de Assis Toledo, Coordenador, René Ariel Dotti, Benjamim Moraes Filho, Miguel
Reale Júnior, Rogério Lauria Tucci, Ricardo Antunes
Andreucci,' Sérgio Marcos de Moraes Pitombo e Negi
CãliXto. Os traóalfiãdOres de revisão, de que resultou o
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presente Projeto, foram levados a bom termo, um ano
após, por Comissão Revisora composta pel? Professores
Francisco de Assis -Toledo, Coordenador, Renê· Ariel
Dotti, Jason Soares Albergaria e Ricardo Antunes Andreucci. Contou- esta última, nas reuniões Preliminares,
com a colaboração dos Professores Sérgio Marcos de
- Moraes Pitombo e Everardo da Cunha Luna.
187. Merece referência especial o apoio dado às Comissões pelo Conselho Nacional de Política Penitenciãriã. Este órgão, eficientemente presidido pelo Doutor
Pio SoirCs Canedo, tem proporcionado, desde a sua recente instalação, em jullto do ano de 1980, valioso contingente de informações, de análises, de deliberações e de
estímulo intelectual e material das atividades de prevenção da criminalidade.
!88. Devo recomendar especialmente a Vossa ExcelênCia Os juríshs metiCíoriados, que tudo ftzeram, com
sacrifíciO de suas ativídades normais, para que o Projeto
alcançasse o estágio agora apresentado. Os trabalho sintetizam a esperança e os esforços voltados para a causa
universal do aprimoramento da pessoa humana e do
progresso- espiritual da comunidade.
189. Vencidas quatro décadas, durante as quais vigorou o regime penal-processual-penit~nciári6 amOldado
ao pensamento e à experiência da Europa do final do século passado e do começo deste, abre-se agora uma gene~
rosa e fecunda perspectiva. Apesar de inspirado fiiffibém
nas modernas e importantes contribuições científicas e
doutrinárias, que não têm pátria, o sistema ora proposto
não desconhece nem se afasta da realidade brasileira.
190. A sua transformação em lei fará com que a obra
de reforma legislativa de Vossa Excelência seja inscrita
entre os grandes monumentos de nossa história.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência as expressões do meu profundo respeito.
Ibrahim Abi~Ackel, Ministro da Justiça,
À ComiSsão de Constituição e JustiÇa

PARECER
PARECER N• 251, DE 1984
Da Comissão de Redaçilo
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n"'
29, de 1983 (119-21/83, na Câmara dos Deputados}.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do _Projeto__ de
Decreto Legislativo n9 2,9, de 1983 (n9 21/83, na Câmar~
dos Deputados), que aprova o texto·do Tratado de Natrobi sobre Proteçào do Símbolo Olfmpico, concluído em
Nairobi a 26 de setembro de 1981.
Sala das Comissões, 23 de maio- de 1984.- João Lobo, Presidente -Jorge Kalume, Relator -Passos Pôr~_
to.
ANEXO AO PARECER N• 251, DE 1984
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo o"'
29, de 1983 (n9 21/83, 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 N•
, DE 1984
Aprova o texto do Tratado de Nairobi sobre Proteção do Símbolo Olímpico, concluído em Nairobi, a
26 de setembro de 1981.
O CongressO Nacional decreta:
Art. }9 t aprovado o texto do Tratado de Nairobi
sobre Proteção do Símbolo Olímpico, concluído em'Nairobi, a 26 de setembro de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O EXpediente lido vai- à publicação.
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Sobre a mesa, projeto de-lei que-Vai sei lído pf:Io Sr. i9Secrelário. _
Ê lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
n9 SI, de 1984 - Complementar
Revoga o§ J9 do art. 106 da Lei Complementar n9
35, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Complementar nO? 37, de I3 de novembro de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica revogado o§ 1~' do art. 106 da Lei Complementar n"' 35, de 14 de março de 1979, alterada pela
Lei Complementar n9 37, de 13 de novembro de 1979, renumerados os parágrados subseqüentes.
Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação,
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O preceHó que pretendemos revogar estabelece que somente poderá haver majoração de número de membros
do Tribunal, se o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o índice de trezentos
feitos por Juiz.
Ora, tal limitação parece-nos descabida, Ltma vez que
a composição -numérica de um colegiado não deve estar
contida, tão-só, pela quantidade das matérias que lhe são
encaminhadas, verificando.:se qLte, em_ muitos casos, a
complexidade dos assLtntos demanda maior esforço e devotamento do que o normalmente exigido pelo volume
tlas tarefas. Essa constatação apresenta-se, com maior
alcance, nos órgãos do Poder Judiciário, onde temo_s freqüentemente qLtestões, da maior envergadLtra, a demandar estudo e dedicação exclusiva por longo período de
tempo.
_ _
A.Ssiin, parece-nos que o aumento do número de
membros de um Tribunal deve es1ar vinculado às suas
efetivas necessidades, aferidas, evidentemente, na prática
diuturna do cumprimento de suas competências.
Esses os motivos por que julgamos improcedente arelação de causa e efeito prevista no§ ]9 do art. 106 da Lei
Complementar n9 35, de 1979, sugerimos a revogação do
dispositivo.
Sala das Sessões, em 2~-~-e maio d~ 1984.- Jorge Kalume.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 35, DE 1979
Art. 106.

·-··········-~~·-·-···,··--····~-~····~ ..-.•-

§ l9 Somente será majorado o número dos membros
do Tribunal se o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano anterior, superar o índice de trezentos
feitos por juiz.
(Às Comissões de Constituição e Justiça de Serviço
Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O projeto lido será publicado e remetido às comissões c_ompetentes.
Há oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra-ao nobre Senador Itamar Franco, para uma br_eve comunicação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Para registrar a homenagem que o Senador Passos
Pôrto está recebendo hoje, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, pela Associação Paulista de Municípios, com o Troféu do Mérito Municipalista, Recebem
também essa homenagem os Senadores Marco Maciel,
Carlos Chiarelli e Affonso Camargo.
A luta em que se empenha o Senador Passos Pôrto, Sr.
Presidente_,. é por-demais conhecida, na defesa dos municípios brasileiros, por uma melhor tributação. E, em
nosso entendimento, isto só se dará com um novo modelo --de desenvolvimento para o nosso País,
Gostaria de, neste momento, registrar a homenagem
que recebe o Senador Passos Pôrto e os nossos outros
comp~nheiros do Senado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES,.
Altevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto
- Gabriel Hermes - Aderbal Jurema - Cid Sampaio
-Marco Maciel- João Calmon- Nelson CarneiroPedro Simon.

O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Sõbre a rilesa, Com-unicações que vão ser lidas pelo Sr. 19-Secretário.
São lidas as seguintes
Brasília, em 25 de maio-de 1984
Senhor Presidente,
Comunico que, tCndo sido designado pelo Líder Humberto Lucena, para representar o Grupo Brasileiro na
Reunião da Comissão Econômica dO Parlamento
Latino-Americano,- a realizar-se em Lima, e também
comparecer à posse do Presidente- eleito de EI Salvador,
estarei ausente do País pelo espaço de uma semana, a
partir do dia 27 do corrente.
Sendo o que se apresenta para o ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestps de elevada estima e distinta
·consideração. - Alberto Silva.
Em 25 de maio de 1984
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
-- me ãüSentãrei do País a partir de 26 de maio de 1984, a
fim, de participar da delegação do Parlamento LatinoAmericano em Lima e E! Salvador.
Atenciosas saudações, Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- As comunicações lidas vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
Hora do Expediente,
Pussa-se à

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS:
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

ORDEM DO DIA
Não h-á qUorum, em plenário, para deliberação.
Em conseqilência, as matérias da pauta de hoje, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n9s 82f81, 67/83,
51/78, 54/81, 58/81,47/83, 5/81, 10/81, e 44/81; Requerimento n9 784/83; e Projetas de Lei da Câmara n~'s
-79(19-e; 48/83; itens és l a 12, em fase de votação, deixam dC ser submetidas a Yotos, ficando sua apreciação
adiada para a sessão ordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a palavra, o nobre Senador Henrique Santil!o.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Voltamos à
lista de oradores.
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Concedo a palavra ao eminente Senador José Fragelli.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.

Concedo a palavra ao eminente Senador José Lins.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao eminente Senador João Calmoo, por cessão do eminente Senador Jorge Kalume.
O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- :._ AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem_ revisão do orador.)"- Sr. Presidente, Srs. Senadõres:

- -

-

O nobre Senador João CalmOii acãha de, maiS Uma
vez, pintar o -quadro da nossa educação neste País. Incansavelmente, S. Ex• se dediCã aos problemas da Educação e, com freqUência, desde a Câmara dos Deputados
e, aqui, no Senado da República comparece ao plenário ·
para tratar desse assunto da maior importância p-ara o
nosso País.
Em seus várioS ãi&uiiieOtOS,-ipresentou este. tão recente, do hoje, do cotidiano, da pressa, do açodamento com
que se resolvem determinados problemas aqui, procu·rando naturalmente corresponder à ansiedade, e satisfazer à necessidade de grupos de brasileiros que também
lutam com grandes dificuldades e são injustiçados pelas
autoridades e pelo Estado, como é o caso dos garimpeiros.
Portanto, a colocação do nobre Senador João Calmon
e do seu aparteante, o nobre Senador Hélio GueirOs, está
plenamente clara e não tem a intenção de obstaculizar,
abso~utamente, o andamento dessa proposição que venha a beneficfar oS garirll-peiros. Apenas, ele procurava
enfatizar que a aprovação de projeto dessa natureza,
provocando um aceleramento no seu andamento, na sua
tramitação, deveria ser dada também, por nós Parlamentares, a projetas e emendas tanto ou mais importantes do
que esta, como é a sua emenda, que depois de tantos
anos...
O Sr. João Calmon -

A nossa.

O SR. MÁRIO MAIA - A nossa emenda; mas a
emenda sempre foi liderada por V. Ex•, como um dos
líderes mais efetivos, como uma estrela de primeira grandeza, como um general do front da luta contra o analfabetismo brasileiro.
Mas, como eu estava diú:ndo, que levasse tanto tempo, mais de décadas, para ser aprovada. Tanta pressa
para se- aprovar projeto de justiça para os garimpeiros e,
no entanto, tanta vagarosidade para se aprovar emendas
como estas. Tanta vagarosidade para se aprovarem objetivos, para se aprovarem ações do Ministério da Educação e da Saúde para salvar a nossa população infantil,
juvenil, os adolescentes do analfabetismo e _as nos_sas
crianças da fatalidade de morrerem, às centenas, antes de
completarem l ano de idade.
Nobre Senador João Calmon, quero aproveitar esta
oportunidade, para dizer à Casa, e aos Srs: Senadores, ...
O Sr. Joio Calmon -
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Permite V. EX.' um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA- Já permitirei nobre Senador.
Enquanto se procura aprovar com tanta pressa a Emenda Curió, no entanto, ninguém se apl-essa Para dim-inuir
a mortalidade infantil neste Pais. Recentemente, ao findar o mês de março, e nos primeiros dias de abril, houve
uma reunião no Nordeste, em Recífe-, COm os secretáúcis
de Saúde de todos os_ Estados, onde foram debatidos
vários problemas relacionados com a saúde, entre os

quais, e o principal deles, consistia em um relatório do
Ministério da Saúde elaborado não só por aquele Ministério, como por órgãos outros também miniSteriais cOmo
a SEPLAN, a Previdência Social, e a SUDENE. Além
desses Qrgão_s ministeria_is, também participaram o Banco Mundial e a UNICEF, apresentando dados estarrecedores sobre a saúde de nossa população.
Concedo o aparte a V. Ex•

O Sr. João Calmon -Bou muito grato a V. Ex•, nobre
Senador Mário Maia, por suas palavras em relação aos
comentáriQ_s_ que teci por ocasião do meu pronunciamento desta -tarde. Realmente, nenhum de nós é contra a defesa do_s interesses dos garimpeiros da Serra Pelada. O
que todos nós estranhamos_ é essa diversidade de tratamento entre os garimpeiros da Serra Pelada e esses milhões de brasileiros fora das escolas.
O SR. MÁRIO MAIA - Esses milhões fora das escolas e esses milhões que estão morrendo, e os que estão
mOfrenao também à míngua ...
O Sr. João Calmon - E esses milhões que não terminam 6 primeiro grau. V. Ex• tem focalizado com freqOência neste mesmo plenário, independente do_ número
de Senadores presentes, como convém ao Parlamentar
que quer ficar em paz com a sua consciência e que para
cumprir o seu dever não precisa de número maior ou inenor de espectadores ou de ouvintes, V. Ex• tem focalizado com muita objetividade esse drama na área da saúde,
esse drama na área da fome e da subalimentação. E creio
que V. Ex• já se referiu aos pronunciamentos aos estudos
- de dois organismos isentos, um é a FAO, que cuida aa
- alimentação em termos mundiais e o outro a UNICEF,
que é uma Organização da ONU. Ambas instituições
que são isentas, acima de qualquer suspeita, ...
O SR. MÁRIO MAIA -

Exatamente.

O Sr. João CaJmoõ- ... e que têm pintado um quadro
realmente tétrico, que coincide exatamente com a conclusão de um eminente cientista nordestino, o Professor
Nelson Chaves, falecido recentemente, que em um livro
seu declarou que, em seus estudos, havia constatado que
nó Nordeste está surgiOdo uma geração de nanicos e de
idiotas. E aquele eminente mestre cita dados impressionantes mostrando que a fome e a subalimentação não estão permitindo que as crianças aumentem a sua estatura
em termos normais e que o seu desenvolvimento mental
está submetido a um processo de regressão absolutamente irremediável. Felicito V. Ex• _pela insistência, pela perseverança no comentário desses fãtos, que deveriam prov~~ar uma profunda meditação em_ t~os os b~~eiros.
O SR. MÁRIO MAIA- Eu agradeço o aparte de V.
Ex! ~ quero acentuar que, também, não tão freqUente
quanto V. Ex•, mas, sempre que nos ê oportuno, temos
procurado trazer a esta Casa comentários, alguns dados
de bioestatisticas relaCionados com a saúde de nosso povo, para despertar o interesse dos senhores legisladores e,
principalmente, o interesse das autoridades executivas,
que estão encarregadas de fazer a polftica da saúde brasileira.
_A propósito disso, e a minha presença nesta tribuna
hoje, aqui e agora, ê para fazer um ligeiro comentário e
pedir licença aos nobres Pares e à Mesa para ler, a fiin de
que tique regiStrado nos Anais desta Casa, um artigo que
tivemos a oportunidade de ler no fim desta semana, e
_que é um verdadeiro grito de alerta, um verdadeiro grito
'de inconformidade com aquilo que nós insistimos em dizer nesta Casa, e que vem Se:somar ao nOsso esforço, à
nossa ansiedade, à nossa inconformação com a falta de
solução para esses dados. V. Ex•, Senador João Calmon
e os demais Pares, Sr. Presidente, hão de ter apreciado,
através do vídeo _dessa semana, duas notícias dramáticas,
eu diria macabras mesmo, que entristec_eram profunda-
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mente o espírito e a alma de todos os brasileiros~ Foram
duas tragédias trazidas, il.ssim, ao conhecimento da população brasileira, que nos .deixaram nu_m estado de perplexidade, de tristeza, de quase um desânimo total. Para
onde marchamos, para onde vai o homem neste mundo
de violências, neste_ mundo de indiferenças? Às vezes, a
indiferença ê tão violenta quanto a violência objetiva, direta. Comparando as duas violê~:.cias, aos nossos olhos e
aos nossos ouvidos, quero lembrar o que foi público e
notório trazido, numa reportagem, ontem, no Fantástico, a morte fria, o assassinato impiedoso dessas duas
biólogas, que ocorreu na Praia do Pontal nas Alagoas,
praticado certamente pÔr uma personalidade patológica,
um homem que, ao nosso ver, infelizmente, apenas ele,
por uma abeiração da natureza, assumiu a forma humana. Mas, em verdade,_é um monstro. Não que ele queira
ser; ê porque a natureza o fez assim. É um monstro que,
pela aberração da natureza, assumiu a forma humana,
porque só um monstro irracional e patológico seria capaz_ de c~ meter _crime tão frio e hediondo como aquele
que foi relatado pelç próprio criminoso, da maneira
mais tranqUila e mais fria. Acreditamos, como médico,
que se trate de uma personalidade patológica, epileptóide que, excitado por determ-inadas emoções, pode praticar os atas mais hediondos, mais macabros. Depois,
ficam-lhe na lembrança, às vezes, uma idéia vaga do que
fizeram. Realmente, são doentes mentais. Mas, de qualquer forma, mesmo praticado por um doente mental,
fica caracterizado o crime. ~ brutal e nos deixa estarrecido.
A outra notícia também semelhante, parecendo mais
ou menos, foi a per-plexidade e a insegurança ou a maneira vexatória com que se viU S. Ex', o Sr. Ministro da
Saúde, diante das câmeras, para responder _às perguntas
dos repórteres, quando S, Ex• procurandO ser real e não
podia ser diferente, afirmou que não podia deixar fugir
çiaqu-ela realidade, não sabia o que fazer, mas que este
ano estavam condeilados à morte 143 mil crianças no
N ardeste, que iriam morrer de gastroenterite. Todo
mundo viu quando S. Ex• disse; .. Eu sou real, tenho que
dizer a realidade: 143 mil crianças vão morrer de gastroenterite este ano ...

O Sr. José Lins -

Permite V.

Ex~

um aparte?

-o SR. MÁRIO MAIA- •.. e nós achamos impotentes, não sabemos o que fazer". De modo que foi uma outra notícia tãO brutal e cruel quanto a morte das dua...;
biólogas por aquela fera que tomou a forma humana.
Concedo com prazer o aparte a V. Ex', Senador Jos.
Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Mário Maia, veja
V. Ex• até onde o raciocínio nos conduz: há pouco, o
nobre Senador João Calmon defendia a emenda por S.
Ex~ apresentada, aqui aprovada e que requer a aplicação
de !3% do orçamento da União da Educação. Eu
lembrava a S. Ex' que o caso- da Saúde não é menos grave e que, assim pensando, também deveríamos vincular
outra parcela do orçamento para a salvação dessas vidas
que, com V. Ex• cita, estão constantemente em perigo. E
eis aí onde nos leva esse raciocínio: no fim de contas,
teríamos um Orçamento todo bipartido e nenhuma possibilidade de uma programação mais efetiva. V. Ex• sabe
que infelizmente esse problema social estâ visceralmente
ligado ao problema econômico. É um problema de
pobieia. E o que_ o Ministro cita é uma estatística que S.
Ex.• não pode mudar de uma hora para outra. Eyidentemente, S. Ex• Se sensibiliza, mas é impossível, na realidade, mudar esse quadro da noite para o dia. Nós não temos outra saída senão buscar os caminhos do desenvolvimento, diante de uma programação efetíva, que leve
cada família a produzir um pouco mais. O Governo
nada produz; ele recolhe uma parte do que a comunida-
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de produz para atender a esses problemas gravíssimos a
que V. Ex~ se refere. Iss-o; evidentemente, n3.da tira da
gravidade da questão que V. Ex• levanta, mas, pelo menos explica e é realmente a pobreza do próprio- povo, erri suma, responsável por tudo isso: V. Exf. sabe que dois
terços da humanidade estão na mesma sitti3.ção, passando fome, sem que o mundo possa ou queira, eu diria
queira, porque alguns países altamente desenvolvidos
deviam, pelo menos, ter mais sensibilidade para a solução dessa questão que é, afinal de contas, uma vergonha para a humanidade.

O SR. MÁRlO MAIA- Nobre Senador José Lins,
meu comentãrio não tem absolutamente_ a intenção de
criticar a atua_çãQ do Ministro Waldir Arcoverde, pessoalmente. __

O Sr. José Lins -

Entendo perfeitamente.

O SR. MÁRIO MAIA- Estou fazendo uma anâlise
da situação e mo-strando a impotência com que S.~ Ex•,
como Ministro de um governo que estâ nos--dirigindo há
20 anos; depois de passados tantos anos, chega à conclusão, nos dias de hoje, que 143 mil crianças vãO morrer de
gastroenterite no NOrdeste, fora aS õU.tras que vã-o--morrer de outras doenças também infecciosas, próprias das
regiões e dois países subdesenvolvidos.

t por isso que achei muito oportuno e estou aqui nesta
tribuna para ler, para que fique transcrito, através da minha leitura, nos Anais desta Casa, um artigo escrito pelo
Jornalista João Emílio Falcão, da editaria politica do
Correio Braziliense, porque neste artigo o artiCUlista coloca o fato dentro da sua realidade e, sem procurar atingir ninguém pessoalmente, individualmente, chama para
nós todos a responsabilidade dos fatos que estão ocorrendo.
Neste artigo, o artici.J.Iistã nos lembra que nós deVemos
tomar algumas providências, devemos mudar alguma
coi:-1-1, para que esses- fatos tão nefasfOS, ião -triStes, tãõ
sombrios, não -continuem a ocorrer; que eles sejamm minorizados de alguma forma, com o esfOi-Ço de GáS todOs,
através de nossa: palavra aqui, na Casa do Parlamento,
no Senado da República, através- de nossas ações em
nossos Estados e municípios,-- atriiVés de nossa cooperação às entidades, às associações de classes; enfim, temos que fazer alguma coisa, modificando o sistema de
represent:1ção popular nos Estados, nos municípios da
União, fazendo com Que o povo -participe do seu destíno,
para que se achem soluções adequadas a esses problemas
que se agravam a cada dia que passa. Depois- de tantos
anos, e lá se vão 20 anos do regime que aí está, nós ainda
chegamos estarrecidos a esta situação a que acaba de
descrever, no campo da educação, o nobre Senador João
Calmon, e que nós talnbém aqui fazemOs alguma referência no campo-(fa saúde, inspirados pelo artigo do Jornalista João Emílio Falcio, o qual passo a ler para que
-conste dos Anais. É O SegUinte:
Os Sinos não dobram mais
O Ministro da Sãúde- acredTta que neste ano morrerão cerca de 143 __mil crianças nO Nordeste, das
quais 43 mil por gasiroeriterite, uma doença do subdesenvolvimento. Esta previsãO ministe"ríal não destoa de afirmações freqUentes sobre o danteisCo qUadro nosológico brasileiro. Há quase um ano, o sena~
dor Mário Maia, do PMDB acreano, apresentou
outros dados vergonhosos, como, por exemplo, o de
que em cada mil crianças 120 morrem antes de completar um ano.
Há tempos, um cientiSta Observou que os nordestinos estavam perdendo estatura e peso em conseqUência da desnutrição, e a Sr• Lufza Távora, de
inegável-preocupação social, ohserVou que criaitças
de uma favela de Fortaleza comiam rato púa S_?breviver.
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As doenças respiratóriaS e aS diarréias infecciosas
ceifam milhares de recém-nascidos.
Esses fatos podem ser encontrados em diversos
relatóriOs e não constitUem," proprlãménté, iiovidade. Os números diferem, conforme a falsidade da es- tafistica, inas refletem, sempre, a dramaticidade de
nossa situação. Hoje, como ontem, pasSam quase
despercebidos, ficam restritos aOs especialistas e
atormentam ~s Policarpo Quare~ma, que endoidecem com as nossas mazelas.
A indiferença cOin-que recebemos as afinnações
do Ministro da Saúde é absurda. Dela não tomou
conhecimento o Poder Legislativo, omisso em ques-tões sem_elhantes pOrqUe a grande preOcupação no
momento ê saber quem será o futUrO Preiidente da
República, quem deterá o controle do Diário Oficial
ou liberará os recursos da União. OS discursos
como o do Senador Mário Maia são raríssimos, talvez porque as 143 mil crianças mortas não tenham
voto.
O Legislativo erra, portanto, mas nós, os que vivemos do jornalismo, somos tão ou mais responsáveis que os parlamentares. A sociedade é o reflexo
dos meios de comunicação, que podem aprimorá-la
ou deformá-fa. É triste fecorihecer isto, mas a cada
dia que passa o sentido da notícia estâ sendo o do
sensacionalismo, o do grote~o. O vulgar relega os
assuntos fundamentais porque o cidadão, na árdua
tuia pela sobrevivênCia, restringe-se a--pequenOs
círculos e quase não participa da vida de sua cidade,
de seu país, que passa a ser distante, impreciso. Não
liga para a comunidade em que vive, para a Nação
construída com seu suor.
A aldeia global torna-se, efetivamente, uma realidade. O telespectador tem uma visão instantânea do
mundo, adquire uma fabulosa cultura de imagens
mas, em c-ompensação, embota, prOgressivamente,
o_ raciocínio crítico, ·a-preocupaçãO com o essencial.
Milhões e milhões de pessoas estão hoje atormentaclãs com os namorós e traições fictícias das novelas
oU-empenhadas em descobrir o assasino da personagem inexistente, mas não sofrem com a noticia_ de
que cerca de 143 mil crianças nordestinas inorrerão
este ano.
Não existem para elas porque não entram em
seus lares todas as noites. Por elas não dobrarão os
sinos, que nã_o tocam mais por quem desaparece
desde que a humanidade se perdeu no isolamento
do homem. As inocentes vítinias da indiferença nâo
pesam na consciência porque não afetam a ilha de
fantasia da nossa existência, nem o choro de seus
país é tão estridente qUanto o dos artistas de TV.
Diz~_m que_cada povo tem o governo que merece.
Nós, -componentes da grande maio_ria dos conformados, apáticos viventes de uma nação adormecida,
incapaz de lutar pela saúde de Sl!as crianças, merecemos o que temos. Como querer impedir que as
Coroas-Brastel recebam os recursos negados ao
Nordeste se ficamos insensíveis- à morte de nossos
irmãos?_ Como esperar a liberdade se a nossa ousadia se limita à passividade de aceitar ..o nada poss_o
fazer"?
Não há dinheiro para comprar as doenças da
pobreza, mas as mordomaíS_õ_stensivas, os coquetéiS
generosos e as viagens de turismo podem afrontar o
nosso sofrimento. As crianças comem ratos para
sobreviver nas favelas de FortaleZa, mas em Brasília -- prOTef61-am as recepções graciosas e os escândalos
rapidamente esquecidos.
~ preciso discutir a sociedade que estamos construindo. Será a dos bóias-frias e das crianças mortas
com diarréia? Será a doS hoffiens sem terra no país
de imensidões vazias? Será~a das universidades va~
zias, em greve, por causa dos baixos salários, _enquanto os ricos, os mesmos que Conseguem emprés-
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timos vultosos, podem comprar em dólares cavalos
para exibição, a mesma onde leiloam as peças de
strip-tease de manequins ultrapassados?
NãO foi para isto que houve uma Revolução, mas
seguramente ocorrerá outra se os rumos não forem
corrigidos. Poderemos escapar ao castigo bíblico,
mas não nos livraremos do ódio dos homens que virain suas crianças morrer deOfarréi8. na terri da esperança.
Acrescentaria eu, Sr. Presidente: haverá outra revolução, talvez uma revolução verdadeira, onde haja ranger de dentes, e os corpos serão molhados pelo sangue
escorrido do coração desse povo tão sofrido. __
Sr. Presidente, trazemos aqui o registro desse artigo
para que, mais uma vez, fique plasmado, nos Anais da
Casa, a nossa preocupação pelos destinos das geraçoes
qUe- Ora florescem nas diversas regiões de nosso País,
para viver apenas alguns instantes, não alcançando, muitas delas cerca de 250, dentre mH ri.:iscidas vivas, em estatísticas reVeladas no Estado de V. Ex•, nobre Senador
José Lins, que morrem antes do primeiro ano de idade,
vítimas de doenças própriaS do subdesenvolvimento.
Assim, sr. Presidente, deixo aqui esse registro, _solidário _com a autocrítica que o jornalista faz a todos nós,
brasileiros, independentemente dos cargos ou mandatos
que ocupemos, pois que, neste momento, devemos fazer
um ato de contrição, e todos nós, nos sentirmos culpados
por essa calamidade que assola o nosso País.
Sr. Presidente, era meu propósito usar este tempo em
um discurso tratando de assunto diferente desse que acabo de abordar. Entretanto, como o assunto também trata de tragédia, e também trata de morte, e também trata
de negligência, porquanto se refere à rriorte de quatro jovens universitários em meu Estado, o Acre, decorrente
da negligência daqueles que são-encarregados das obras
da estrada federal BR-364, peço licença a V. Ex• para
que, em continuação ao meu discurso, faça pafte do rllesmo o escrito que adiciono, agora, e seja, poitanto, iilcorporado à oração que faço no senado da RepúbliCa:
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A tragédia que abalou, na semana passada, o meu Es-

tado, ocasionada pela colisão entre um auto de passeio e
uma caçamba Mercedes-Benz., e da qual resultou a morte
de quatro estudantes da Universidade Federal do Acre e
ferimentos graves em um outro, foi objeto de rápidas
considerações minhas, desta tribuna, no dia 23- do mês
em curso.
O acidente, que atê hoje, passada mais de uma semana, ainda tem provocado justificada indignação na população da Capital do Acre, pelas suas graves conse-qüências e implicações, merece que sobre o mesmo sejam
feitos mais alguns comentários.
Testemunhas oculares da tragédia revelaram que o
carro que transportava os estudantes pela BR-364, ao
tentar ultrapassar outro veículo, defronte ao conjunto
Tucumã, bateu em um buraco, acabando por colidir com
a caçamba, cujo motorista evadiu-se.
Segundo a perícia levada a efeito, a causa real do grave
acidente foram os buracos existentes na rodovia, decorrentes das pésssimas condições de conservação da BR364, a cargo do BEC.
Sr. Presidente, mesmo os que, como eu, não têm a ventura de conh~:eer a fundo os: meandros do Direito, sabem
que existe,_consag~ada na nossa lei substantiva, a chamada responsabilidade civil, que nada mais é do que O De-ver de Indenizar o dano. No caso em apreço, estamos
-diante de um típico caso de responsabilidade decorrente
de inadimplemento normativo, chamado responsabilidade extracontratual.
Atualmente, com a evolução do conceito de responsabilidade, esta ampliou-se em seu significado, abrangendo
a i!l~enização de danos, (undada no risco, mesmo inexistirido- culpa.
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Na tragédia ocorrida no Acre, conforme a perícia~
tudo leva a cret que verdadeira responsabilidade delitual,
baseada não só no simples risco, mas na idéia de culpa
da parte da entidade responsável pela manutenção e conservação da rodo'<ia.

Dissemos que-houve responsabilidade âelitual pO"rque
resultante de uma omissão, de uma negligência do BEC,
e que foi fatalmente lesiva a cirico estudarites.0 BEC vem sendo acusado de ter sido o verdadeiro
agente Iesionárío, porquanto õ aciáente, como comprovou a perícia, não decorreu de qualquer caso fortuito,
mas de uma manifesta neg1igênCia, o que, por si só, caracteriza criminalmente a existência de culpa. O -nosso
Código Civil é claro, ao estabelecer em- seU art~ 159 a
existência do ato ilícito quando algllêm, seja pessoa fisica
ou jurídica, mesmo de direito público, por ação ou omis~
são, ou ainda Por Negligência ou [mprudência, vale dizer,
cu! posam ente, viola dirCitá oU-üiüSi Dano a outrem, em
face do que se responsaOiliza pela reparação dos danos
causados. Aqui, não há como não reconhecer, nosso Có~
digo Civil fundamenta a responsabilidade ·na Culpa, em
seu sentido mais amplo, a saber no sentiôO-que abrange a
culpa em sentido estrito, iStO é, todas as formOs de negligência.
De acordo com os juristaS, a- responsabilidade moder~
na comporta dois pólos: o pólo objetivo, onde reina o
risco criado, e o pólo subjetivo, onde triunfa a culpã., e é
em torno desses dois pólos que gira a vasta teoria dares~
ponsabilidade. Do fato, porém, ocorrido em meu Esta~
do, ninguém ousaria eixlmír-a respon".Sã:bilidade delituosa
do BEC. Mas, seja como for, se" não for eÍlquadrado o
BEC como responsável culposo da tragédia que enlutou
o Acre, deverá sê-lo, como prevê o C6digo Civil e Várias
leis extravagantes, como responsável pelo dano, baseado
na responsabilidade objetívã oU no-ifsco. TodOS-sabem,
Senhor Presidente, que, toda vez que um prejufi:o é causado, o princípio, que decorre de tal fato, é que deve ser
ressarcido, mesmo na excludente de iliceidade.
Sr. presidente, o lutuoso acontecimento em que foram
ceifadas as vidas de quatro jovens estudantes -não pode
cair no Olvido como tantos outros de menor gravidade.
A sociedade acreana está exigindo que os responsáveis
sejam exemplarmente punidos. E à sombra da impunida~
de, da incúria e da negligência de alguns que ocorrem as
grandes tragédias. EstãS; pOCérii, não devem ser apenas
lamentadas. Seus causadores precisam sofrer os rigores
das sanções legais para que outras tragédias sejam evitadas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Senador, esperando, das
autoridades envolvidas, o devido pronunciamento e a assunção devida da responsabilidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Co_ncedo a
palavra o nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronundiscurso~) --Sr. Pi'esidente, SrS. Senado~
res:
Acentuando a existência, no monienÚl,-de-extfaOrdinárias põssíbilidades e perspectivas para os negócios, en~
tre o Brasil e os pafses da África .....:.. comprovadas pelo
notável crescimento do respectivo intercâmbiO comercial
nestes últimos anos-, o ilustre Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, Chefe do Departamento de Pro·
moção Comercial do Iiarrii'ri.ti, -proferiu, na FundaÇão
João Pinheiro, em Belo Horizonte, uma magnifica confe-rência que obteve ampla repercussão.
O Correio Brazlliense, em sua edição de 14 de maio do
corrente, publicou as informações mais impOrtanteS ru:
cia o seguinte
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VUigadas através da menciOnada conferência, cuja importância e_oportunidade me levam-a solicitar a Sti_a in~ _
corporação ao texto destas breves considerações.
A fim de melhor avaliar as dimensões do comércio
com -os- países do continente africano, o Embaixador
.Paulo Tarso Flecha de Lima demonstou que, em 198 t, o
movimento comercial afro-brasileiro ultrapassou a cifra
de três bilhões de dólares, fato que representou um pro~
gresso extraordinário desde 1967, quando esse intercâm~
bio .se limitou a apenas 34 milhões de dólares.
_...A, análise efetuada pelo Chefe do Departamento de
Promoção Comercial do ltamarati - cuja efidente
a_tuaçàQ tem sido, reconhecidamente, uma força propu!~
sora do desenvolvimento comercial do Brasil, não so~
mente _com os países da África, mas com as demais
nações com as quais mantemos i-elações mutualmente
vantajosas, evidenciou, entre outros aspectos de inegável
importância, o grau de complementação entre as econo~
mias do Brasil e africanas, estas, na maioria, em estágios
de desenvolvimento similares, ou inferíores àqueles em
-que no-s-encOntramos.
Seria conviniente esclarecer que a auspiciosa situaçãO
em -que se encontra o intercâmbio comercial afro~
brasileiro- do ponto de vista das suas possibilidadesdecorre do lento, complexo e tenaz esforço exploratório
do nosso Ministério das Relações Exteriores que trans~
formou essa política de relacionamento em uma das -sU-as
piiorídades básicas.
-A recente visita do Presidente João Baptista de Figuei~
redo, a Marrocos é bastante sintomática como-reveladora do interesse especial do Itamarati em fortalecer os
nossos vínculos com as nações do continente negro.
· Na verdade, as relações diplomáticas e comerciais cÕm
os países da África adquiriram significativa densidade a
partir de novembro de 1983, qUando um Presidente da
República do Brasil visitou pel_a primeira vez, ofi_cial~
mente, o contii:tente africano, e nessa viagem incluiu uma
visita à Argélia, já então considerada_ como uin dos nossos mais_~xpressivos parceiros económicos.
Os acordos então -celebrados com esse país nos cam~
pos comercial e de cooperação científica e tecnológica
marcavam um passo decisivo na consolidação do processo deflagrado pelo Itamarati.
No decorrer dessa histórica visita o Presidente _loão
Baptista de_ Figueiredo manteve também conversações
da maior importância com Chefes de Estados e de gáver~
no da Nigéria, Guiné-Bissau, Senegal, Argélia e Cabo
Verde.
Em todos esses países, o Chefe da Nação pôde veríficar a convergência de pontos de vista no conce_rnente aos
problemas e imperativos da atualidade internacional, logrando estabelecer mecanismos para ampliação dos canais de cooperação política e econômica, inclusive a
criação de Comissões Mistas visando à operacionalidade
de corredores _de comércio e a um maior-- equilíbrio nos
fluXos bilateraiS do intercâmbio.
As mesmas diretrizes básicas assinalaram o relaciona~
mento do Brasil com Angola, Costa do Marfim, Zaire,
Gabão, Moçambique e Tanzânia e, de um modo geral,
com todos os países considerados prioritários pelo Itamarati, no seu esforço de consolidar as relações com o
continente africano.
Ao mesmo tempo, o Governo brasileiro tem reiterado
seu repúdio às discriminações raciais e""às agi-essões dit Ã~
frica do Sul contra seus vizinhos, expresando, sempre
que oportuno, o seu interesse pela independência da Na~
mi Ola e PeJa solução pacífica dos problemas gerados pela
discriminação raciaL
Felizmente, oS recentes acordOs entre -MOçã"mbiqUe e a
Á frlca do Sul deixam entrever a possibilidade de Soluções pacíiTCa:s- para Os aludidos problemas.
Por outro lado, as freqUentes visitas ao nosso País de
missões especiais e de altas autofldades de vários países
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africanos, a nível de Ministros de Estado, traduzem are-ciprocidade no tocante ao crescente intercâmbio com o
nosso País.
Eram estas as rápidas considerações que desejava for~
mular à margem da conferência do Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima, certamente, um dos planejadores
bem sucedidos dã nossa política, no Itamarati, voltada
para ãs riaÇões da outra margem do Oceano Atlântico,
cujos povos, amigos e vizinhos, têm manifestado o seu
mãximo interesse no fortalecimento de múltiplas, permanentes e fortes relações com o Brasil.
- Não apenas como parceiros comerciais, mas, sobretudo, como protagonista solidários, mutuamente interessa~
dos no estabeleeimento de uma nova ordem internado~
n<ll mais justa e mais humana.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Correio Braziliense- 14 de maio de 1984
uos negócios Brasil e África
Paulo de Tarso ga-rante grande frente comercial para
nós."
o-esforço brasileíro de estabelecer um comércio maiS
intenso com a Ãfrica conduziu-nos a manter, nos dois
sentidos, um movimento superiOr a três bilhões de dólares, em 1981, "cifra que testemunha o progresso alcançado desde 1_967, ano em que esse intercâmbio se limitou a
34 milhões de dólares", afirmou, em conferência na Fun-dação ·João Pinheiro, semana passada, o embaixador
Paulo de Tarso Flexa de Lima, chefe do Departamento
de Promoção Comercial do Itamarati.
Ao _avaliar as. perspectivas de crescimento do comércio
com os países a(ricanos, o embaixador Paulo de Tarso
observou, em sua palestra, que o continente afrícano importou 1-10 bilhões de dólares do resto do mundo, sendo
__ que, desse total, 33 bilhões de dólares referem-se a compras externas dos pafses exportadores de petróleo, notadamente:-a Nigéria, Argélia, Líbia, Gabão e Angola.
NOVO HORIZONTE
"Essa ordem de grandeza é tão mais significativa se
no-s darmos conta do grau de possfvel complementação
entre as economias do Brasil e africanas, estas, na maioria, em estágio de desenvolvimento similares ou inferia~
r~_ àquele ein que nos encontramos" - afirmou Paulo
de Tarso Flexa de Lima,
"Esse extraordiilã'rio crescimento reflete-se também
nas taxas relativas de expansão de nossas exportações
poi regiões"- acrescentou. Entre 73/152 a taXa média de
crescimento anual do comércio com a África foi de 25%,
superior à de todas as demais categorias: Ásia, 18,9 por
cento~ Aladi 19,9 por cento~ países em desenvovimento,
20,7 por cento: e países desenvolvidos 11,4 por cento. Se
analisarmos o período 79/82, novamente a África aparece em -primeirO lugar com uma taxa média de crescimento anual de nossa exportação de 23,8%, seguida da Ásia,
com 18,7, a Aladi com 5 por cento, e desenvolvidos com
8 por cento.
AdvertiU o embàixador que o Brasil não é o único a
considerar os países afriCanos "como importantes par~
ceiros comerciais, receptores de nossos serviços e supri~
dores de bens essenciais à nossa economia, como petróleo, fertilizantes e uma variada gama de matérias~
primas ·essenciais".
Os Estados Unidos, o Japão e a Comunidade Económica Européia, em seu conjunto, exportaram para o continente africano, em 82, mais de 58 bilhões de dólares,
equivalentes, respectivamente, a 4,3 por ceritõ, 7,3 por
cento e 4,9 por ce-nto das vendas externas daqueles paf-

ses.
-Seria, poís, ingênuo -de nossa parte descurar o esforço promocional sob o pretexto de que a crise interna~
cional afetou a vários desses países impondo-lhes fort~
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contenção em suas importações. Subjacente a este ra~
ciocfniO está ínipHCito que encontraríamos colocação
imediata para nossos produtos nos pafses desenvolvidos
-observa.
Em seguida, considera "um falso dilema a nos recomendar opção, inteiramente _desnecessário e fã.lacioso:
nossas importações dt!Stinadas à ÃúiCa riâo são--tran-sferíveis ao sahor de conjunturas e independente de _características de mercado. São elas fruto de persistente esforço promo-cional desenvolvido, sobretudo, nos últimos
15 anos e realizado em nova moldura de cooperação horizontal, sem envolver pretensões hegemônicas"_
-Muitos dos manufaturados com acesso ao mercado
africano- assinala o embaixador Paulo de Tarso- não
são absorvidos nos mercad_os de economias desenvolvidas, por razões de competitiVidade e graus de sofisticação tecnológica: os mais imaginosOs tipos de protecionismo- sobretudo através de barreiras não tarifariasdificultam as condições de acesso de nossos manufaturados aos mercados desenvolvidos.
Ao admitir que o Brasil necessita acumular superávits
na balança comercial, para dispor de_ recursos com que
administrar o serviço da dívida exiei-ria, o conferencista
observou que "ainda que se possa discutir quanto ao
grau ''ótimo" do superávit, tendo em vista suas repercussões de curto prazo sobre nossa capacidade para importar, esta é uma constatação matemática obvia."
Adverte que seria simplista supor que o intercambio
só é atrativo na medida em que aparecermos em situação
superavitaria, "meStn-õ Por que os saldos c_omáCíãis, em
muitos casos, são oscilantes no tempo." Acentua qu~ "o
aumento da competitividade de nossos parceiros levara,
inevitavelmente, a um diminuiçãO do superávit de que
dispomos, hoje, em vários países do Terceiro Mundo.
-Em senfido contrário--::..... assinalOu- os défiCits estruturais com outros países, notadamente -os exportadores de petróleo, também decrescerão, porquanto estamos
conseguindo fazer ver a esses países quC'os saldos negativos são insustentáVéfs a inédío e rongo Pri'Z=oT, e O-Brasil
tem condições -de supri-los com manufaturados e na
prestação de serviços.
-Com estas ponderações - prosseguiu - pretendo
alertá-los para dois pontos: primeirO, devemos perseguir
crescentes níveis de comércio com todos nossos parceiros, sem preocup-ações hierarquizantes, estafemoS, assim, dinamizando o nível de-a(ividade econômiCã interna
e garantindo emprego: segundo, os superávits comerciais
tendem a concentrar~se no intercâmbio com os paJses desenvolvidos, e é ilatural que aSsím- seja, Ess_es superávits
com nossos credores financeiros seria-m ComPensados
com maiores disponibindades para a amortização paulatina da dívida externa e importações de bens tecnologicamente sofisticados.
Paulo de Tarso chama a atenção para a necessidade de
não abandonarmos os mercados do Terceiro Mundo,
ainda que se analise o intercâmbio internacional sob o
prisma limitado dos saltos. Se descontarmos nossas inevitáveis importaçõeS de petróleo dos países em desenvolvimento, acumulamos com o Terceiro Mundo um saldo
comercial, em 83, de 4,8 bilhões de dólares, e com os países desenvolvidos, de 8,2 bilhões de dólares. O quadro
em relação aos três últimos anos nos dá valores quase
equivalentes: o saldo atingiu 15,4 bilhões de dólares contra 16,7 bilhões de dólares em nossas lransações acumuladas com os países desenvolvidos.
Há outras razões para acreditar, segundo o embaixador, nas perspectivas de crescimento de nosso_ comércio
com a África:
--Nos países africanos, à-semelhança do que ocorre
nos países em desenvolvimento, a participação estatal na
economia e o papel preponderante d_os governos na administração econômica prOpiciam ente"ndirTtentos de go~
verno a governo, que criam condições para o dinamismo
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do intercâmbio com o Brasil. Esta~ negociações entre autoridades governamentais constituem respaldo importante ao ê1Cito que temos, obtida no setor de exportações
de serviços de consultaria e engenharia, como, por exemplo, a venda e_montagem da indústria de cerâmica em
Gana; o estabelecimento de redes elétricas no Togo e na
Guiné-BiSsau, de complexos agroindustriaís na Costa ao
Marfim, em Moçambique e em Angola, e a ampliação
do aeroporto em São Tomé e Príncipe.
-Ao contrário de uma simples transação de venda,
que se esgota no ato de sua conclusão, a prestação internacional de serviços tem propici8.i:IO ria-Ãfi'ica vínculos
duradouros entre fornecedores e clientes, não só pelo
tempo envolvido na execuc:ão do projeto como pelo caráter permanente das obras coostruídas e pelo impacto
positivo sobre o prcicesso de desenvolvimento dos países
africanos - disse.
Observou ainda o embaixador que nossas compras de
petróleo na África signifiCam importanie-alavànca de comércio. Em 81, exportamos para a Nigéria 770 milhões
de dólares, totalizando um inter_câmbio bilateral superior a 1,5 bilhão de dólares. Nos dois anos subseqUentes
houve drástica redução no comércio, em função da queda dos preços do petróleo, que exigiu redução das importações por parte da Nigéria.
- Entretanto- acrescentou- em janeiro do corrente ano, a PETROBRÃS firmou contrato com a. "Nigerian National Petroleum Corporation "para o refino no
Brasil de 50 mil barris ao dia de petróleo nigeriano, que
retornará sob a forma de derivados claros, permanecendo no Brasil o óleo combustível extraído. O contrato ascende a 700 milhões de dólares em cada sentido e permitirá, já em 1984, a retomada comercial superior a I ,5 bilhão de dólares.
O _embaixador destacou a importâncía do recémfirmado pacto de não-agressão entre Moçambique e Ãfrica do Sul que, de certa forma, altera OpaÓorama político da África austral e poderá, eventualmente, terdes_dob_ramento cOm a conclusão de acordos económicos entre os dois países.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de ,amanhã a seguinte

.que específica (despachado às Comissões de Finanças e
de Constituição e Justiça).

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei"da-Câmara n9 82, de 1981 (n9 2.768/80, na Casa de origem), que
altera o art. 280 da Lei n'>' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, tendo
PARECER, sob n'>' 26, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'>' 67, de 1983 (n'>' 932/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de
díreção de órgãos da Administração Pública Federal direta ou indireta, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.000 e l.OOI,·de 1983, das Co~
missões:
- de Constituição e Justiça, favorâvel; e
- de Serviço Público Civil, contrãrio.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n'>' 51, de 1978 (n9 1.465/75, na Casa de origem), queacrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n'>' 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desPortos e dá outras providências.
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 638 e639, de
\981, das Comissões:
- de Educação e Cultura;
- de Finanças.

6
Votução, _em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 54_!_ de 1981 (rl"' 435/79, na Casa de origem), que inclUi _a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiáríos- do servidor público federal civil, militar ou
autárquico, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s !79 e !80, de
1983, das Comissões:
- de Legislação Social; e
.- de Serviço Público Civil.

ORDEM DO DIA

7
(Em reglme de urgência ~-arL 371"- c-.:....do Regimento
Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto d_e Resolução
n"' 18, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 169, de 1984), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 57.493.536.955,51 (cinqüeiita i!Sf:ti-biffiões,
quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil. novecentos e cinqUenta e cinco cruzeiros e
cJnqüenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 170, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucíõnalidade e
juridicldude,

(Em regime de urgência- art. 371- c -do RegimentO
- Interno} Apreciação do Ofício n'>' S/4, de 1984, dO GoVernador-do Estado do Pará solicitando, nos termos do art. 42,
item IV, da Constituição Federal, autorizã-ção do Sena~
-do para contratar empréstimo externo -no valor deUS$
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), para o fim

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 58, de !981 (n9 1.595/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 904, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça favorável, com Emendas
que ap-reSenúi de n9s 1 a 4-CCJ.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'>' 47, de !983 (n'>' 5.615/81, na Casa de- origem), introduzindo alteração na Lei n96.649, de 16 de maio de 1979,
que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER, sob n"' 806, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven-cido do Senador H'elvídio Nunes.

Votação, em turno único, do Projeto de _Lei da Câmara '!9 _5, _d~ __ l981 (n'>' 3.~35/8_9, na .cas~ ~origem), alterando o art. 11' da -Lei fi'>' 6.226, de 14 de julho rle 1975,
que dispõe sobre a Contagem. recíproca de· tempo de Ser-
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viço Público Federal e de atiVidade privada, para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tiúido
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 971 e 912, de1981, das Comissões:
·

-de Segurança Nacional; e
de Finanças.

-

!O
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1981 (n'? 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com prove-ntos integrais,

dos ex-combatentes segurados da Previdência -Sõcial,
tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 354.e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislaçio Social; e
- de Finanças.

IS
Votação, em turno único (aprecfação preliminar dajuridicidade, nos tennos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n\> 79, de 1979 (n"'
1.511/TS, na Casa de origem), cjue acrescenta parágrafo
ao art. 5~ da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n<?s 692 e 693, de 1982, das COmissões:
- de Legislação Social, favorável. nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
:,...... de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Sub~titutivo da Comissão de Legislação Social, com-VOtO vei1.cido, em separado, do Senador Franco
Montara.

16

11
Votação, em turno ún"ico, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1981 (nq 587(79, na Casa &:--Origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema, jorTI_ais," revistas, cartaZes, ailuários ou-qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que -não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissiciriã.ls e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n<:>s 186 e 187, de 1983, das Comíssões:
- de Economia, favodível, com votei veriCido dos Se- nadares Bernardino Viana, José Lins e Lena ir Vargas; e
- de Finanças, favorável.

Votação, em turno único (aprecíação prelimin<ir da
. constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 48, de 1983 (nY 5.019/81, na Casa de origem), que
dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com sede em João Pessoa_, Estado da
Paraíba, .e dá outras providências, tendo
PARECER, .sob n" 790, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela
Comissão de Legislação Social), pela inconstitucionalidade e injuridicidade..

O SR. PREsiDENTE -(Lenoir Vargas)- Está e~cer
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I 8 horas e 5 minutos)

12
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 53, de 1977 (n~' 227/75, na Casã de origem), que dispõe·s-obre condições-a-observar na renovaç11o de contratos de atletas profissionais, e dâ outras providências, ten·
do
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s !.360 e 1.36!,
de 1981, das ComiSsões:
- de Legislaçio Social; e
- de Educaçio e Cultura.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 65, de 1979 (n"' 4.257/77, na Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis Te51denciais da Rede Fer_roviária federal e seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob- iJ9i335 e 336, de 1980 e 635 e 637,
de 1981, das Comissões~
-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 11'
pronunciamento: contrário; 2tpronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
- de Finanças, 1~> pronunciamento: favorável; '11 pro-nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, peta constituciorialidade e
juridiCidade do Projeto e da Emenda óel>Jcn-âriO.-14
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 784,_de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos_ arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma comissão especial mista, composta de li (onze) senadores e I I (onze) deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
económico-financeira do Pais.
(Dependendo de Pàrecer da Comissão de Economía)"

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE!GNAC/0 FERREIRA NA SESSÃO DE 4-5-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
-Senã.dores:
Falo após a instalaçà"o da COmissão Mista d"estinâdà a
apreciar a Emenda Constitucional do Presidente João figueiredo, concernente a vários ass"untos, oferecida ao
Congresso Nacional. Falo depois da decepção nacional
provocada pela impossibilidade de obtenção do quorum
qualificado no Congresso Nacional para aprovação da
Emenda Dante de Oliveira.
Não ná dúvida, Sr-. Presidente, de que a campanha das
eleições dlretas foi, no País, um poderoso estímulo ao
alevaf!tamento e expressão de todo um anseiç nacional
enl-tÕrno de uma idéia-força e foi, sem dúvida alguma, o
instrumento de formação e captação, de uma vontade
nacional unificada no sentido de mudanças,
Foram despertadas, Sr. Presidente, muitas esperanças
neste País e todo o político sabe que o pior que pode
acontecer à classe política, o pior que: pode acontecer às
instituições, o pior que pode acontecer a um País inteiro
_ é a perda das esperanças, a frustração das esperanças de
uma população toda.
Esta Nação, que despertou para a sua maioridade
política, sem dúvida alguma deu, nos últimos quatro meses, uma demonstração concreta de sua maturidade e lucidez. -~ está ho}e vigilante para o comportamento das
suas lideranças nacionais no atual momento politico,
após os episódios recentes acorridos no Congresso Nacional_~ traduzidos pela rejeição da emenda das DiretasJá._
Não há dúvida, Sr. Presidente, de que o Governo,
coffiO há beffi pouca disse o Senador Enéas Faria,
traçando, com tintas bem nítidas, um quadro bem aceso
e forte da realidade nacional, o próprio Governo recO- -
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nhece que falhou. E reconhece isto com som e imagem a
cores projetados, _para toda a Nação brasileira, em cadeia nacional de tevê e rádio, formada para transmissão
de importante pronunciamento do Presidente João Figueiredo.
Já foram lídos, aqui, alguns trechos do aludido pronunciamento do Seqhor Presidente da República, mas
não custa repetir que, quase em linguagem de oposição,
Sua Excelência, o Presidente da República, em certo segmento de sua exposição, disse:

~.A sociedade quer mudanças a começar pela mudança no estilo político, nos seus métodos. Quer
mudanças sociais, quer mudanças econômicas, quer
mudanças de comportamento ético~ Em todos esses
planos ou dimensões do corpo social lavra a crise do
nosso tempo,"
O Governo, Sr. Presidente, apesar de reconhecer
publicamente o anseio nacional por mudanças, apesar
desse comportamento quase de oposicionista de si mesmo, pela televisão, continua postado olimpicâmente
como o salvador que não deu certo, o salvador deste
grande País, que falhou, mas não se culpa. Aos seus acenos de negociação, os segmentos mais lúcidos das oposições responderam, com o espírito desarmado, dispostos ao diálogo no interesse do País, sobretudo, porque
ninguém ignora como é ditlcil se obter os 2/3 para a
aprovação de Emenda de_ reforma Constitucional pelo
Congresso. Ninguém ignora que dois dos quatro candidata_s à Presidência da _República, detêm mais que 1/3 do
S~adO e mais que 1/3 da Cãmar_a FederaL E ninguém
iinora, também que o autoritarismo não subsistiria tanto tempo, neste País, se não estivesse respaldado por
uma teia de interesses e de cumplicidades que lhe deram
sustentação e -longividade,
Nós, das oposições, queremos a negociação. Desejamos alcançar os altos objetivos de uma negociação con~
duzida no ritmo dos_sl,lperiores interesses do País. Nosso
papel, porém, não é de adesão. E o papel de forçar o Governo, atravé&_ de uma_ pressão legítima, a caminhar para
o fim do autoritarismo que quer tomar fôlego para continuar e que persiste agarrado ao Poder como ostra; as
oposições têm tamóém o papd de reverberadoras dos re~
clamas da sociedade civil, têm que refletir esses descontentamentos todos, esses anseios, as nec_essidades, expressar isso ante o Governo. Têm o dever de denúncia e,
sobretudo, têm que se constituir num projeto de Governo, com vistas à altemância do Poder polftico.
As oposições têm exercido com dignidade o seu papel
político. No desempenho de sua função crítica, prestam
e prestaram ao Pais um serviço de expressão notável e já
ofereceram ao Governo· inúmeras sugestões para eorreção de rumos, apontando outros caminhos para serem
por ele trilhados. Toda.s essas manifestações de uma oposição que se fez cada vez mais experiente, madura, na esteira dessa longa noite do autoritarismo, simplesmente
foram desdenhadas pelo governo que agora acena com a
promissora perspectiva de negociação.- Mas, para a negociação que queremos há. um ponto que deve ser ponderado: Nenhum politico, nenhuma autoridade política
possui, neste momento, carta branca da Nação brasileira
para negociar em seu nome sobre pontos vitais, de interesse público manifesto, sem prestação de contas._
A democracia representativa, que nasceu da necessidade _de se encontrar um ponto intermediário- eittre a monarquia indesejada e a democracia direta, ·que não podia
mais ser viabilizada, hoje toma revestimentos novos. A
democracia representativa, jã não vê mais o fluxo da legitimidade e da representatividade passar só pelas canaletas da representação política, não! A representatividade flui, também, hoje, numa sociedade que cresce, se amplia, Se fortalece, por canaletas outras na sociedade civil.
São as entidades mais repres_entatiVas da sociedade civil
brasileira, como a Ordem dos Advogados do Brasil, as
en-tidades representativas dos jornais, dos empresários,
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dos trabalhadores. A Nação, hoje, mais robustecida,
passa a exigir do aparelho de poder maior reconhecimento de sua presenQa não só reivindicando, mas fiscalizando e ingerindo. Passa a exigir uffi instrumental novo,
mais aperfeic;o<ido, de controle do exercido do poder pelas autoridades e, sobretudo, a exigir das autoridades
que a lei seja, o mil is possível~- siritOnízada com a legitimi-

dade, e que as estruturas jurídicas deste País tenham efetiva cons.onância com a: realidade brasileir"a.
Nessa negociação, Sr, Presidente, hã dois pontos que

me parecem básicos:
O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. JOSI'; IGNÁCIO FERREIRA - Pois não.
Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Mário Maia.
O Sr. Mário Maia :.:._ Nobre Senador José Ignácio
Ferreira, representante do Espírito Santo, V. Ex• Cstá
abordando um problema muito importante, neste mo~
mento,_ cm que muitos estão querendo livrar-se dele,
quanto mais se foge, m3.is ele se torna -atual, presente e
temos que dar solução a ele. Há uma pergunta no ar, que
ninguém responde e quem a faz é o povo. V. Ex•, nobre
Senador, está agora enfatizando, que é de todas as categorias, de todas as camadas sociais, de todos eleffientos representativOs da consciência jurídíCa-nactOilal, que
estão clamando, pedindo uma soluÇão imediata para
esse impasse; e não se diga que foi hã pouco tempo quando se desejou isso, pois são passados 20 anos quándo o
povo começou a dizer que já estava exaurido na sua paciência de esperar soluções melhores. Agora, o Presidente da República, depois de 20 anos do poder do sistema
"nos dizer o que é preciso fa.Zer;que
revolucionário,
não é s6-mudar os homens, ê preciso mudar as estruturas
econôniicas, sociais, jurfdicas, pofüiCis; ·s~ Exf reCOD!le-ceque é preciso mudar tudo isto. E a gente pergunta: Quem
é que está na Presidência da República? Somos nós?~ o
Presidente do nosso Partido que está na Presidência da
República? É o Presidente do PDT? Não é um General,
indícado por um colegiado, sucedefldo a outros Gene:-tais
- e me parece que é o 5'i' ou o 6'i', não sei, é preciso contar nos dedos para saber se o General Figueiredo é o_5~>
ou o 6~' General desde 1964 para cá, parece-me que o 5~>.
Então, todo mundo quer as eleições diretas agora,já,_.depois de 20 anos, e o próprio Presideltte Figuei~edo -disse
que reconhece que precisa das eleições diretas agora, as
circunstâncias e o seu Partido é que não o deixam concordar com isso. Então, a gente pergunta: quem é que
não quer a eleição di reta agora?~ aquela pergunta que a
gente fez quando o Presidente Jânio QuadrOs abdicou da
Presidência da República, e não quis identificar ou nominar as pessoas, disse apenas que eram as forças ocultas
que não o deixavam governar. Serão essas mesmas
forças ocultas que estão impedindo o General" FigUeiredo não concordar em dar o que o povo está querendo
agora? Mas, quem ·são essas pessoas? Vamos ·ver-se-alguêm tem a coragem de aparecer, de sair do anonimato.
Será que é o sr:WaHer Pires, MiniStro da Exército? Se
for, que S. Ex~ venha, através dos órgãos de imprensa, de
divulgação, e diga: eu não quero, porque é a minha vontade, eu tenho a forca e não deixo agora. Será que é o Sr.
Délio Jardim de Mattos? Será que é o Sr. Ministro da
Marinha, o Almirante Alfredo Karam? Será qu~ é o Ministro Jbrahim Abi-Ackel que não quer? Será que é o General Danilo Venturini que não quer? Será que o -Gerieiai
Rubem Ludwig que não quer? Serão os Comandantes do
I, do li e do III Exércitos que não querem? Será o General Otávio Medeiros, Chefe do SNI que não quer que
saiam as eleições direias agora? O_U seiá o dCnefal Newton Cruz que não quer as eleições diretas? Então, que as
pessoas tenham coragem de_vir a público e dizer: nós não
queremos e não vamos dar, porque estamos com -.a força
na mão e não permitimos que as eleições diretas sejam
agom. Nós queremos só depois, daqui a 4, 5, 6, 8, 10
anos. Quer dizer, o que vemos é que hã muita gente inte-

os·

vem

ress<J.da, que está no poder e não quer descer dele, não
quer se apear, quer permanecer no poder. Então, que esses ilustres patrícios nossos, responsáveis pelo sistema e
pelo regime, sejam claros e deixem de falar por parábolas, por indiretas -isso também está acontecendo com o
próprio Presidente da República. É preciso que se dê
nome aos bois e se diga: não quero que seja agora, porque tenho grandes interesses de _c_ontinuar no poder, e
não podemos sair dele agora, só mais tarde~ E acabemos
- cOmo diríamos Já pelo NOrte- com essa lenga, lenga
de chega para lá. E o Senhor Presidente sai do Brasil, vai
à Âfricu e_ diz que quer, volta diz que não quer, nomeia
porta-vozes, depois anula, diz que não tem autoridade
para f<~lar. De modo que esta Nação está nesse caos, porque achõ Cjiie oS h-oinens não estão tendo a coragem suficiente para vir a público e assumir, perante o povo, cada
um a sua responsabi!ídade direta lá fora, e, aqui, dentro
desta Casa.
O SR. JOsl': IGNÁCIO FERREIRA -Agradeço o
aparte de V. Ex•, nobre Senador Mário Maia. Lembro a
V. Ex.' que os Ministros Militares, declararam, recentemente, no episódio das emergências, que não solicitaram
ao Senhor Presidente da República a edição das medidas
de emergência que-foram baixádas por Sua Excelência.
O Ministro Alfredo Karam, que é um ilustre oficiai de
nossa Marinha, por exemplo - nos recentes períodos
mais difíceis do nosso conflito polítiCo esteve completamente distanciado dos entreveras das controvérsias, entregue à dignidade de seus afazeres profissionais, talvez
sob a calota polar em algum submarino, a serviço do
Pais. Convocado para o Ministério-; terâ assumido para
o desempenho de uma missão. Assim também os demais
Ministros Militares. Ninguém pressionou ou mesmo -pediu Emergência ao Presidente da República. Não acrediM
to nisso!" láclusive porque não havia motivação para solicitarem essas medidas excepcionais com vistas a impeM
direm a m~nifestação livre de _u!lla população que se
compor!. ou de forma tão ordeira que os comícíos das diretas foram verdadeiras festas cívicas.

O St'. Cid SampaiO-....:::. Permfte V,

EX~

um aparte?

O SR. JOSI': IGNÁCIO FERREIRA - Ouço. com
muito praz'!r o aparte do nobre Senador Cid Sampaio.
O Sr. Cid Salnpaio - Nobre Senador josé Jgnácio, a
sua colocação é oportuna, e talvez devesse ser feita por
todo o Parlamento NacionaL V. Ex• se refere às Forças
Armadas, porque lá fora, nas ruas o povo s_ofrido, o
povo que está desempregado, o povo que está vendo o
Brãsil com uma outra fisionomia diferente daquela que
ele desejava que fosse, vai talvez atribui_r ao Exército, às
Forças Armadas a responsabilidade pela permanência
desse estado parcial de direito, em que se nega ao povo o
direito de escolha. Mas, este apelo feito por V. Ex' e pelo
nobre Senador Enéias Farias cala bem agora. Se olharmos para a História do Brasil, veremos que foi influência
dos Dragões da Independência, comandado por D. Pedr_o J, que levaram talvez aquele gesto d9__Imperador gritando. "Independência ou Morte''t_ que até hoje conser-_
vamos no nosso Hino. Foram militares que tomaram
uma posição quando se discutia a es_cravatura no Brasil.
Talvez tenha sido decisivo para a antecipação do processo, quando convocando reservistas ou recrutas_ para a
Guerra do paraguai, o Exército Brasileiro concedeu o dirCito de cidadania e afforria ao escravo que se alistasse
incluísse às suas mulheres. Foi o Exército que se creditou
e abriu esse clarão na História do Brasil, e hoje, a essa
distância, quando são estigmatizados o Bom Retiro, o
MarquêS de Olinda, aparece o Exército conto a fofça que
definiu a posição brasileira. Ainda foi o Conde D'Eu,
como Comandante Chefe do Exército Brasileiro, que
exigiu do novo governo do paraguai, derrotado, Qlle libertasse os seus escravos, enquanto no Brasil ainda existia escravo. Isso foi, na realidade, a posição das Forças
Armadas num momento oportuno para o Brasil, e que,
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hoje, aparece no futuro como um galhardão para as
forcas que representam os militares no BrasiL Ainda foi
mais tarde - nós nos Ieínhramos do nome do General
Outra, que foi Presidente da República, do Brigadeiro
Eduardo Gomes, de um Benjamim Constant e de um
Deodoro da Fonseca que se colocaram a favor da República. E todos esses galhardões são hoje orgulho dos
brasileifos que se orgulham das suas Forças Armadas.
Ainda podemos lembrar o nome de um general, o General Figueiredo, que foi rileu companheiro de partido nas
lutas contra as ditaduras que se instaurou em 1937, credenciando as Forças Armadas, diante do povo por essa
posição !i bertári<~, em defesa da democracia, em defesa
das Jiberdades humanas, em defesa do voto, pois na democracia é voto. Nessa hora, quero juntar o meu apelo
ao de V. Ex~ e ao do nobre Senador Enéias Faria para
que o Senhor Presidente da República, também, hoje,
Chefe Militar _das Forças Armadas, uma vez que sendo
Presidente também é militar, Sua Excelência proJete para
o futuro clarão idêntico ao que projetaram Caxias e
Osório Eduardo Gomes e o General Dutra, para que
amanhã se possa dizer- depois de 20 anos de obscurantismo- que ainda foi um militar, na chefia da Presidência da República, que concedeu ao povo aquele direito
que lhe tomaram há 20 anos e restituiu o Brasíl aos cidadãos -brasileiros para que escolhessein o caminho que a
Nação deve seguir no futuro. Este apelo que junto ao de
V. Ex' e ao do Senador Enéias Faria, esperando que o
Senhor Presidente da República e as Forças Armadas,
no Brasil, sintonizem com a sua alma, o seu espírito, o
seu coração; quando o povo brasileiro e nós possamos
dizer amanhã: eles ajudaram a libertar o BrasiL Minhas
felicitações a V. Ex' pela posição que tem V. Ex' tomado.
O SR. JOSI': IGNÁCIO FERREIRA gado a V. Ex•

Muito obri-

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Exf um aparte?
O SR. JOSI': IGNÁCIO FERREIRA- Vou conceder
o aparte a V. Ex•, mas pediria apenas que me deixasse
prosseguir no meu discurso. Irei estender-me um pouco
mais.
Sr. Presidente, agradeço o aparte do nobre Senador
Cid Sãmpaio,- e com ele concordo inteiramente.
Precisamos cuidar, aqui, no Parla!llento, e nas ruas,
nos noSsos Estados, de preservar sempre a respeitabilida~
de e credibilidade das Forças Armadas, eliminando distorções e falsas interpretações com relação aos militares
em geral. Não se pode confundir com o militar o militarismo, que é eXatamente a- desfiguração do militar. O
País quer e precisa do militar no exercício pleno, digno e
patriótico das suas funções que são nobres e eminentes.
Os militares em grande parcela são a nossa classe média,
são povo brasileiro, com grande reserva de patriotismo,
de laboriosidade, de preocupação com o interesse coletivo.
Mas, Sr. Presidente, tenho a impressão de que essas
nego_ci~ções, que passam a desdobrar-se a partir da instalação da Comissã Mista, no dia de ontem, então de.n~
tro de duas balisas: uma é o projeto de Emenda Constitucional do Governo e a outra é o substitutivo das_Oposiçõe~. substitutivo suprapartidârio elaborado pelas
Oposições e pelo grupõ dissidente do PDS, que vai ser
Oferecido à Comissão Mista. Na realidade, Governo, e a
Opos1çãó rião terão condições de afastar-se dessa proposta. O Governo porque a negociação que ele propõe
hoje é apenas uma fórmula encontrada para ajudá-lo a
sair da crise. Não pretende negociar para ampliar os direitos da cidad<~nia, púa restaurar o estado de direito,
par<:~ recomeçar a revigorar as instítuições -com base em
valores de justiça social. Quando muito o que quer o Governo é fazer uma maquilagem de inspiração duvidosa
na Constituição outorgada vigente. A Oposição, por seu
turno, está inibida de desenvolver ampla negociação
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para além dos limites que está fixando em seu substitutivo, na medida cm que c:Jracterizaria toda a sua luta, nas
praças, porque só pode reformular com profundidade as
nossas instituições atravéS de uma Assembléia Nacional
Constituinte para a efetivação das amplas e profundas
medidas que não podem resultar de reformas parciais,
mas de uma nova Carta- Constitudonal.
O comportamento do Governo e da Oposição, vai so--frer, portanto, as restrições que decorrem do próprio balizamento da negociação. Mas, especificamente no que
toca à oposição, e especificamente no que toca ao momentoso tema das eleições djretas-jã para l>reSidente .da
República, não há como distanciar-se do clamor das
praças e se afastar da vontade da cidadania, manifestada
ao longo das praças e se afastar da vontade da cidadania,
manifestada ao longo desses quatro meseS enl todo a
País, sem uma clara e incontroversajustificaçãa de c_om~
portamento. Resultando da negociação um adiantamen~
to das eleições dirctas para Presidente, as oposições terão
que ouvir a Nação, referendando a decisão to-mada. Não
há como negociar, extrapolando as condições básicas es~
tabelecidas nas praças, sem buscar _o acatamento da cidadania atravéS de alguma forma de referendo nackmal.
Ouço o aparte do nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, ouvimos
caldos, até agora, tanto o pronUnciamento do eminente
representante do Paraná, que foi"belo na forma, embora
a ele tivessemos que por ressalvas das maiores quanto o
de V. Ex'. Perguntamos: quem está procurando a conci~ _
liação, quem, apresenta, após termos um fato que para
V. Ex•s se afigura como uma derrota e para nós ê apenas
como um episódio dentro da luta parlamentar de expres~
são de vontades, quem apresentou uma proposta de conciliação, senão o governo deJoào Figueiredo? V. Ev diz
que há má fé- não fala nes-se termo mas, é o que se deduz de todo o seu arrazoado, que o governo está fazendo
isso para sair do embaraço que Se-enCOiltra. Não,_ ao contrário. Quem foi o Presidente da República que teve coragem de vir a público, a uma cadeia de televisão e_dizer
justamente que sabe que os anseios populares são tais,
tais e tais, e que, portanto, apela à Oposição para um entendimento numa correção de desvios de rumo? Quem?
Não temos outro exemplo na História, E a esse gesto de
mão estendida, que já não é pela primeira, nem segunda
e nem terceira vez, nós vimos aqui com uma certa perplexidade o que responde a nobre oposição, ao-contrário do
que anteotem, Líder de Partido, Senador- Saiurnino
igualmente combativo como o de V. E~'. desta tribuna,
se manifestava, e vem aqui V. Ex• a justamente quase
que exorcirzar a açào presideilCiaL NãÕ -Vemos como se
possa chegar a um acoro se de inícío há uma prevençãÓ
tão grande do lado de um dos negociadores, como V. Ex•
traduziu nessas suas palavras.

O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA -

Agradeço a

V. Ex•, mas não disse que há"intrailsigência-por púie das
Oposições, não. Pelo contrário, as Oposições mesmas
buscam isso, e não têm por que fugir da negociação, El~s
a desejam. O qUe ocoá-e é qtie o Governo já-se mostra
com posições iiredutiveís, e-iiâo parece p(u:ie-r re-cuar dt~
las. O que vimos e ouVimos rta televisão foi O doyer-no
dizer que já transigiu ao máximo. Eu nã.o sei com quem
transigiu. O Governo tem a felícidade de só ter conflitos
internos porque conflitos fect.iitdOs -com a sociedade civil
ele não buscou; não buscou o cortejo -entre as suas propostas e as da sociedade brasileira. Transigiu, pOrtanto,
dentro de seu próprio esquema fechado.
O Sr. Virgílio Távora. --As dTVefS<ls manifestaçõe_s da
Oposição solicitando tal não rO:PfesC:ntavam, por acaso,
parcela considerável da sociedade civil?

O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA -Como estão
coloe2.das pelo Governo as negociações, parece-me que
elas têm em mira tào~somente dar ao governo tempo
para recompor as suas forças. Ele _está gastando com-

bustível de reserva e sente que precisa de tempo para se
recompor. Mas não deveríamos raciocinar em lermos de
sobrevidu do Governo que melancolicamente caminha
para o seu final. Temos que raciocinar é em termos do
interesse nacional, que é o que preocupa a todos, acima
das divisões de grupos e de parttdos.
O SR. PRESIDENTE (Lorri.anto Júnior)- Nobre Sele_mbro a V_ Ex~ qL;te o s_eu terripo está esgotado.

'l~dQr,

O si. i0st IGNÁCIO FERREIRA- Já concluirei,
Sr. Presidente.
Afinal, o que nós queremos ê que essas negociações
possam nOs manter sintonizados com a vontade da
Nação brasiliera. A Nação brasileira disse nas ruas e nas
praças em termos de eleições, o que ela quer. Ela quer
·diretas·jií, E, se não for possível a consecução desse obje·
tivo, se as eleições diretas nãO vierem já, mas em 86 ou
88, os negociadores de hoje, que n~o têm carta branca
Para falar
nome da Nação sem prestação de contas,
terão que- fazer referendar pelo povo a decisão tomada.
(Muito bem! P.c;_lmas.)

em

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO·
SE !ONAClO FERREIRA NA SESSÃO-DE 8·5·Ú
E QUE. ENTREGUE J REVISÃO DO ORADOR,
-SERIA PUBLICADO POSTEJI!ORMENTE.

O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs..
Senadores;
Eu não costumo tecer desta tribuna _considerações
acerca de pronunciamentos ou fatos que não me pareçam importantes para o desate de controvérsias atuais
de interesse do País. Acho, entretanto, que, devam rp.erecCr pelo menos uma breve_observação, as declarações e
referências feitas pelo ex-Presidente Mêdici, em entrevista que concedeu à imprensa e Publicada em todos os
principais jornais do País, no dia fi último.
- Sr, Presidente, o que inicialmente me causou mais sur~
presa, foi o fato puro e simples de haver falado o ex·
Presidente Médici. Ele que durante todo o seu governo
quase não falou à imprensa. Ele que ao longo de todos
esses anos, ap?s_ ter deixado o Po_der, permaneceu em siIêncto. Só ãgõfa resolveu falar. E disse, na sua entrevista,
eril meío a tantas frases que revelaram sentimt:ntos de
pouca grandeza, desinformação e passionalismo, duas
que me parecem merecer uma observação mais detida.
Foram elas: a de que ele não teria concedido anistia a
bandido; e que as eleições diretas já, pelas quais tanto se
luta no País, são uma piada.
Sr. Presidente, no que toca às eleições diretas, é a primeira vez que eu vejo alguém se manifestar assim, com
-relação a elas. _Certam~nte rpuitps haverão de pensar isso. Muitos haverão de desdenhar, no íntimo, a luta, nas
praças e nas _ruas de~te País, pelas eleições diretas. Mas
nunca - que a memória não me traia- nunca, nesses 4
meses. eu ouvi manifestaÇões desse tipo de quem quer
que seja, revelando a pretensão de cobrir de ridículo um
dos maiores movimentos cívicos da história deste Pa!s.
_um ex-Presidente da República deve ser depositário
do respeito da Nação brasileira, Não lhe presta. homenagem qualquer gesto de desequilíbrio pessoal. Não lhe
fica bem vir a público tecer considerações desprimorosas, risíveis até em muitos pontos, acerca do momento
nacional e dos governantes que o sucederam. Não lhe
fica bem; com relãção às eleiÇões dire:tas, dizef (j_ue são
uma piada. Uma piada em torno da qual ele produziu a
arregimentação vitoriosa de tanta gente neste Pais? Uma
piada que trouxe milhões de pessoas às praças? Uma piada, Sr. Presidente, que excitou o fervor cívico de tantos
-brasileiros, de milhões de brasileiros, em todo o terri~
tório nacíonal, reivindicando mudanças que o próprio
atual PresidC11te da República, em pronunciamento recente pela televísão, entende serem urgentes, necessárias
e justas? Uma piada, essas eleições diretas, que o próprio
GovernO entend_e_s_er um legítimo anseio da cidadania, e

Tcrça-fc;ir<..t 29

1531

tanto assim entende que mandou uma mensagem ao
Congresso Nadonal, propondo a sua adoção e reconhecendo sua importância?
O ex-Presidente da República, General Mêdici, merece respeito, certamente. Sobretudo por dois motivos:
primeiro, por se-r um cidadão de idade provecta, de 79
anos~ ~egtmdo, por ser um ex-Presidente da República. E
também nós não temos por hábito tecer jufzos criticas
acerca da pessoa em si, e sim acerca do seu comportamento. Devemos porisso dizer, aqui, hoje, que, infelizmente, S. Ex~ o ex-Presidente da República, General
Emílio Médici, que por sua figura humana de quase OC·
tagenário e por sua condição de .ex-Presidente da. República deveria se impor e inspirar pelo menos a homenagem do nosso silêncio, pode e deve ser julgado pelo
seu comportamento no passado e por sua postura de
ridí_cula irre~erência no presente,
Um ex-Presidente da República ou fica quieto ou fala
sêrio. Além disso, na idade do ex-Presidente da República, o General Méáíci, ·aos 79 ailos, a linha que separa a
seriedade do ridiculo é tênue demais, E pode-se passar
do séfíá pura- o--ridículo ilum piscar de olhos. Sobretudo
o General Médicl, que tem história neste Pais, não deveria (er gfaride lõtf:resSe em quebrar o seu próprio silênclo, fo·rmulaf jUízOs críticos e tentar fazer a maquHagem
de seu Governo. Talvez ele desejasse, a esta altura, profrio ver impos-s1vef mudilnça nos registras da História.
Mas a história é constatação, não comporta juízo de
mérito. É registro iffip-arcíal. E a História registrou, de
forma isenta, o que foi o Governo do General Presidente
Médici. Ele_definítívamente não tem condições de tecer
comentários depreciativos, por comparação temerária
com o governo do General Figueiredo. Como Figueiredo, Médici JJO início de seu mandato, despertou cspe·
ranças de redemocratização do País, - ao contrário de
Figueiredo - Médici não deu passo algum para isto.
Ambos pregaram, no iníci_o de seus governos, transformações institucionais do País no rumo da sua plena redemocratiz3çào. Com uma diferença: enquanto o General
Figueiredo, enviou - e se há de reconhecer isto esforços
sinceros no sen!ido da redemocratização do País, legiti~
mamente pressionado por uma sociedade que teve espaços de liberdade para exercer essa pressão, o General
Médici, em seu governo, esmagou a sociedade civil, reprimiu implacavelmente a expressão de seus anseios mais
legítimos, no mais duro, intolerante e_cruel dos períodos
presidenciais do movimento de 1964. Hoje a liberalização poHtica permite ao menos que a socied2_de pressione legitimamente o gQverno, o que não ocorria durante o
trevoso período Médici.
O que falta a Figueired() _ê auscultar o clamor de mudanças de todo o povo, superar seus impasses politicas e
todos_os demais, na fecundidade dos conflitos legítimos
da sociedade aberta, exorcizando as intolerâncias, os radicalismos, pela revitalização do regime democrático
com_ instituições justas ..Ele bem pOderia fazer isto, E é
por não fazê· lo qÚe, dentre outros motivos, nós verberamos o seu Governo.
Mas o General Mêdici, que no seu discurso de posse
pregOu as eXCelênciaS do sistema representativo, e do re.
gime democrático, não moveu uma palha sequer para
permitir que a sociedade civil pudesse ser mobilizada no
sentido de ampliar os seus espaços e aumentar a força
das suas reiVindicações, O úoVe-1-no Médid foi um governo de opressão, de censura, de esmagamento do operariado pelo achatamento salarial, da desfiguração dos
índices pelos quais se orientariam o aumento dos saláriOs; fõí o Governo dos banimentos, das mortes não
explicadas, da tortura.
No seu discurso de posse, Sr. Presidente, o General
Emílio Médici, disse, abrindo esperanças à Nação: "Hontem da" lei, sinto cjue a pJenituae do regime democrático
é uma aspiração nacional. Para isto, creio necessário
consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado
na pluralidade dos partidos e na garantia dos_direítos
fundamentais do homem."
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Mas, um ano depois d<l sua posse, no dia 27 de [evereiro de 1970, o então Presidente da Repúblícajâ usava ou~
tra linguagem:

"Se é verdade que o Ato n~" 5 se reveste_de caráter
transitório, embora não tenha prazo para sua vigência, cumpre-me assinalar, entretanto, que os poderes por ele outorgados ao Presidente da República
não perturbam e nem perturbarão o clima democrático existente no País, como bem o demonstra o pleno funcionamento- das instituíções corisagradas pelo
regime constitucio-rial em vigor."
Poucos dias depois, a 10 de março de 1970~ -na
ESG, MédiCi ei.fr1aVa novamente os ânimos dos que
ainda guardavam esperanças quanto à democratização. Ele afirmava que as transformações sociais e
econômicaS sofridas pelo País no período 1930-1964
não permitiam-- mais a permanênciã "do liberalismo
como fonte de orientação política. Para Médici, o liberalismo e o-desenvolvimento eram inCompatíVeis,
e o objetivo do seu governo era manter o desenvolvimento, com segurança.
"Reitero- dizia Médici na ESG::..:.-que a Revolução proporcionou ao governo os poderes e instrumentos necessários para ação positiva e efi~iente.
Reitero que usarei esses poderes e instruinentOs extraordinários do Executivo exatamente para criar
aquelas condições em que eles possam ser dispensãveis. Assim como não os usaremos indiscriminadamente, também, precipitados, não renunciaremos a
seu emprego."

Dir-se-á que Médici Yivia afligido pela eclosão dâ.
guerrilha urbana, na época do seu governo. Mas como todos nós - ele certamente sabia que o caminho
para eliminação dos focos_de guerrilha urbana, para eliminação das rebeldias incontroladas, não haveria de ser
a repressão rigorosa, impenitente, com a máquina monumental do governo aplicada contra moços, adolescentes
no romantismo de seus ideais, no seu fascínio por mudanças pela via da ação violenta, por todos os títulos desaconselháveis, enfrentando um Moloch que_ era a formidável máquina---:-do Estado. Todos nós s<ibíã.mos e o próprio Presidente Médici de ce-rto não ignorava que o caminho para o enfrentamento eficaz dessas rebeldias,
para a superação da ingenuidade subversiva dos David
contra Golias neste País, haveria de ser o -da abertura_do
País à democratização, pela qual todos lutávamos, nós
pela via da persuasão pacífica e outroS- pela aventura da
tentativa de subversão vilenta.
Mas o governo Médici foi duro. E implacável. Em certo ensejo, prisões indiscriminadas ocorreram em todo o
País, injustifícaâamente- Uma redação inieTra dõjorllal
O Pasquim foi detida e trancafiada durante dias-. Em Vitória, ein SãO Paulo, no Rio de Janeiro, em todo o País,
sucederam-se prisões -imotivadas, ináplicadas. Advogados foram presos e encapuzados, como o advogado Heleno Cláudio Fi-agoso, e depOis soltoS: tudo inexplicavelmente.
Médici sustentOu em sua retóric-ã uma aPrOximação
com o povo, mas viveu, como Presidente, permanentemente cercado por um verdadeiro círculo de ferro formado por seguranças e ninguém do povo, durante todo o
seu governo, teve condições de se aproximar dele. Mesmo quando S. Ex~ freqUentaVa os estádios, corri o seu
idefectível radinho de pilha, se isolava e se hermetizava
na tribuna de honra e sua imagem vinha a público somente através de fotografias ou através das telas dos tel6visores do Pais.
Sr. Presidente, é profundamente lamentável que numa
hora em que o País todo se empenha para se libertar de
uma situação de perplexidade, numa hora em que o País
todo vive dias de ansiedade, e através das figuras mais
responsáveis do mundo político- nacional busca saídas
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pura o impasse que está vivendo, numa hora difkil como
es-ta, venha -o Presidente Médici romper -Um- muÚsmo de
dez anos e se apresentar perante o País como um inconformado com mudanças que já ocorreram e pertencem à
História. O Presidente Médici aHnha--se entre os intolerantes em sua maioria escondidos, encapuzados neste
País. Encarna neste País um radicalismo político queresiste em mostrar a sua verdadeira face e que quer impedir
mudanças no sentido da devolução do comando do destino do País à sua sociedade civil. Lamentavelmente,
situa-se, senão como líder, como um expressivo componente desse contingente que feliZmente é de poucos, mas
que vive nas sombras, sempre à procura de pretextos
para turvar as águas neste País. Nesta hora- que é difícil- e que alguns poucos querem tornar mais difícil ainda, parece da maior importância que nós verberemos,
com veemência, pronunciamentos desse tipo, de frustração e paixão que não levam a safda alguma.
O candidato Paulo Maluf certamente perdeu muito no
sábado, na medida em que aparecia nas telas de televisão
de todo o País como o inspirador da retaguarda, de um
- - pronunciamento afinal de um grande mudo deste País.
Um inspirador de_uma manifestação intolerante, passional, absolutamnete incabivel no momento delicado que
nós vivemos. Profundamente lamentável, sobretudo,
porque partiu de um homem que, ao longo do seu Go-_
verno, não deu demonstraçã_o alguma de procurar saídas
para os impasses que ele próprio viveu, governo que es-~
coou todo, Sr. Presidente, _em meio à tortura de presos
políticos e de presos comuns, denunciada pela imprensa
internaeioilal, sobretudo a européia; Governo que permaneceu estimulando, na medida da impunidade dos crimes que havia, na esteirã dilCruenta repressão, os esquadrões da morte que agiam nas solnbras em vâriós pontos
deste País.
O Sr. Aloysio Chav~s- Nobre_ Senador José lgnácio,
V. Ex• concede-me um aparte?

O SR. JOSli IGNÁCIO FERREIRA- Vou conceder
a V. Ex•, nobre S_enador Aloysio Chaves, tão logo coÓclua meu pensamento. Lamentavelmente, Sr. Presidente,
um governo que no seu tempo e até hoje deixou inexplicáveis casos escabrosos de desaparecimento de exDeputados como Rubens Paiva, como Stuart Angel, e
do cidadão Oluvo Hansen. O Governo esse em que tanto
1e falou em povo, mas que certamente deixou marcado
na sua própria história e na deste País, uma repressão
sem precedentes ao movimento operário brasileiro, e um
achatamento salarial também sem precedentes, inclusive
ajudado pela manipulação criminoSa de índices oficiais
em prejuízo escandaloso da massa trabalhadora deste
País.
Concedo o aparte ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves- Ilustre Senador José lgnácio
Ferreira. já tive a oportunid-ade de ~xternãT opÚ1ião de
carâter geral a _respeito da questão que_ se to_rnou ~oj_e
uma polêmicã n-acional, a entrevista improviSãdã -dada
pelo ex-Presidente Ga~astazu Médici a alguns jornalistas
no ~tado do_ Rio Grande do SuL Entendo que todo ci_dad_ã_a, neste País, tem o direito de manifestar a sua opinião,_ de fa~r a sua interpretação, a sua análise a respeito
de fatos históricos em determinado período da vida nacional. Não vou entrar na análise dessa declaração, que ê
um juízO _de valor Qe nãtU-reza pessOal, subjetiva. Mas,
ressaltei Clue não se pode absolutamente fazer essa divisão hermética. Nunca se fez, nem ao longo da História
Universal, nem da Brasileira, entre- duas décadas, como
não podemos fazer entre vinte déca-das, entre séculos,
porque o processo histórico não se repete a rigor. V. Ex~
sabe que a primeira década foi marcada realmente por
uma euforia económica, um desenvolvimento tanto no
plano interno como no internacional, em virtude das
conseqüências económicas externas. Mas, a partir de
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1974, houve o impacto violento da elevação do preço do
petróleo que se fez sentir no início do governo do exPresidente Geisel, acentuando-se depois na crise de 1979.
O Brasil, conforme já foi exposto em vários document_os,
com dados indiscutíveis, conseguiu reequilibrar a sua
economia com outros países. Mas, o segundo choque foi
ainda mais violento e desorganizou, inclusive, a economia dos países desenvolvidos, industrializados. Esse
período corresponde a um crescimento nulo no Japão,
na Suécia, na Holanda e em outros pafses desenvolvidos,
logo marcado também~ por uma recessão mundial e
agravado, afinal, pela elevação violenta da taxa de juros
no mercado financeiro internacional. Citei um dado que
me parece expressivo, de que a dívida externa brasileira
aumenta de 1978 para fins de 1982, em 43 bilhões de
dólares, sendo 20 bilhões da conta do petróleo e 16,7 billões o diferencial da taxa de juros no mercado iqternacional. Então, são duas situações completamente distintas, sob o ponto de vista político, o processo de abertura
que se inicia no fim do GoverriO Geisel, c_om o levantamento da censura, a revogação dos atas _institucionais e
- consolidado ao longo do Governo do Presidente João
Figueiredo. Mas não quero, absolutamente, deixar sem o
reparo, sem o registro, as declaraçõ_es que V. E~• faz justamente exumando esse passado recente de fatos que
marca-riam o período do Governo do Presidente Médici
como um período violento, duro, de extremo arbítrio.
Primeiro, porque a anistia que S. Ex• condenou veio exatamente para pacificar a família brasileira e apagar esses
fatos, como n3o vou a_rrolar para V. Ex• os que morreram no cumprimento do seu dever: sentinelas foram assassinadas na porta do seu quartel e tantas pessoas que
faleceram nessa guerrilha urbana e rural, que nós só te·
mos a deplorar. Portanto não ê esta a ocasiã:o, a anâlise,
o enfoque, que devemos fazer porque conduz justamente
a uma retaliação que, por sua vez, não conduz a nada e
até, pelo contrário; pode perturbar o clima de entendimento, de conciliação nacional que se procura estabelecerno País. Esses fatos nós vamos afastá-los e deixá-los à
margem deste processo, e dentro do COngresso conduzir
os nossos entendimentos no sentido de uma solução que
satisfaç~:~ aos interesses ela sociedade brasileir-a.

O SR- JOSli IGNÁCIO FERREIRA - Muito obrigado a V. EX•, Senador Aloysio Chaves. Agradeço,
sobretudo, por V. Ex~ ter colocado a questão nesses termos. Nós não devemos realmente dividir a Revolução
em dois períodos~ aliás, quem dividiu foi o ex-Presidente
Médic!, na suà entieVísta.
O Sr. Henrique Santillo aparte?

Permite~me V. Ex• um

O SR. JOSliiGNÁCIO FERREIRA- Já concederei
o aparte a V. Ex• nobre Senador.
-- Co"md S: Ex• div-idiu, achei que seria n6cesSári6 qué
nOs detivéssemos num mínimo sobre esse ponto, também. Realinente, o ex· Presidente Médici dividiu o periõdo autoritário de após 1964 neste País, pela sua ótiCa, em
até o seu governo e depois do seu governo. Mas todo
mundo sabe que se o Movimento Revolucionário teve
oportunidade de, efetivamente, democratizar o País, foi
precisamente, nobre Senador Aloysio Chayes, no período do ex-Presidente Médici, quando tudo corria às mil
maravilhas, o País não enfrentava o choque do petróleo,
cunhavam-se siogans de triunfalismo, de ufanismo neste
País, quundo a Copa do Mundo veio para o Brasil,
quando todo o povo estava motivado para que as aber·
turas redemocratizadoras fossem concretizada_s.
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• sabe que desejava, justamente _nesta oportunidade, segundo depoimentos que
recolho, porque não participei desses fatos, que se desejava realmente iniciar. Foi a radicalização de um lado,
que c_orrespondeu à reação de outro, que impediu a ante-
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cipação da conciliação da família brasileira, de modo
que nós devemos ...

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA -

Mas, V. Ex•

sabe, muitos países tiveram períodos de radicalização
política que conseguiram superar substituindo a repressã.o pela democratização. Na verdade, entre nós, a sublevação de baixo para cima começava em função da desorganização_ autoritária de cima para baixo; -quer dizer, a
partir da pressão autoritária fechando horizontes à sociedade_aberta e à legitimação do poder, o que se viu foi
todo o movimento romântico_dess.es moços no País que
abandonaram os caminhos da persuasão pacífica -_
sempre preferíveis para enfrentar o grande Moloch estatal, onipotente, onlscíente, e·onípresente qUe iliarlTp-ulava de toda a formidáv_el estrutura do Poder.
O Sr. Henrique Santillo- Essa verdade tem que ser
conhecida pela Nação.

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA - De maneira,
nobre Senador Aloysio Chaves, que nós, por todos os
motivos, entendemos cjue a entrevista -do ex-Presidente
Emílio Médici de tal maneira estabeleceu um contraste
entre o seu período dos demais presidentes, que fica hJUíto difícil, àquele que se destina a defender o Movimento
Revolucionário, prOmove-r esSã defesã; porQue-houve,
realmente, uma divisão muitO clara feita pelo exPresidente Médici entre o período revolucionário até-õ
final do seu- inandato e o período que fluiu após o final
do seu mandato.
V.

Ex~

tem o aparte.

O Sr. Henrique Santillo --Apenas para dizer, nobre
Senador, que o nobre Líder do Go_verno tem toda razão.
Esse longo período é indivíSível: longa noite escura sem
estrelas. As declarações do ex-Presidente Médici, ao meu
ver, são, também, a demonstração inl::quívoca de- que a
coisa anda se desmoronando, dividem-se, esfacelam-se,
nos últimos estertores. Cabe à Sociedade brasileira, a
meu ver, continuar mobilizada para exigir qui se faça
neste PaÍs democracia, e não diátiibes militarescas.

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• sabe, Serl8dor José Ignácio, que essa rrientalida"de que quer radicalização, que
quer o choque, que quer o conflito, na realidilde, rião é o
anseio maior dentro da Oposição assim como--da parte

do PDS.-.
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA - Não é, Ex•
Ninguém com responsabilidade neste Pais quer a radicalização e_o_confronto. A verdade porém, é que as concessões feitas pelo GovernO, mesmo com o SimbolismO de
sua mão estendida, são hoje e foram sempre conseqUência da pressão legítima a decorrente da mobilização popular. O Poder não abre a mão espontaneamente. O Po~
der quer se manter, e isto é até co-mpreenslve[- A mobilização legítima do povo é;_ que produz avanços. E às vezes
até mesmo quando o povo se mobilíza surgem impasses
como o que ocorre agora. Presentemente, a situação é
curiosíssima: nem a OPOsíção tem condições de costurar
firmemente Um acordo, nem o Governo. O que-OGovefno deseja com sua proposta é apenas tomar fôlego e-não
sugere mudanças profUndas na Constituição; pois diz
que jâ cedeu até onde pOde. A OposiÇão, por seu· tUrno,
não tem condições de propor e efeüvar reformaS prOfundas, que ela própria- prega~ porque, -coCfeD.te com a sua
retórica, necessita da manifestação nacional pela via de
uma Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, o GOVerft-ador do Estado de Minas Gerais, inclusive, cheg-ou a .sugerir em discurso, dirigido ao País, os pontos fundamentais

~

para a negociação política, entre as quais a proposta de
que o Congresso, ao ser eleito em 1986. tenha umafunção constituinte à semelhança do que ocorreu -em
1946. Essa é uma sugestão que parte da própria- OpOsição, como outras que pOdfm partir do PDS ou do Governo,-- mas ~e houver um esforço para a convergência,
poderemos chegar a um ponto de entendimento e de
equilíbrio entre essas várias reivindicações.

·o SR. ;rost IGNÁCIO FERREIRA- Com todas as
limitações de ambos os lados, do Governo e da Oposição, -o GoVerno· ilãO se· sente ainda suÍ'icienten:lente
pressionado para abrir mão de mais, acha que jâ transigiu até onde pode. A pressão legítima do povo, nas ruas,
ainda nã_o convenceu o Governo. E a Oposição tem' dificuldades naturais de promover uma mudança ampla e
P.J:Ofund_~_.na_ Cori_stituição, para dar a este País instituições estáveis, fincadas em justiça social, e, portanto,
duráveis. Essas mudanças que a Oposição prega:, tam~. ficarri, n9 momento, impossibilitados pelo fato de o
Governo não admitir a convocação imediata de uma Assembléia Constituinte. De maneira que este é um acordo
balizado muito claramente nas limitações do Governo e
·
nas limitaçõeS -da Oposição.
- Efetivainente, o-- que estam-os falando agora ê sob~;;-;
mãnifestaçãO do ex-Presidente Emílio ·Médi~i. que é, por
fodos os títulos, inoportuna, Sr. Presidente. Até fica difícil à Liderança do Governo promover uma defesii do
comportamento do ex-Presidente Médici.
Creio que, com toda a experiência, com todo o talento, a cultura, o bom senso do Líder do Governo, ainda
fica muito difícil defender a externação do ex-Presidente
Médici.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador José Ignãcio
V. Ex• hâ de convir que respeito 'à interpretação do ·exPresidente Médici - quero deixar claro à V. Ex• - , o
que não significa que c-om ela esteja de acordo. IsSo não
significa ciue pretendo aqui me transformar num defen~
sor das idéias que ele expôs nessa rápida entrevista; abso.:
lutamente, não tenho este c_ompromisso, nem este dever
no exercício da Liderança. Sou Líder do Governo, não
sou advogado de oficio. Agora, quero explicar, se formos descer ao tipo de exame, de debate, questionamento
que se pretende conduzir, esse é, realmente, um terreno
que não convêm nenhum de nós palmilhar, porque assim
como V. Ex•s podem apresentar razões para censurar e
para condenar o Governo do Presidente Médici, pode
este também ipresentar fundamentos, razões, fatos concretos, que justificaram a reação a atos de terrorismo
praticados, tanto na área urbana como rural. Mas, não é
este o objetivo do meu aparte a V. Ex~ O meu aparte é
para, justamente, evidenciar que esses dois períodos, sob
-o ponto de vista político, econômico e financeiro, são
completamente diferentes. O processo de abertura traz,
como é natural, grandes conseqUências na área política,
institucional, económica, sindical, esses reflexos nós estamos sentido. Pensar que o Brasil, depois da eleição de
15 de novembro de 1982, é o mesmo de antes é um grave
equívoco na minha opinião. Não pode- ser. Os fatos estão
mostrando que a Oposição conquistou lO Governos em
23 Estados. Não há ninguém de bom senso que possa
afifrnar que o- País não mudou politicamente. Ele está
mudando. Pretendemos é convergir, direcionar essa mu-dança de modo que ela se faça sem trauma, sem pertur~
bação da ordem, sem essa radicalização, nem as Oposições pensando que vão de qualquer maneira levar o
Governo a um impasse, nem o Governo pensando, como
não pensa, como não cogita, esmagar a Oposição. Então, daí, nos temos o balizamento para entendimentos,
nãO no Congresso_com função constituinte já ou em 86,
ou-da Assembléia Nacional Constituinte, como V, Ex•
suscita. Essa é uma questão adjetiva que deve vir no bojo
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de todo process_o da negociaçã9.
faço.

E_~s-ª"
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é a colocação que

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Agradeço a
V. Ex• Con-cedo o aparte ao nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Não há dúvida nenhuma de que
é da maior importãncia O pronunciamento de V. Ex• Vamos s-er claros: a Oposição não poderia agir de outra maneira senão analisando a entrevista do ex-Presidente Médicj. Primeiro, porque se trata de um ex-Presidente da
República; segundo, porque falar à Nação não foi o seu
fort~ pelo contrário. _Lembram-se todos que quando
Presidente da República, S. Ex• só falava com a imprensa a respeito exatamente de futebol, de seu time predileto,_ aliás o do_ Rio Grande do Sul, Grémio Portoalegrense. De repente, de uma hora para outra, vem S.
Ex• e dá uma entrevista que nem quando Presidente S.
Ex• deu. A divisão que faz não é V. Ex• quem está fazendo, é o Presidente Médici. Agora, parece-me que não se
pode tentar é fazer a posição do Líder do Governo, ·o-de
sentar em duas cadeiras. O ex-Presidente Médici real--mente estâ equivocado, porque embora S. Ex• não diga,
quando S. Ex• argumenta que não se pode dividir o
período da Revolução nos dez primeiros anos, e nos dez
posteriores anos, está fazendo crítica ao ex~Presidente
Médici. I: S. Ex• quem fez, não V. Ex• V. Ex• está analisando o que S. Ex• fez: a divisão. Agora, não há dúvida
nenhuma que o governo Médici foi de repressão, não
cassou, não sei se não cassou, mas a verdade é que cassou a Nação iriteira. Eu sei que cassou, estâ provado que
cassou. As coisas eram feitas tão à sua revelia, ao seu
desconhecimento, que nem o ex-Presidente Médici sabe
disso, como talvez não saiba que a Nação viveu, durante
todo o seu governo sob o regime- de censura total, onde
tudo -qUe o Co.ngre:Sso dizia- l1ão ·saía; Ou vamos, então,
nos esquecer-que O Estado de S. Paulo, publicou 4 vezes
os LuSíadas nas páginas que foram censuradas durante o
govirnÕ do General Médtci'? Então, parece-me que a
afírinativa dele dizendo que não devia dar anistia, principalmente, a bandido, é um absurdo; é algo que fere os
princípios da Nação, porque S. Ex• demonstra que, apesarda idade avançada, apesar de estar gozando, sei lá, de
justo ou não, mas de um repouso, é um homem amargurado e cheio de ódios e ressentimentos. Era um homem
que pelo menos devia ter, a essa altura, a grandeza, e o
respeito, e ainda que pensasse pelo menos não dissesse à
Nação. Agora, dizer à Nação que a anistia não devia ter
Sido concedida, fazer a acusação que fez ao Governador
do Rio de Janeiro, que, justiça seja feita, foi um homem
que sofreu a injustiça e tem a grandeza do perdão,
parece-me que é algo que não dâ para compreender e
aceitar, sob hipótese alguma. Por outro lado, dizer que
eleição diretã fum-a piãda, ele que está ali no Rio de Janeíro, que viu Um milhão de pessoas no_Rio de Janeiro,
ele que acompanhou os fatos- algumas pessoas, é certo, têm silenciado com relação à eleição di reta - ele di~
zer que é uma piada, um ex-Presidente da República,
parece-me que é algo de uma gravidade que não podemos deixar- de analisar. A( eu discordo do Líder do Góvenlo, quando diz que esse tipo de proriu-nciaffiento de~
veria ser esquecido, não deveria merecer maior debate;
acho que deve ser debatido com a maior profundidade,
para que não venhain outros Médicis, alguém de extrema direita, baseado no pronunciamento dele, no silênciodo-- pronu-n-ciamento dele, repeti~lõ perante a nação.
Parece-me que a repulsa que está tendo o pronunciamento do General Médíci, por p8.rtedãNação inteira;inclusive do PDS, é necessâria, é indispensável, para que os
home_ns de direita, os homens que estão jogando no impasse, que estão jogando num radicalismo, que não aceitam aquílo que de mínimo foi conquistado:--- o_ Governo
vem tentando se manter e, diz muito bem V. Ex~, fruto
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das pressões sociais faz uma abertura, CsSes homens desejam que nem isso seja concedido. Por isso, parece-me

que a repulsa é necessáría, ê fundaffieri.tili, é indispensável que o Sr. General Médici volte 10 anos mais ao silêncio e que outras pessoas não -imitem o seu pronunciamento. Disse muito bem V. Ex•: está na cara, todo mundo sabe.. esse é o pronunciamento em que o criador inverteu: o criador foTo-Sr. Maluf, a criatura foi o General
Médici. Tem toda razão V. Ex•, o Sr. Maluf se estava
mal ficou muito piofCom--esse prOnunciamento.

'o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Peçoquey.
Ex~

conclua, pois já ultrapassa de \0 minutos o Pronun-

ciamento de V.

Ex~

O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA -Agradeço o
aparte de V. Ex•. nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V._Ex• um aparte?

O SR. JOS~ IGNÁCIO FERREIRA- Se o Sr. Presidente permitir ... Eu ainda tenho que concluir rTieu pro·
nunciamento.
Concedo o aparte ao nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa - Estou chegando agora ao
plenário e muito admirado com o que vejo. Aliás, estou
habituado a isso, a ver presidentes que deixam o poder, e
após fazê-lo, já esquecidos há tO anos, vêm as feras todas
a se lançarem contra ele. Todo mundo sabe_qUe o Chefe
da Casa Militar do Presidente Médici foi o atual Presidente da Repúblíca, que o Chefe da Casa CiVil, com
quem a Oposiçiio está negociando, era Chefe da Casa Civil do Presidente Médici. Eu me honro de_ser amigo do_ ·
Presidente Médici. Não tenho procuração nenhuma para
defendê-lo,_ fui visitá-lo, em Porto Alegre, e cheguei
numa hora não combinada, em que a casa estava cheia
de repórteres e ele me chamou como testemunha e do
Congresso NacionaLAiiás, quero chamar a atenção do
meu ·querido amigo, Senador Hélio Gueiros pelo Pará,
que ele me chamoU com-o testemunha pelo Congresso
Nacional, testemunha de que não cassou nenhum Parlamentar do Congresso Naciorial, e a verdade, é que para
assumir a Presidência da República exigiu a reibertura
do Congresso Nacional. Isso é urna verdade. Agora,
quanto às torturas que não foram aprovadas, e nem se
disse os nomes,- acho que para se acusar um Presidente de haver torturado, deve-se dizer quem ele torturou.
Se se_diz que_ ele mandou matar, deve-se dizer quem ele
mandou matar, para assim assumir a responSabilidade
da_a_cusação. Até o Deputado Paulo Maluf está sendo
responsabilizado pelo- que disse o Presidente Médici.
Querem eximir -o Presidenie Figueiredo, querem eximlf o
Ministro--Leitão de Abreu, e se lançam até contra o Deputado Paulo Maluf que, como eu, estava também ali em
visita a um homem que há 10 anos deixo_u o poder. E há .
os da Oposição que visitam agora o poder -só agOra.
Eu, por exemplo, durante os seis anos de Governo do
Presidente MédíCi, fui uma única vez ao Gabinete de S.
Ex•, uma única vez. Por que alguns abandonam tudo e se
lançam justamente contra esse Presidente? O que é isso?
Isso não me parece muita coragem parlamentar, nem
boa conduta._ Não me refiro a V. Ex•, Senador Hélio
Guelros;já li o discurso de V. Ex•, que trouxe_ uma prova
de que o Presidente Médici cassou um deputado pelo Pará. Muito bem, efetivamente foi. Mas eu, quando testemunhei,. foi com relação ao Congresso Nacional, e V.
Ex• não me aponta um só parlamentar do Senado ou da
Câmara dos Deputados, que tenha por ele sido camfdo.Não se pode negar que foi um Governo mo-ralista neste
Pais, foi. Foi um Governo de moral, um Governo sério,
um Governo digno, um Governo honrado.

O SR. JOS~ IGNÁCIO FERREIRA -

Agradeço a

V. Ex•. nobre Senador AleXandre Costa
O SR. PRESIDEN'fE (Moacyr Dulla) - Faço um
apelo ao nohre orador e ao aparteante para que concluam, porque muitos oradores estão inscritos.

_Q

SR. JOS:t IGNÁCIO FERR~IRA- Vou concluir.

O Sr. Alexandre Costa- f: muito fácil ãtaCar quem
está fom do poder.

O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, o que parece claro nisso tudo é que o
comportamento do Presidente Médici não se sintoniza
com a dignidade e a respeitabilidade da sua condição de
ex-Presidente da República. Nós não fazemos ataques
pessoais. Fomos muito claros quanto a isso. Respeita·
mos- o--cidadão, respeitamos o ex-Presidente GeneraJ
Effiílio Médici, fias nãÕ podemos deixar-de-glosar, de
Verberar o seu comportamento, que foi todo ele destinado, _impulSivo ou não, a tumultuar um processo que a
duras penas vai se desdobrando no Congresso Nacional,
em continuidade à luta pela mobilização, que houve para
as eleíções dirctas já neste País. Neste mo~ento, qualquer pronunciainento como o do General Médici não
presta li"omen-agem_- sobretudo à idade provec!-? de S. Ex~
-TódOS-OS--hOmens, na idade do ex-Presidente General
Emilio Médici, certamente aspiram e merecem um envelhecimento com respeito, com credibiHdade, sem sobressaltos e co-ntestação. Todo mundo aspira a isso. ~um de~jo natural, que _o envelhecimento se proces-se normalmente, como o ca,ir de uma tarde, o chegar de uma noite
depois de um belo dia_de sol. Mas não pode certamente
aspirar a uma velhice assim, ·se-m Contestações; Ctuem se
intromete num proc:e:sso _pqlítico, ameaçando prejudicar
todo um trabalho de pacificação de ânimos que todQS
nó:s :vimos fazendo. Já que ele não conseguiu tumultuar o
processo de anistia- e ele hoje, Iament~ que a anistia te·
nha sido concedida- que ele agora não embarace essas
negociações que vão caminhando a duras penas e que
certamente nos vão levar a algum patamar de onde o
povo haverá de avançar mais longe no futuro. Qu_e S. Ex'
volte a ficar calado. Porque ao se posicionar como um
homem das hostes de uma dii'eita intolerante -que geralmente não quer parecer- pois níngUém, neste País, se
diz de direita,- ao se colocar _como int~grante_dessas
hostes .que seguem nas sombras, acompanhando com
atenção o processo político deste País, ele não homenageia a sua própria figura de ex-Presidente da República e
nem serve ao Pais nesta. fase tão difícil. Este_ País vai encontrar saídas, queira ou não o Senhor ex-Presidente
Médíci. Haverá de encontrar saídas que vão conduzi-lo a
uma redemocratização, que é hoje um desejo nacional,
pregada nas praças públicas e que, por certo, algum dia
vai ser alcançada com a devolução ao povo do comando
do seu destino. (Muito bem!)

PRONUNCIADO PELO SR.
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 24-5-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

~~~~DISCURSO

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para contraditar questão de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Farei a contradita de maneira sucinta e clara.
Dispenso-me de fazer outros comentários a respeito da
intempestividade dessa questão de ordem porque, Sr.
Presidente, ainda que o Regimento desta Casa fosse
omisso a_ esse respeito, a intervenção pacifica, iterativa;
dada nesta Casa por todos os seus Presidentes, desde que
<~.qui cheguei, foi exatamente no sentido que V. Ex• acaba
de dar, isto é, o Ministro de Estado convocado, a sessão
é. toda sem divisão entre Expediente e ürdem do Dia,
destinada a ouvir a exposição, podendo ser prorrogada
ou podendo o Ministro retornar à Casa se o prazo não
for suficiente para que se complete a sua exposição. De
sorte- que se encontra presente S. Ext _e tenho a certeza
qtle V. Ex~ ·não precisaria que eu, como Líder do PDS,
aduzbsc e.<;tes falos. Tenho certeza que V. Ex~. com oco_nhecimento pleno que tem do Regimento Interno e de

todos os _precedentes, há de rejeitar essa questão de ordem que é inpertínente. (Muito Bem!)
-

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incublda de examinar e emitir relatório sobre
Mensagem n~> 09, de- 1984-CN, pela qual o senhor
Presidente da República comuni~ baver vetado parcialmente o Projeto de Lei n9 14, de 1984-CN, que
"prorroga a v_igêncla do empréstimo comPulsório instituido em favor da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A.- ELETROBRÁS, e dá outlas providências''.

I• Reunião (instalação), realizada em 27 de março de
1984.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de mil
nov_ecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Car!QS Chiarelli, Mário Maia e Deputados Horâcio Mattos, João
Batista Fagundes, reúne~se a Comissão Mista incumbida
de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 09,
de 1984-CN, que_ "prorroga a vigência do empréstimo
compulsório instituído em favor da Centrais Eléiricas
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, e dá outras providências''.
Deixa~ de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senador Marcos Gadelha e Deputado Marcelo
Cordeiro.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Carlos Chiarelli, que dedara instalada a Comissão.
Em obediência a diSpositivo i'egimental, o Senhor Pre·
sidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu·
las, o Senhor Senador Carlos ChiareUi, convida o Senhor
Deputado João Batista Fagundes para servir como es·
crutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para _Presidente:
Senador Mário Maia
Em branco
Para Vice-Presidente:

03 v_otos
01 voto

Déi)u"tado João Batista Fagundes
03 votos
........ - .. ,...... 01 voto
Em branco
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senador Mário Maia e Deputado João Batista Fagundes.
Assumindo a Presidência o S-enhor Senador Mário
Maia agradece, em nome do Senhor Deputado João Batista Fagundes e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa o Sr. Senador Carlos Chiarelli
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sã, AssiSte de Comissão, a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n9 JS, de 1984- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.976, de 20 de dezembro de 1983, que "altera o art. 16 da Lei n9 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, com a redaçi'io dada pelo
art. ]9 do Decreto-Lei n9 1.638, de 06 de outubro de

I978".
I' Reunião (Instalação), realfzada em 4 de abril de 1984
Aos quatro dias do mês de abril do ano de mil nover;entos e oitenta e quatro, às dezesseis horas. na Sala da

Maio de 1984
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Comissão de Finanças, no Senado Federal, prCsentes eis
Senhores Senadores Virgílio Távora, José Líris, Marcondes Gadelha, Octávio Cãrdoso, Aderbal Jurema, Passos
Pôrto, João Lobo, Hélío Gueiros, Alberto Silva e Deputados Marcos Lima, Harry Amorim e Siegfried Heuser,
reúne-se a ComissãO-rvtiStã incumbida de estudo e paracer sobre a Mensagem n9 15, de 1984- CN, do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<;> 2.076,- de _
20 de dezembro de 1983, que "altera o art. 16 da Lei n9
4.595, de 31 de_ dezembro de 1964, com a redaçào dada
pelo art. \9 do Decreto-lei n~' 1.638, de 6 de outubro de
1978".
Deix;.~m de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Fernando Henrique CardOso, JoSe Ignácio Ferreim e Deputados Amílcar de Queiroz, João
Alves, CaStejon BrancO, Ete!Vir Dantas, Estevam Galvão, Paulo Mincarone,_ Alberto Goldman e Arildo
Te\les.
De acordo com o-que-pre-c-eitua o regimerito Comun,
assume a Presidênci<.J, eventualmente, o Senhor Senador
José Uns, .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 cedolas, o Senhor Senador José Uns convida o Senhor Deputado Marcos Lima para funcionar como escrutinador.
Para Presidente:
Deputado Siegfried Heuscr
10 votos
Em branco ....... , •.....
02 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Amílcar de Queiroz
tO votos
02 votos
Em branco .. _............ .
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidentc, os Senhores Deputados Siegfried l-leuser e Am"ílcar de Queiroz.
Assumindo a Presfdência o Senhor Deputado Siegfried Heuser agrad~c~ em nome do Senhor Deputado
Amílcar de Queiroz e no seu próprio a honra com que
foram distinguidos e designa o Senl1õr Senador Marcondes Gadelha para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcilio José da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei presente Ata que, lida e aproVada sei-á
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irâ à pUblicação,-

-os

dezelnbro de_l983, que ''rea]US"fã. vafores de vencimentos e proventos dos membros da Magistratura Federal,
do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem como os das pensões, e dá outras providências''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Severo Gomes e Deputados Oscar Corrêa Júnior, Francisco Erse, Joacil Pereira, Paes de An- drade, Wall Ferraz e Arildo Tdis. -De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente,_ o Senhor Senador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em-obdfêli-cia a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Více·-Presidente" da Comissão. Distribuídas as cédulas, Ci1Senliõr-Senado_r_Gabriel Hermes conviOa õ Senhor
DeputadO João Bastos p-ara funcionar comO i::Scfüiinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Renato Vianna
Deput<ldo João Bastos
_Para Vice-Presidente:

Deputado Joacil Pereira
15 votos
São decl<nados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-PrCsídente, os Senhores DeputadOs Renato Viaiina
e Joacil Pereira.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Renato
Vianna agradece; em nome do Senhor Deputado Joacil
Pereira e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Martins Filho para
rellltar a matéria.
Nada mais hãvendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a pre.c;ente Ata que, lida e apro.vada, será assinada pelo
Senhor Presidente _e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' 19, de 1983- CN, do S-enhor PreSidente daRe-pública, submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional o t~xto do Decreto-lei n"' 2.080, de 20 de de-zembro de 1983, que "reajusta o valor do soldo base
de cálculo da remuneração dos militares".
Reunião, realizada em
10 de abril de 1984.

a

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 17, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliber ção do Congresso Nacional
o Texto do Decreto-lei nO 2.078, de20 de dezembro de
1983, que "reajusta os valores de vencimento e proventos dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da
União, bem como os das pensões, e dá outras providências''.
I• Reunião (Instalação), realizada em
10 de abril de 1984.
Aos dez dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezcsseis horas, na sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores João Lúcio, Gabrii!fHermeS-,~ Ma-rtinS Pilho, Mure-andes Gadelha, Jutahy Magalhães, PaSsOs
Pôrto, Jorge Kalume, José Fragelli, Hélio GueTros, Cid
Sampaio e Deputados ú0-i"g011/0Neto, AdroáldO Carrlpos, Renato Vianna, Wagner Lago e João Bastos, reúnese a Comissão Mista incumbida de estudo e Parecer
sobre a Mensagem n"' 17, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à-deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 2.078, de 20 de

13 votos
02 -votos

Aos dez dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Almir
Pinto, ~uilherme Palmeira, João Castelo, Jutahy Magalhães, Passos Pórto, Mauro Benevides, Marcelo Miranda Deputados Francisco Rollemberg, ltalo Conti, Sebastião Curió,- NOSSti:i Almeira, Gúaldo Fleming e Rubem
Figueir'ó, rC:úne-se a Comissão MiSta i~cumbida de estudo e parecer sobre a mensagem n~' 19, de 1984-CN, do
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"'
2.080 de 20 de áeiembrci de 1983, qUe "reajusta o valor
do soldo base de cálculo da remuneração dos militares".
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores João Lúcio, Alberto Silva., José lgnácio Ferreira _e_ Deputado~ Antônio Pontes, Milton Reis,
Jorge Carone, Jorge Leite e Jacques D'Ornellas.
J?_~ acordo com o que prec_eitua o Regimento Coq1um,
assume a Presidência, eventualmente,-o SenhOr Senador
Almir Pinto, que_ declar_a_ i!}sialada 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 cêdulus, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor

..
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Oepútado Rubem Pigueiró para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguintre resultado:
Para Presidente:
Deputado Geraldo Fleming
12 votos
-- Em branco
2 vOtos
Para Vice-Presidente:
Deputado Nosser Almeida
12 votqs
Em branco ...........•........-....-~·2 voto,S
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Více,.Presídente, os Senhores Deputados Geraldo Fieming e Nosser Almeida.
Assumindo a PreSid-êOcia._o Senhor Deputado Geraldo
Fleming agradece, em nome do Senhor Deputado Nosser Almeida e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa_ o Senhor Senador Jorge Kalume
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuni_ão e,
para constar, eu, Marcilio Jo.sé da Silva, Assistente da
Comissão, l:wrei a "(>r~ente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
.klcumbida de examinar e emitir parecer sobre a
mensagem n"'
de 1984-CN, do Senhor Presidenteda República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n"' 2.081, de 22 de dezembro de 1983, que udispõe sobre a adoçlio de medidas de incentivo à arrecadação do Instituto do Açúcar
e do Álcool, e dá outras providências".

io,

Reunião (Instalação), realizada em
10 de abril de 1984.

A~s dez dias do mês de abril d_o ano de mil novecentos
e oitenta e _quatro, às dezesseis horas e vinte minutos, na
Sala da Comissão de FinanÇas, nO Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Passos Pôrto, José Lins, João Lobo, Cid Sampaio, José lgfiâcTO Ferreira, AffonsO C amargO~ Hélio Gueíros e Depulados Darcílio Ayres, Josê Penedo, Antônio Farias,
Sérgio Moreira e Marcos Lim_a, reúne-se a Coinissão
Mista incumb):Ja de_ exami_nar e emitir parecer sobre a
Mensagem ni 20, de 1984-CN, do SeOhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Na,_cional o texto do Decreto-lei n"' 2.081, de 22 de dezembro
de \983, que "Dispõe sobre a adoção de medidas de ~n
centivo à arrecadação do Instituto do Açúcar e do Alcool, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lúcio, Gabriel Hermes, Luiz Cavalcante, Affonso Camargo e Deputados José Jorge, Simão Sessim, Joaquim Roriz, Cristina Tavares, Haroldo
Lima e Délio dos Santos.
De ãcordo com o que preceitua o Regimento Comum
assUme a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Pas~os_ Pôrto que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece_que irá proceder a eleição do Presidente
e do V ice-Presidente da Comissão. Distrib1,1fdas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convidã-0 Senhor
Deputado Marcos Lima para funcionar com_o_es:crutinador.
Procedida a eleição; verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
. . . . 11 yotos
Senador Hélio Gueiros
L \1Qto
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Para Vlce-Presidente:
Senador Luiz Cavalcante
1l volos
Em branco
t voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Hélio Gueiros e
Luiz Cavalcante.
c-
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Assumindo a Presidência O Senhor Senador Hélio
Gueiros agradece, em nome do Senador Lui2. Cavalcante

e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos edesigna o Senhor Deputado Antônio Farias para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, cu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissâ.o, lavrei a presente Ata que,
lôa e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e irã à pUblicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
21, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional
n'~

o texto do Decreto-Lei n9 2.082, de 22 de dezembro de
1983, que "reajusta os valores de vencimentos e pro~
ventos dos servidores da Secretaria do Supremo Trl~
bunaJ Fedral e dá outras providencias".
Reuniio (instalação) realizada em
10 de abril de 1984
Aos dez dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro; às dezesseis horas e quarenta minutos,
na Sa]a de Comissão de -Fiii.anças, no Senado Federal,
presentes os Senhor Senadores Martins FilhO, Gabriel
Hermes, Jorge Bornhausen, Juntahy Magalhães, Almir
Pinto, Guilherme Palmeira, Alberto Silva, Gastão
Mfiller, Enéas Faria e Deputados Gorgõnio Neto, Djalma Bessa, Alcides Uma, Genésío de Barros, Arlindo
Porto e Dionísio Hage, reúne-se a Comissão Mista in-.
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 21, de
1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Corigresso Nacional o texto do
Decreto-lei n'íl 2-.082, de 22 de dezembro· de 1983, que
"reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria. do Supremo Tribunal Federal e dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgílio Tá vares, José lgnãciO Ferreira
e Deputados Oscar Corrêa, Maçao Tadano, NelSon
Aguiar, Myrthes Bevilacqua e Osvaldo Nascimento.
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
dispositivo- 'regíril.ental, o Senhor
Presidente esclarece que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o
Senhor Deputado Arlindo Porto para funCionar como
escrutinador.
Precedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

a

Para Presidente:
Deputado Dionísio Hage ............ r• 13 voto~
Deputado GenésiO de Barros ..........• _ 02 votos
Para Vlce-Presldente:
Deputado Djalma BeS.Sa . . . . . . . . . . . . . . .
Deputado Gorgônio Neto ............. ~

13 votos
02 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice Presidente, os Senhores Deputados Dionf<;-io H age e
Djalma Bessa.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Dioilísio Hage agradece, em nome do Senhor Deputado Djã"lma Bessa 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, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Do Congre~so N adonal, incumbida de es~do e pa~
recer sobre a Mensagem n~' 22, de 1984 CN, do Se~
_nhor Presidente da República, submetendo à delibe~
raçio do CongressO ~N&cional o texto do Decreto~iet
n"' 2.083, de 22 de dezembro de 1983, que "reajusta os
atuals valores de vencimento, salários e proventos dos
servidores civis do Distrito Federal, bem como os das
pensões, e dá outras providências".
ReunJio realizada em
10 de abril de 1984
Aos dez dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezessete horas e quinze minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Guilherme Palmeira,
Passos Pôrto, Juthay Magalhães, Marcondes Gadelha,
João Lúcio, Jorge Kalume, João Castelo e Deputados
Siqueira Campos, Antônio Pontes, João Batista Fagundes, Osvaldo Melo, Randolfo Bittencourt e Agnaldo Timóteo, reúne--se a Comissão Mista incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n"' 22, de 1984- (CN), do
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"'
2.083, de 22 dezembro de 1983, que "reajusta os atuais
valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os das pensões, e
dá outras providências".
DeiXãm -de comparecer, por motivo justificadO, os Senhores Senadores Fábio Lucena, Mário Maia, Fernando
Henríque Cardoso, Saldanha Derzi e Deputados José
Fernandes, Ruy Lino, Daso Coimbra, Epitácio Cafeteira
e O!ivir Gabardo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Jutahy Magalhães, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder.à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Magalhães convida o Senhor Deputado Sequeira Campos para funciomir cõmo
escrutinador.
Procedida a _eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Fernando Henrique Cardoso .... .11 votos
Em branco .........-. ~ ....-- .. ~ .... , ....-•..02 votos
Para Vlce-Presidente:
Senador João Castelo .............. ~· .-~.11 votos
Em branco ···········-····~-·-·······-·02 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-PreSidente, os Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso e João Castelo.
Assumindo a Presidência, o Senhor João Castelo,
Vice-Presidente da Comissão, agradece, em nome do Senhor Fernando Henrique Cardoso e no seu próprio, a
honra com que foram distinguidos- e designa o Senhor
Deputado Antônio Pontes para relatar a metéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcilio José da Silva, Assistente dit
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
ComisSão e irá à publicaçao.
·

CQMISSÃO DE MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' 23, de 1984 (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.084, de 22 de dezepJbro de 1983, que ''reajusta os valores de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério
Público e da outras providências.
Reunião, realizada em
11 de abril de 1984.
Aos onze dias do mês de abril do ano de mil novecenna Sala da Co-

tos e oitenta e quatro, às dezesseis horas,
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miss~o

ele Fín_ança_s, no Senado Federal, presentes os SeSenad9rcs Passos Pôrto, Jo_rge Kalume, Aderbal
Jurem a, Jutahy Magalhães, Enéas Faría, José Fragelli e
Deputados Marcf?lO Lin_ha_res, Lázaro Carvalho, Jairo
Azí, Francisco Amaral, Renato Vianna e Clemir Ramos,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 23, de 1983 (CN), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.084, de
22 de dezembro de 1983, que ··reajusta os valores de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do iespectiYo Mfnistúío-Públi-:;
co e dá outias previdências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Octavio Cardoso, João Lúcio, José Ignácio Ferreira, Helio Gueiro e
Deputados Nosser Almeida, Geovani Borges, Max
Mauro e Márcio Braga.
- De acordo com o que preceitua o Regimento COmum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
José Fragelli, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo reglrriental, o Senhor Presidente esclarece que i rã proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cedulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor
Deputado Francisco Amaral para funcionar corno escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Renato Vianna .......... ,-, •• __ JJ votos
Em branco ............... -... . . ..... ~ •. 2. votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Lázaro Carvalho .............. 11 votos
Em branco .......... -.~-·········--····--.-. ... 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Renato V(anna
e Lázaro Carvalho.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Renato
Vi<~nna agradece, em nome do Senhor Deputado Lázaro
Carvalho, no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jurema para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para 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.
nh~_res

<OMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nt 24, de 1984-CN do Senhor Presidente da República
Slbmetendo à deliberação do Congresso Nacional o
__ texto do Decreto-lei n'íl 2.085, de 22 de dezembro de1983, que "dispõe sobre a fixaçio de alíquotas do im- posto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias no Distrito Federal e dá outras provi·
dências".
Reuniio (instalação), realizada em

11 de abril de 1984.
Aos onze dias do_ mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finariças, no Senado Federal, presentes_ os_ Senhores Senadores Marcondes O adelha. João Castelo, Octávio Cardoso, José Uns, Passos
Pôrto. João L.obo, Mauro Borges, Alfredo Campos,
Marcelo Miran_da e Deputados Fernando Magalhães,
Vicente Guabiroba, Antônio Osório, Pedro Sampaio, -Odilon Salmoria e Sérgio Moreira, reúne-s.e:::a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre u M~nsagem
n9 24, de l 984-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nw:-ional o texto do Dt.-crc-to-lei n9 2.085. de 21 de dezembro de 1983,
-que "di"spõe -sobre- a fi.xação de alíquotas do impo'lto
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sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
no Distrito Federal e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgílio Távora, Itamar Franco, fbsen
deCistro, Renato Jonhsson, Ruy Côdo, FUed Dib e Abdías do Nascimento..
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Passos Pôrto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, são abertos os
trabalhos pelo Senhor Presidente esclarece que i rã proceder a eleição do_ Presidente e do ViCe-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador P_ass:>s Pôrto convida o Senhor Deputado Odilon Sal~oria
para funcionar como eScrutinador.
Procedida a eleição, Verífic8.-Se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mauro Borges ... _.,.,,,....
Senador Marcelo Miranda
Para Vice-Presidente:
Senador Octávio Cardoso
Senador João Castelo ..

13 votos_
02 votos

.•.. , .. -.. -13 votos
, , . , .... ~-02 votos

São declarados eleitos, respectivariletlté, Presidente e
Vice-f'residente, os Senhores Sena-dores Mauro Borges e
Octávio Cllrdoso.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro
Borges agradece, em nome do Senhor Senador Octávio
Cardoso e no seu próprio a honra como foram distinguí~
dos e designa o Senhor DepUtado Fúnando Magalhães
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de COiniSsão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será asSinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da ComissãO e irá ã
publicação.

COMISSÃO MISTA

De acordo com o que p-receitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel ffermes, que-declara inStalada a ComiSSão.
Em obediénáa a dispoSifivo regín-ltinial, o Senhor Presi:l_ente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Deputado Oly Fachin para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Geraldo Flenling
_Em branco ............. .

... 12 votos
01 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Gomes da Silva
12 votos
Em branco ..................•........ 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente. os Senhores Deputados Geraldo Fle-

ffiiri-g e -Gomes da Silva.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Gomes
da Silva, Vice-Presídente, no exercício da Presidência,
_ agradece, em nome do Deputado Geraldo Fleming e no
seu próprio a honra com que foram distinguidos, e desig-na o Senhor Senador Amaral Peixoto para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Secretârío
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membro-s
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
lncumb da de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n~' 26, de 1984-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n'l' 2.087? de 22 de de-zembro de 1983, que "dispõe so~re recolhimento de
~ntribuições previdenciárias, e dá outras providên·
elas".

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 25, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Repúbli-

ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n'l' 2.086, de 22 de dezembro de
1983, que "reajusta o valor do soldo b11se de cálculo
da remuneraçio dos militares da Polícia Milftar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal".
1• Reunião (instalação), realizada em
11 de abril de 1984.
Aos onze dias -1o mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta minutos,
na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, i1o Sen.âdo
Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge KaiUme;
Gabriel Hermes, João Calmon, Carlos Chiarelli, Mauro
Borges, Alfredo Campos e Deputados Wildy Vianna,
Horácio Mato_s, Gomes da Silva, Oly _Fachin, Francisco
Dias, Sérgio Cruz e Walter Casanova, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n'i' 25, de 1984-CN, do_.Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 2.086,
de 22 de dezembro de 1983, que "reajusta o valor do soldo base de cãlculo da remuneração dos militares da Polícia Mllitar e do Corpo de -Boinbeif-os do Distrito Fede·
r ai.
Deixam de comparecer, por n1õtivo justificadci;-os Se--nhores Senadores Amaral Peixoto, Jorg-e Bornhausen,
João Lobo, Ãlvaro Dias, Pedro Simon e Deputados Mozarildo Cavalcanti, 01\son de Barros, Geraldo Fleming e
José Tavares.
---

1' Relllliào (instalaçao ), realizada em
17 de abril de 1984.
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala da
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os
Senhores Senadores Passos Pôrto, Octávio Cardoso,
Gaivão Modesto, Helvídio Nunes, Jorge Kalume, Affredo Campos, Saldanha Derzi e Deputados Nilson Gibson, ry1açao Tad.ano, Djalma Bessa, Jorge Uequed, Lélio
Souza e-t'loriceno Paixão, reúne-se_a-Comissão Mista incum_b_ida de examinar e emifir parecer sobre Men-sãgem---iw 26,_ de 1984-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'l' 2.087, de 22 de dezembro de 1983,
que "dispõe sobre recolhimento de contribuições prevídenciárias, e dá outras providências".
Deixam de compãrecer, por motivo justificado, os_Senhores S_enadores Carlos Çhiardli, CarJos Alberto, Fábio Lucena, M~rio Mai<l e Deputados João Alves, Quido Moesch, Amadeu Geara, Luiz Henrique e Myrthes
Bevilácqua.
De <lcordo com o que preceitua o Regimento-Comum,
assume a Presidência, eventual mete, o Senhor s-enador
Saldanlla Derzi, _que declara instalilda a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente csCTú·ece que irá proceder a -eTeíção do Presídente
do V ice~ Presidente da Comiss3.o. DistribuídaS as cédulas, o Se-nhor Senador Saldanha Derzi convida_o_Senhar
Deputado Lélio Souza para funcionar como es_crutina..dor.

a
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Pre_sidente:
Senador Alfredo Campos
Em branco
Para Vice-Presid nte:
Senador Carlos Chiarelli ..
Em branco

12 votos
01 voto

12 votos
01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Alfredo Campos
e Carlos- Chiarelli.
Assumindo a Presidêncía -o Senhor Senador Alfredo
Campos agradece, em rome do Senhor Senador Carlos
Ch iarelli e no seu próprio, a hon-ra com que foram distin~
gu_i_do_s_e__designa o Senhor Deputado Djalma Bessa para
relatar_ <l matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena lsnard Acca.uhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assínada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da <;'~?missão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emenda à constituitào n9 S,
de 1984, que "altera a redação e revoga dispositivos
da constituição federal, que contém restrições à exerw
citação do direito de greve''.

1' Reunião, realizada em
17 de abril de 1984.
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e q_uatro, às dezesseis horas e quare!'lta
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Jorge Kalume, .João Lúcio, Almir Pinto_, João Castelo, Jorge Bornhausen, Fernando Henrique
Cardoso, Álvaro Dias e Deputados Antônio GOri1es,
Hermes Zanetti, Dante de Oliveira e Floriceno Paixão,
reúne~se a Comissão Mista do Congresso Nacional, in·
cumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n~' 5, de 1984, que ..altera a redação e
revoga dispositivos da Constituição Federal, que contém
restrições à exercitação do direito de greve".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Carlos_Chiarelli, Pedro Simon, Mário
Maia e Deputados Edme Tavares, Nilson Gibson, José
Lins de Albuquerque, Vivaldo Frota, Aurélio Peres,
CásSio Gonçalves e Fued Di.b.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Gabriel
Hermes que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivos regimental, o Senhor
Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da comissão. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador_ Gabriel Hermes convida o
Sci:nhor Deputado Antônio Gomes para funcionar como
esCfiitiriador.

Para Presidente:
Deputado Hermes Zanetti
Em branco
Para Vice-Presidente:
Deputado Edme Tavares .•....... , . , .
Em branco ..... ·~· .•. ~ .......... r•-~

-10 votos
2_votos

lO votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Hermes Zanetti
e Edme Tavar-es.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Hermes
Zanetti agradece, em nome do Senhor Deputado Edme
Tavares e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senh(!r Senador João Castelo pararelatar a matéria,
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcilio José da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a Presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demaiS membros da

Comissão, e Trã à-pUbliCação.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emenda à constituição nl' 9,
de 1984, que "dispõe sobi-e a aplicaÇão de recursõs financeiros na Amazônia Legal".

1• Reunião (Instalação), realizada em
18 de abril de 1984

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e

emitir parecer sobre as propostas de emenda à constituição n% 6 e 7, de 1984, que "confere ao Congresso
Nacional, durante a primeira sessão legislativa ordinária da 48' legislatura, a ser inaugurada em 1~ de fevereiro de 1987, as funções de assembléia nacional

constituinte, estabelecendo normas pua o seu funclo..
namento; e acrescenta dispositivos ao título V (disposições gerais transitórias da constituição federal)''.
1• Reunião (Instalação), realizada em
17 de abril de 1984,

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta e
cinco minutos, na Sala da COmissão dC Ffilailças, no-Senado _Federal, presentes os Senhores Senadores Murilo
Badaró, Aderbal Jurema, Marcondes Gadelha, Passos
Pôrto, Almir Pinto, Virg-ílio Távora, LéllOir Vargas,
Hélio Gueiros, Fernando Henrique Cardoso, Severo
Gomes e Deputados Gorgônio Neto, Otávio" Cesãrio e
João Gilberto, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre
as Propostas de Emenda à Constituição i19S 6 -e 7, de
1984, que "confere ao Congresso Nacional, durante a
primefra sessãO -cegisJãtivã-Ordiitária da 48• Legislatura,
a ser inaugurada em I~' de fevereiro de 1987, as furições
de Assembléia Nacional Constitu-inte:, estabelecendo __
normas para o seu funcionamentO; e acrescenta disposi- tivo "ao Título V (DiSposições Gerais Trarisltórii!.S- da
Consillüição Federal)".
-·
-Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores Pedro Simon e Deputados Jair6 Magalhães, Joacil Pereira, Ronaldo Canedo, Jorge -Medauar, Cristirüi Tavares, Paes de Andrade, Sarnir Achôa
e José Frejat.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comun1,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositiVo regtmental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu~
las, o Senhor Seilador Almir Pinto convida o Senhor Deputado João Gilberto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte resultado:
Para Presidente:
Senador Fernando Henrique Cardoso--

12 votos

Em branco ~~········~····--·········
J voto
Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema .. ~·. ··-···~ .. ~--~12 votos
Em bnmco
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso ·e Aaúbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Fernando
Henrique Cardoso agradece, em nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado O__!!vío
CesáriO para relatà.r a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da COmissão_, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e irá à publicação-.

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e_quatro, às dezesseis horas_ e trinta minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finã.nçàs, rio
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Jorge Kalume, Claudionor Roriz, José
Lins, Gabriel Hermes, Hélio Gueiros, Fábio Lucena,
Mário Maia, Alberto Silva e Deputados Nosser de Alm~ida, Vivaldo Frota e José Mello, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n~' 9,
de 1984, que '~dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros na Amazônia Legal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Senhores Senadores Altevir Leal, Eunice Michiles e Deputados Antônio Pontes, Paulo Guerra, Rita Furtado, Arlindo Pôrto, Múcio Athayde, Domingos Juvenil, Cid
carvalho e··osvaldO Nasciniento.
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 Pre~
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Deputado José Mello para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Fábio Lucena
11 votos
1 voto
Para Vice-Presidente:
-senador -Raiiriu-naO Parti:nte
11 vÕtos
_ 1 voto
Em branco
São declarados eleitos, respectivamente, PreSidente e
Vice-Presidente os Senhores Senadores Fábio Lucena e
RaímLirido P<!,rente.
Assumindo a Presidência o Senhor SenadOr Fábio Lucena agradece, em nome do Senador Raimundo Parente
e- no-seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Deputado P::~ulo Guerra para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Samos, Secretário
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
Sirá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
n~"

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
31, de 1984-CN, do Senhor Presi~ente da Repúbli-

ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto--lei n~> 2.092, de 27 de dezembro de
1983, que ureajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos tribunais do trabalho e dá
outras providências".

1' Reunião (Instalação), realizada em
-23 de abril de 1984
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de mil no~
vecentos c oit_cnta e quatro, às dezesscis horas, na Sala da
CÕ-illissão de Finanças, no Senadç. __Fe4erat, presenies os
Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Gabriel Hermes,
Joii.o Calmon, João Lobo, Gaivão Modesto, Passos Pôr~
to, José Ignâcio Ferreira., Hélio Gueiros, Gastão Mal!er,
Saldanha Derzi e Deputlldos Osmar Leitão, Maçao Ta~
dano, Antonio Gomes e Randolfo Bittencourt, reúne~se
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a

Maio de 1984

Mensagem n9 31, de 1984-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texco do Decreto~ lei nl' 2.092, de 27 de dezembro
de 1983, que "reajusta os vencimentos, salários e proven~
tas do_s_servidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras
providênciaS".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Castelo e Deputados Nelson
Costa, Darcílio Ayres, Mário de Oliveira, Fernando Cu~
nha, Domingos Leonelli, O li vir Gabardo e Walter Casanova.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Passos Pôrto, que declara instalada a ComisSão.
-Ein obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presiden te, esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice~ Presidente da Comissão. Distribuídas as cê.dulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor
Deputado Antonio Gomes para funcionar como escrutínador.
Procedida a eleição, verifica~Se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Randolfo Bittencourt ._... _
13 votos
1 voto
Em branco ..... _........••... -.... -..
Para Vice--Presidente:
Deputado Darcílio Ayres .. _._.. . . . . . .
14 votos
São âeclarados _eleitos, respectivamente, Presidente e
Více-Presidente, os Senhores Deputados Randolfo Bittencourt e Darcílio Ayres.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Randolfo Bittencourt agradece, em nome do Senhor Deputado
Darcílio Ayres e no seu próprio a honra com que foiam
distinguidos e designa o Senhor Senador João Calmon
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a ,tratar, encerra-se a reunião, lavrartdo, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da CQmissãO, e, _irá
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~" 33, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 2.094, de 27 de dezembro de
1983, que "reajusta os 'Vencimentos e proventos dos
funcionários do quadro das Secretarias das Seções
Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância
e dá outras providências".
I• Reunião (Instalação), realizada em
24 de abril de 1984

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e dez
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume,
Passos Pôrto, Martins Filho, Claudionor Roriz, Almir
Pinto, João Lobo, Alfredo Campos i:: Deputados Assis
Canuto, Alércio Dias, João Alberto de Souza, Sérgio
Moreira, JOsé Mello, Aluízio Campos e Jofge Carone,
reúne--se-a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 33, de 1984- CN, do Senhor
Presideo_te da República à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 2.094, de 27 de dezembro
de 1983, que "reajusta os vencimentos e proventos dos
funcionáriOs do quadro das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo jUStificado, os Senhores Senadores Amarai Peixoto, Mário Maia, Enéas
Faria, Fábio Lucena e Deputados Simão Sessim, Manoel Ribeiro, Theodoro Me-ndes e Sérgio Lomba.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
as§ume a Presidênci_a, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
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Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Více-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado José MeJJo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Aluísio Campos . . . . . . . . . .
- 12 votos
~,.-~,.-~ -1 voto
Em branco ....
Para Vice-Presidente:
Deputado Manoel Ribeiro , -~---·r-.,._,.--- 13 votos
São .declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice.-Prcsidente, os Senhores Deputados Aluísio Campos e Manocl Ribeiro.
Assumindo _a Presidência o Senhor Deputado Aluisio
Campos agradece, em nome do Senhor Deputado Ma~
noel Ribeiro e no seu próprio a honra com que foram
distinguidos C_designa o Senhor Senador João Lobo para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Coinissão e ira-à
publicação,
A

. . . . . . . . , . . , • . , . . , • • ,., ...

e

no seu· próprio a honra com que foram-âistinguidos designa o Senhor Deputado Fernando Magalhães pararelatar.
Nad<l mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação,
COMISSÃO MISTA

....

COMISSÃO Mf.STA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nl' 34, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Repúblf~
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei "" 2.095, de 27 de dezembro de
1983, que "reftiusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e
dá outras providências".
1• Reunião (Instalada), realizada em
24 de abril de 1984

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e vinte
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no· Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, José Lins, Jutahy Magalhães, João Lúcio, Carlos
ChiareUi, Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante, Pedro Simon, Ãlvaro Dias, Fernando Henrique Cardoso, Alberto Silva e Deputados Fernando Magalhães, Jonas Pinheiro, Arnaldo Maciel e Nadir Rossetti, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n~ 34, de 1984-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.095, de 27 de dezembro
de 1983, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de
Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados Jayme Santan~, BrasíliQ Caiado, Milton Reis, Jorge Leite, Daso Coimhra e Tobias Alves.
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 irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídãs as cêduJas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Nadir Rossetti para servir de escrutinador.
Procedida a eleição, Váifíca:se o SegUinte resultadO:Para Presidente:
Senador Alberto Silva -. ~. ~ ........ .-.
14 votos
1 voto
Senador Álvaro Dias . , , -:-.....-.......
Para Vice-Presidente:
Senador José Lins .. -~ .... ;-•• _--~h.
14 votos
Em branco ......... ·--~ ~~-· •. _. _...
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Alberto Silva e
José Lins.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto
Silva agradece, em i10ine do Senhor Senador José Lins e

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 2, de 1984CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de
até CrS3.816.400.000,00, para o fim que especifica''.

I• Reunião (instalação), realizada
2 de maio de 1984
Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos_ e oitenta_ e_ qyatro, às dezes_sete horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Economia, no Senado FedCral, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema,
João Calmon, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Jo_ão Lúcio, José Fragelli, José lgnácio Ferreira, Fernando Henrique Cardoso e Deputados RómulO Galv-ão,-Francisco
Dias, Tobias Alves, Nelson Aguiar e Casíldo Maldaner,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de ex.aminar e emitir parecer sobre o Projeto de
Lei n'i' 2, de 1984-CN, que ''autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito es~
peci~l de até Cr$ 3.816.400.000~00, para o fim que-eSpeci~
fica".
Deixam de compãfecer, por motivo jUstificado, Os senhore Senadores Álvaro Dias, Eunice Michilés e Depu~
tados Simão Sessim, Feri-eira Martins, Victor Faccioni,
Nosser Almeida, Aldo Arantes e Arildo Teles.
De acordo _com o que p~eceitua o R(:gimento Comum,
assume a PfeSidência, eventualmente, o Sen-hor Almir
Pinto, que declara instalada a Comissão,
El"!l obediên~i~ a_~~L~!?.ositjyo regimental, o Se~hor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão._ Distríbuídas as cédulas, o Senhor ~enador Almi~ PÍJJ-_tO co_nvid_a o Senhor Deputad-o Casildo Maldaner para funcionar como escrUtinador.
Procedida a eleição, verifica~se o s~guinte reSUltado:
Para Presidente:
Deputado Nelspn Aguiar
, . , , , .. -.,. .. ,_l2_votos
-Einbranco .......••• ,. ..••..•...••.• .,..
lv_oto
Para Vice-Presidnete:
Deputado Nosser Almeida
13 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
- Vice-Presiden_te, os Senhores Deputados Nelson Aguiar
e Nosser Ãlriteida,
-ÁssUJTiindo a Presidência o Senhor Deputado Nelson
Aguiai·agradece, em nome do Senhor Deputado Nosser
Almeida e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador João Calmon para
relatar a mat6ria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. la-vrando, eu Mauro Lopes de Sá, Assistente de_ Comissão,
a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senllõr Presideilte, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de
lei n~> 3~ de 1984-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde o crédito especiaJ
até o limite de Cr$ 1.358.687.000,00 para o fim que
espeCifica''.
1~

Reunião, realizada em
· -2 de maio de 1984

Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e q~;renta mi-
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nu tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadore Marcondes Gadelha, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume,
Virgílio Távora, Mário Maia e Deputados Oscar Alves,
Tapety Júnior, Leônidas Rachid, Jorge Vianna, Luiz
Guedes, Cai-neiro Arnaud, Mários Hato e_ José Frejãt,
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n~> 3, de 1984-CN, que ..autoriza 9 Poder Executivo a brir ao Ministério da Saúde o
crédito especial até o limite de Cr$ 1.358.687.000,00 para
o fim que especifica".
Deixam de comparecer, por motivq justificado, os Senhores Senadores A!mir Pinto, Lourival Baptista, Mauro Borges, Gastão MUller e Deputados Angelo Maga~
lhàes, Francisco Rollemberg e Mattos Leão.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume :1 Presidência, eVentualmCnte, o Senhor Senador
Virgílio Ti1vora 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 Virgílio Távora convida o Senhor
Deputado José Frejat para funcionar como· escrutinaw
dor~

Para Presidente:
Senador Mário Maia .... , , , • ·-·-·-· .• ·-· 12 votos
Em branco .....•.•. _•.•••.• ,.-.•.•.. -.~ _- 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto
.... , ....... ~ . • •. 12 votos
Em br3nCo- ........• ~- •..•. ~........
2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vjce-Presidente, os Senhores Senadores Mário Maia e
Almir Pinto.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mário
Maia agradece, em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seupróprio, a honra com que foram distinguidos
e d~signa o Senhor Deputado Tapety Júnior para relatar
a matéria.
~
Naqa mais Oaver:~.do a tratar, encerra~se a.reunião e,
para constar, eu, Marcilio José da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e Vã! à publicação.
COMISSÃO MISTA

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
einitir parecer sobre as propostas de Emenda à Cons-tituição n'i's 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 e 28, de 1984, que "alteram, acres-centam e suprimem dispositivos da Constituição Federal".

I• Reunião (Instalada), realizada em
3 de maio de 1984
Aos três dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Octávio Cardoso, VirgíliO Távora, Lenoir Vargas,
José Lins, Murilo Badaró, Jorge Kalume, Fernando
Henrique_ Cardoso, Pedro Simon, Álvaro Dias, Itamar
Franco e Deputados Rondon Pacheco, Djalma Bessa,
Celso Barros, Ricardo Fiuza, Jorge Arbage, Jarbas Vasconcelos, Roberto Rollemberg, Jorge Leite, Cid Carvalho, João Gilberto e José Frejat, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre as Propostas de emenda à Constituição nqs ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 e 28, de 1984, que "alteram, acrescentam e
suprimem dispositivos da Constituição Federal",
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Acfcrbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência_a__d_ispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
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e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu~
Ias o Senhor Senador Aderbal Jurema convida os Se-nh~res Senadores Pedro Simon e Deputado Djalma Bessa para funcionarem Comõ escrutinadores.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resuftado:
Para Presidente:
Deputado Jarbas Vasconcelos
. . . . . . . . 21 votos
Em branco ~ ... ~: .....•...••• -:-:~---:-=:-;-=.=-r voto
Para Vice-Presldente:
Deputado José Frejat
... ~· .•....•. .-.
Senador Aderba( Jurema ......... ·--.

21 votos
- 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Pres_i~c;nte e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Jarbas Vascon- _
celas e José Frejat.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jarbas
Vasconcelos agradece, em nome do Senhor Deputado
José Frejat e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador A~erbal _Jurema
para relatar a matéria. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o _recebimento de Ofício da Liderança do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, no Senado Federal, indicando o
Senhor Senador Álvaro Dias para integrar a Comissão,
em substituição ao Senhor Senador Hélio Gueiros, anteriormente designado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Jsnard Accauhy Sarres do~ Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão, e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrâfico dos debates.

ANEXO À ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NAC10NÃL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À ÓJNSTITUlÇÃO N•s
II, l3, l4, I5, I6, /7,18, 20. 2I, 22,23,24,25, 26,27
e 28, DE /984, QUE "ALTERAM. ACRESCENTAM E SUPRIMEM DlSPOSlTIVOS DA CÓNSTlTUIÇÃO FEDERAL", REAliZADA EM 3 DE
MA lO DE 1984, ÀS 16 HORAS E 45 MINUTOS,
INTEGRA DO A-PANHAMENTO TAQUIGRÁFJCO, COM-PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO, DEPUTADO :JARDAS VASCONCELOS.
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Dá-se inf- cio à ínstalação da Comissão Místa do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituíção nts 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19,
20, 21. 22, 23 24, 25, 26, 27 e 28 de 1984, que alteram,
acrescentam e suprimem dispositivo da Constituição Federal.
Os membros da Comissão são os seguintes:
Aderbal Jurc:ma - Virgílio Távora - Octávio Cardoso- Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Jorge Kalume
- Ferhando Henrique CardOSo - Pedro Simon - Álvaro Dias- José Lins- Itamar Franco- Rondon Pacheco - Djalma Bessa - Celso Barros - Ricardo Fiuza - Jorge Arbage - Jarbas Vasconcelos -:- Roberto
Rollemberg- Jorge Leite- Cid carvalhO...:. João <!ilberto --José Frejat.
Já chegou ao conhecimento da Mesa qu~ a ~iderat:tça
do PDS na ComiSsão esta entregue ao Deputado Djalma
Bessa. Espero também, que as oposições designem o seu
Líder, para que esta Comissão possa trabalhar com absoluta tranqUilidade, evitando que os pró_prios mem~ros
da Comissão-fiquem, muitàs vezes, atarantados sem saber que caminho tomam, porque não sabem a quem se
dirigir. Os Líderes de Corilissão, sem dúvida, uma contribuição para ordem dos trabalhos.

O_SR. FREITAS NOBRE- O Senador Pedro Simon, ficará na coordenação. no entendimento que tiveramas Lideranças da Câmara d9s Deputados e do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Então temos, de um lado, o Deputado Djalma Bessa e, do outro
lado o Senador Pedro Simon. Não havendo nenhuma
__ preli~inar a mais,-eu.passo iniciar· a Votação. Vou distribuir as chapas.
O SR•. FREITAS NOBRE- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Tem a palavra S. Ex•
O SR. FREITAS NOBRE- Quero infoimara V. Ex•
que o Deputado Jarbas Vasconcelos foi indicado para a
Presidência da Comissão.

O SK PRESIDENTE (Aderbal Jurema) iníciO a votação.
(Procede-se à votação.)

Vou dar

O SR.. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Encerrado
o processo de votação, eu designo os Lideres, o Sr. Djalma Bessa e Pedro Simon para escrutinadores. (Pausa.)
(Proçede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Srs. Parlamentares foi eleito Presidente, com 21 votos, o Sr. Deputado Jarbas Vasconcelos. (Palmas.}
Para Vice-Presidente foi eleito, com 19 votos, o Sr.
Deputado Josê Frejat.
Houve um voto em branco para Presidente e VicePresidente e um voto para AderbaJ Jurema e VicePresidente.
Declaro eleitos Jarbas Vasconcelos e José Frejat.
Antes de passar a Presidência aO Deputado Jarbas
Vasconcelos, eu vou ler oficio do Sr. Senador Humberto
Lucena, Líder do PMDB, substituindo o nobre Senador
Hélio GUeii-os pelo nobre Senador Álvaro Dias.
(Procede-se à leitura do oficio.)
Convido o Deputado Jarbas Vasconcelos para assu~
mir a Presidência da Comissão Mista, (Pausa.)
Convido o Deputado José Frejat para assumir a V icePresidência da Comissão. (Pausa.)

O _SR. PRESIDENTE (Jarbas Vasconcelos) - Srs.
Senad_ores, Srs. Deputados que a presente Comissão
Mista, de acordo com os entendimentos das lideranças
·partidárias e ainda, de acordo com que prescreve o § 39
do art. 10, a Presidência designa o Senador Aderbal Jurema como Re_lator da Proposta de Emenda à Constituição do Governo. Peço que o Senador Aderbal Jurema
tome assento à mesa.
Srs. Senadores, SrS. Deputados, serei breve, apenas
para que depois de certa celeuma colocada dentro do
Congresso Nacional, dize_!" aos meus pares, em primeiro
lUgar ao partido a que pertenço, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que me confiou esta missão,
agradecer pela indicação e referendada pela maioria esmagadora dos que a integt:am. Devo dizer que: minha
preocupação desde o momento em que fui indicado pelo
nobr~ -líder Freitas Nobre, era de fazer com que a socie~
d;de -~ivil tivesse e tenha uma amp_la participação no
conjUiltp dein.edi!!as Cnviadas Pelo General Figueiredo,
atrã"vés de uma reforma da Constituição. O que disse na
imprensa no dia 19, reiterado posteriormente pelo nobre
Relator Senador Aderbal Jurema e publicada nas páginas amarelas da Revista Veja desta semana, é mais ou
menos as palavras do Nobre Lider do Governo na Câmara dos Deputados, Deputado Nelson Marchezan, que
diz que o Governo poderia, e eu acredito palavras dele:

Maio de 1984

que a proposta do Presidente abrange isso: ouvir entida·
des representativas da sociedade de profissionais liberais,
de trabalhadores, de empresários, de entidades religiosas
e a imprensa.

E. evidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados, de que já,
com a larga experiência parlamentar, tendo sido Presidente da Secção regional do MDB e posteriormente do
PMDB em Pernambuco, disputando inclusive uJ_na
eleição majoritária em meu Estado, e conhecendo oRegimento Comum da Casa, não caberia a mim, por via
de conseqUência ao partido a que pertenço, na qualidade
de partido minoritário nesta Comissão~ tentar impor à
Comissão Mista um roteiro de trabalho que atendesse ou
à vaidade pessoal do seu Presidente, ou aos interesses
partidárioS; apenas e tão-somente do Partido do Movimento Democrátíco Brasileiro, e de resto, às oposições.
Então, é evidente que o roteiro desta Coniissão será
submetido sempre à vontade da maioria, ele será submetido sempre à vontade daqueles e aos interesses dos que a
integram. Se há um desejo neste País de um entendimento politico e que eu disse e que vi nas mãos da imprensa
hoje, declarações minhas anteriores eu."ª~ tenho por
que deixar de· reinterar minhas posições póblicas, o que
eu disse é que achava dificil, como continu_o acreditando
que ê dificil, conciliar o interesse da Nação, manifestada
através das diversas pesquisas de opinião pública, de que
quando indagado, o cidadão brasileiro responde afirmativamente de que quer eleições diretas agora, para sucessão do General Figueiredo , e a proposta do General Fi·
gueiredo_ enviada ao Congresso Nacional estabelece
eleições diretas para 1988. De maneira que a tarefa dos
partidos, a tarefa dos políticos, a tarefa de todos os que
fazem politica aqui dentro do Congresso Nacional, é
buscar o entendimento e o diãlogo, que é comum ao
político.
E refuto a acusação descabida, despropositai de que
havia dito que era contrário a qualquer tipo de entendi·
mento ou diálogo; polítíca é entendimento, é diálogo.
Apenas tenho uma posição clara, que reitero mais uma
vez, e achava até desnecessário porque não costumo falar sobre os mortos. Eu sou contra a participação das
oposições no Colégio Eleitoral, mas como considero-o
enterrado desde a votação da emenda Dante de Oliveira,
não tenho_ porque reiterar mais esta opinião.

e

De maneira que, Srs. Senadores e Srs. Deputados, que
é dentro de um clima de cordialidade, sobretudo derespeito reciproco entre a Minoria e a Maioria que preten·
do- presidir esta Comissão. Está marcado uma reunião
para terça-feira, às IO horas da manhã onde, pretende·
mos junto com o Relator e ouvindo a maioria ou todo~.
os integrantes desta ComiSsão, traçar o roteiro interno
desta Comissão; e se a Comissão tiver de ouvir, como
previu o Líder Nelson Marchezan, a sociedade civil, é
evidente que não vou fazer à revelia _dest~ Comissão; os
meus passos, as minhas iniciativas serão dadas ao conhe·
cimento não somente do meu Partido, das minhas lideranças, mas, sObretudo a todos que integram esta Comis·
são.
Nada mais havendo que tratar, considero encerrados
os trabalhos.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constf...
tufção n~" 29~ de 1984, que "acrescenta§ 5t ao art. 6l
da Constituição Federal.

l• reunião (instalaçio), realizada em
3 de mafo de 1984.
Aos três dias do mês de maio do ano de mil novecen~
tos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze miou-
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tos, nu Sala da Comissão de Economia, no Senado Feder<~l, presentes os Senhores Senadores VirgíliO T~vO-iã-,

Helvidío Nunes, Jo1lo Lúcio, Lourival Baptista, Marcondes Gadelha, Cid Sampaio, Alberto Silva, Hélio
Gueiros e Deputados Saramago Pinheiro, Maçao Tadano, Antônio Câmara, Moysés Pimcntel, João Agripino e
Ciro Nogueira, reúne-se a Coini.ssão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre
a Propostu de Emenda à Constituição n>' 29, de 1984, que
"acresc_enta § 59 ao art. 62 da Constituição Federal".
Deixam de-comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores-José Lins, João Castelo, Fábio Lucena
e Deputados José Carlos Fagundes, Otávio Cesário, Oly
Fachin, Wagner Lago e Délio dos Santos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regim-ental, o Senhor Pre~
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice~Presidente da Comissâo. Distribuídas as célu~
las, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Ciro Nogueira para funcionar como es~
crutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente;
Senador Cid Sampaio
..... --13 votos
........• _........ . .
1 voto
Em Bmnco
Para Vice-Presidente:
Senador Marcondes Gadelha
13 votos
Em branco . . . . . . . . . • . . • . . • • • . • . . . . . • 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores senadores Cid SamPaiO--C
Marcondcs Gadelha.
Assumido a Presidência o Senhor Senador Cid Sampaio agrudece, em nome do Senhor Senador Marcondes
Gadelha e no seu próprio, a honra com que foram distin~
guidos_ e designa o Senhor_ Deputado Maçao Tt~dano
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, en.cerra~se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, laYrei a presente Ata que,
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, de~
mais Membros da Comissão e- ífá a publicação.

co minutos, na Sal:.l da Comissão de Finanças, no Sena~
do Fct:lerul, presentes os Serlhores Senadores Jorge Kalume, Juw.hy Magalhães, João Castelo, Octávio Cardoso,
Josê IgnóciÕ Ferreira, Josi Fr<.~ge!li e Deputados José Ri~
bumar Machado, Francisco Rollemberg, GomeS da Silva, Siqueira Campos, Jorge Vargas, Luiz Guedes, Odi~
lon Salmoria e Flávio Bierrenbach, reúne-se a Comissão
Mistu do Congresso Naciõnal, incumbida de estudo e
parecer sohre o Projeto de Lei n"' 4, de 1984-CN, que "acresce os efetivos da Força Aêrea Brasileira em tempo de
P;.t~·.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhore Senadores Louriva1 Baptista, Joüo Lúcio, Almir
Pinto, Alfredo Campos, Ãlvaro Dias e Deputados Milton Brand~o, Geraldo Fleming e Sebastião Nery.
De :.Jcordo com o que preceitua o Regimento Comum,
ass.uJne ã Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Octávio Cãrdoso, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~
sidC:nte esd<.~rece que irá procCder a eleição do Presidente
e do Vice-:Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Octávio Cardoso convida o Senhor Deputado F!évio Bierrenbach para funcionar como
eSCrutinador. Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Pãra Presidente:
Deputado Odilon Salmoria
12 votos
Deputado Luiz Guedes
2 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Francisco Rollemberg
12 votos
Deputudo José Ribanar Machado
2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice,Presidnele, os Senhores Deputados Odilon Salmoria· e FrancisCO Ro!lerTiberg.
Assumíndo a Presidência o Senhor Deputado Odilon
Salffiorü1 Agradece, em nome do Senhor Deputado
Francisco Rollcmberg e no seu próprio a hora corn que
fomm distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge
Kalume para relatar a matéria.
Nada mais haven-do a tratar, encerra~se- ã. reunião, la~
vrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais memhros da Comissão e irã à
public;.~çào.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso NacTOrliif, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 4, de 1984~CN, que
"acresce os efetivos da Força Aérea Brasileira em
tempo de pazH.
1• reunião (instalação), realizada em
8 de maio de 1984.
Aos oito dias do mês de maiO do ano de mil novecen~
tos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta e cin-

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
44, de 1984 - CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 2.096, de 27 de dezembro de 1983, que "reajusta os atuais valores de
vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências••.
n~'

I • teug_iào, realiza!) a em
9 de maio de 1984.
Aos nove düJs do mês de maio do ano de mil novecen~
to!> e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos, na. Sala da. Comissão de Finanças, no Senado Fedemi, presentes os Senadores Virgílio Távora, Guilherme
P..Umeira, João C<tstelo, João Lú_cio, Cid Sampaio, Saldanha Derzi e Deputados Evaldo Amaral, Clarck Platon, Manoel Gonçalves, Salles Leite, Epitâcio Cafeteira,
Luiz Sef:.lir e Nelson Aguiar, reúne-se a Comissão Mista
incumbid:.l de _e:.tudo e parecer sobre a Mensagem n9 44,
de 1984- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo U deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-lei nQ 2.09:6., de 27 de dezembro de 1983, que
'"reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos
dos Servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Con~
t<.~.s da União, e dú outras providências".
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores Senadores Jorge Bornhausen, Gabriel Hermes,
Lourival Baptista, José Fragefli, Severo Gomes e Depu~
t<.tdos Clarck Platon, Navarro Vieira Filho, Ibsen Pinheiro; Paulo Marques e Matheus Schimidt.
_Em obcdi~ncia a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclãr.ece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Pr_Csident_e- da Comissão • .Distribuídas as células, o Senho_r ~Senador Saldanha Derz.i convida o Senhor
Deputado EpltfLcio Cafeteira para funcionar como es~
crutinudor.
Procedidu a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Luiz Sefair
Em Brwnco

10 votos
2 votos

Para \'ice-Presidente:
Deputad-o Ciarck Platon
Em branco

10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
os Senhores Deputados Luiz Sefair e
ClarcJ..: Platon.
Vice~Presídente,

AssumindQa Presidência o Senhor Deputado Luiz Sefui r :.1gradece, em nome do Senhor Deputado Clarck Plu~
ton c no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador VirgHio Távora pararelatar a matéria.
Nada mais haYendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcílio José da Silva, Assistente da
Comiss~o. lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será nssinad.a pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à Publicação.

República Federativa do Brasil
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SENÀDO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 77• SESSÃO, EM 29 DE MAIO DE

1984
l . l - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Leitura de projeto
Projeto de Resolução n~> 27, de 1984, de autoria do
Sr. Senador MÜrilo Badaró, dispondo sobre prêvhi.
autorização do Senado Federal para o cumprimentq
de obrigações financeiras por parte do GoVerrio bra~

sileiro.
1.2.2- Fala da Presidência
Referente à medida a ser ad~tada pela Presidência
em atendimento à solicitação do Sr.ltamar Franco,
feita na sessão ordinária de ontem.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR JOSE IGNÁCIO FERREIRA -Processo de privatização da Cia Ferro e Aço de Vitória
- COFAVI.
SENADOR ITAMAR FRANCO-Solicitando io
Presidente do Senado providências visando agilizar a
tramitação de projetas que menciona.

SENADOR MÁRIO MAIA- Mudança de prioridades na ação do 59 e 7~ Batalhões de Engenharia e
Construções, no Estado do Acre.
SENADOR FÁBIO LUCENA -Depoimento do
Sr. Assis Paim Cunfia, em Comissão Parlamentar de
Inquérito, que investiga o funcionamento do Mercado Financeiro do País.
SENADOR ALOYS!O CHAVES. pela ordemRepulsa ao noticiário de jornal, lido pelo seu allteces~
sor na tribuna.

SENADOR FÁBIO LUCENA, em explicação pessoal - Declarações do Sr. Paim Cunha, pub_licadas
na imprensa paulista, envolvendo o nome do Senhor
Presidente da República, sobre o assunto que menciona.

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Documento encaminhado ao Presidente UJysses Guimarães, pelos presidentes regionais do PMDB, sobre o_
momento político -nacional.
1.2.4 - Requerimentos
N~ 95/84, subscrito pelo Sr. Aloysio Chaves, de urgência para a Mensagem n~ 49/84, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda
para que a Prefeitura Municipal de -Vilhena - RO
possa _contratar operação de crédito no valor que especifica.
N~ 96!84, subscrito pelo Sr. Humberto Lucena, de
urgência para a Mensagem n~ 87/84, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do
Senado para que o Governo do Estado de Minas Gerais possa realizar operação de empréstimo no valor
que menciona.

1.2.5 - Comunic8ções da_ Presidência
Convácaçào de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
Transférência para 19 horas, de hoje, da sessão
conjunta anteriormente convocada para 18 horas e30 minutos.
LJ-ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n~ 18/84, que autoriza o
Govern-o do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em CrS 57_.493._$36.955,5-1, o montante de_ sua dívida
co':lsOiid.;da. APr~Vado.A Comissão de Redação.
----

----

- Redação finai do Projeto de Resolução n~>
-18/84, em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
- Ofícjo n~S/4, de 1984, do Governador du Estado do Pará solicitando; aUtorização do Senado para
contratar empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.00, para o fim que espeCifica. Aprovado,
nos termos do P~jeto de Resolução n~ 28/84, após
pareceres das comissões competentes, havendo usado

da palavra os Si's. Murilo Badaró, Benedito Ferreira
e Aloysio Chaves. À Comissão de Redação.
- __F.edaçfio final do Projeto de Resolução n~>
28/84, em regime de urgên.cia. Aprovado. À promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara n9 82/81 (n~ 2.768/80,
na Casa de origem), que altera o art. 280 da Lei n~

5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo
Civil. _Rejeitado, àpós usarem da pa(avra os Srs.
Aloysio Chaves e Gastão Miiller. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n9 67/83 (n~> 939/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a responsábiHdade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos
da Administração Pública Federal direta ou indireta.
Rejeitado, após usar da palavra o Sr. Aloysio Chaves.
Ao arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 51/78 (n~ 1.465/75,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
8?_ da Le_i n9 _6.251, de 8 cje OJI_tubro de 1975, que institui normas gerais sobre deSportos e dá outras providências. Votação adia-da por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~> 54/81 (n9 435/79,
na Casa de origem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiários do servidor
público federal civil, militar ou autárquico. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 58/81 (n~> 1.595/79,
na Casa de origem), que "dispõe sobre a legitimação
adotívã, e dá outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lefda Câmara n\1 47/83 (n~ 5.615/81,
na Casa de origem), introduzindo alteração na Lei n~
6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a locação
predial urbana. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de_ Lei da Câmara n9 5/81 (n9 3.035/80,
na Casa de origem), alterando o art_. IQ da Lei n~
6.226, de 14 de juÍho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria,
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e dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n910f81 (n9 1.529/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado-

SENADOR FÁBIO LUCENA --Depoimento do
Sr. Assis Paim em Comissão do senado Federal, que
investiga o funcionamento do Mercado Fínanctbiro
do País.
-

ria, com proventos integrais, dos ex-com-ba-tCirteá segurados da Previdência Socíci.L Votaçi.o Sdlada por
falta de quorum.

--Projeto de Lei da Câmara n9 44/81

(n~'

587/79,

na Casa de origem), que veda aos veíciilo_s_ de -êàmu-

SENADOR JAISON BARRETO- Manifestação
contrária ã aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n"' 59/83, em tramitação no senado, que dispõe sobre
·
a -orgánízação sindical.

nicàção de massa (rádio, televisão, Ciil<im<i, jornitis,
reviStas, cartazes, anuários ou_ qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorizã.ção-Ou a ·vei"Cülã.Ção de
am1ncios e de comerciais que não sejam negoc1adOS;
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som -por profissionais e empresaS brisileiras. Votação adiada por falta quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 53(77 (n"' 227/75,
na Casa de ori&6m), que disPõe sobre coildições a oh~~
servar na renovação de contratos de atletas profisSio-nais, e _dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'~65/79 (ni4.157 f77,
na Casa de origem), que autoriza a aliCÍlaçãO de -im6·-·-"
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"' 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitarido, a crlação de
uma comissão especial mista composta de 11 senadores e II deputados, para, no prazo _de 120 dias, com a
colaboração das entidades mais representativas da
sociedade civil, discutir e apresen"tar soluções para a
crise e.conômico-finã.nceira do País. Votação adiada
por falta quorum.
-Projeto de Lei da Câmaran"' t9j79 (n'~l.511j75,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
59 da Lei n"' 3.807, de 26.de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n" 48/83 (n"' 5~0 19 (8 I,
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do
Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com
sede em João_ Pessoa, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Votação adiada--pOr falta de quorum.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃESCongratulando-se com a Diretoria da COBAL, Pela
iniciativa da introdução da cc-gestão naquela emp~e

..sa.
SENADOR HENRIQUE SANT/LLO-Considerações sobre irregularidades que teriam ocorrido na
área financeira do País. Situação difícil em que se encontram os mutuários do_ BNH, diante do próximo
reajus·te das prestações da casa própria.
SENADOR GASTÃO MULLER ~Reportagem
da Revista Veja, intitulada "Os Avanços que Apontam para o Passado".

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
-ATA DA 78• SESSÃO, EM 29 DE MAIO DE
1984 ~

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Requerimentos

- N9 98/84, de urgência, para á Projeto de Lei da
Câmara 75/84, que autoriza a iilclusão· de recursos
nos Orçamentos da União e dá outras providências.
- N"' 99 (84, de urgência, para a Mensagem n"'
68(84;-pela qual o Senhor Presidente da República
s_olicita autorização do Senado para que o Governo
do Estado do Espírito Santo possa realizar operação
de empréstimo no valor que menciona.
2.2.2 - Apreciaçio de matéria

- Redação final do Projeto de Resolução n"
19/84, que autoriza a Prefeitura Municipal deCanta-

gem (MG) a elevar em Cr$ ... 6.831.075.000,00, o
montante de sua dívida consolidada interna. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 100/84. A promulgação.

23 -

ORDEM DO DIA

n9 95, de 1984, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do
art. 37 I, alínea "c" do Regimento Interno, urgência
para a Mensagem n949, de 1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Fedc;:ral. proposta do Senhor Ministro da Fazenda
para que seja autoriZada a Prefeitura Municipal de
Vilhena (RO), a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 2. 732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e
trinta dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), para o fim que especifica. Retirado, nos termos
do Requerimento n"' lOI/84.
~Requerimento

e

-..Requerimento n"' 96, de 1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do
art. 371, ''c" do Regimento Interno, urgência para a
Mensagem· n9 87, de 1984, pela qual o Senhor Presidente da República solicíta autorização do Senado
para que o Governo do Estado de Minas Gerais possa realizar opetação de empréstimo no valor de CrS
79.232.971.409,70 (setenta e nove bilhões, duzentos e
trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil,
quatrocentos e nove cruzeiros e setenta centavos),
para o fim que especifica. Aprovado.
- Projeto de Resolução n9 17, de 1984, que suspende a execução dos artigos 2"' e "39, item III, da Lei
n9 1.309, de 27 de dezembro de 1978, na redação dada
pela Lei n"'l.338, de 30 de novembro de 1979, do Município de Mococa, Estado de São Paulo. Aprovado.
À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 23, de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE) a elevar
em CrS 216.789.008,13 (duzentos e dezesseis milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de Redação.
.2.4-MAT~RIA

APRECIADA APÓS A OR-

DEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n"' 75/84, em regime
de urgência, nós termos do Requerimento n"' 98/84.
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Aprovado, após pareceres das comissões competentes, tendo discutido a matéria os Srs. Hélio Gueiros e
Benedito Ferreira e encaminhadO a votação os Srs. Itamar Franco, Humberto Lucena e Aioysio ChaveS,
sendo feita declaração de voto pelo Sr. José Sarney.
À sanção.

zação, nesta data, às I 4 horas e 30 minutos, de sessão
cOnJunta solene, destinada a homenagear a memória
do ex-Senador Teotônio Vilela.
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4-ATAS DE COMISSOES
5-MESA DIRETORA

2.6- ENCERRAMENTO

2.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

Referente a não designação de Ordem do Dia para
sessão ordinária de -amarihã, em virtude-dá- feali-

- Dos Srs. Itamar Franco, Henriqu~ _Salltillo e
João Calmon, proferidos na sessão -de 28-5-84.

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 77t! Sessão, em 29 de maio de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lenoir Vargas
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SEPRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume -

Mário Maía -

Fábio Lucena -

Raimundo Parente- Aloysio Chaves~ Hélio Gueiros
-João Castelo- João Lobo -José Lins- Virgílio
Távora - Martins FHhO - HUmbertO Lucena - Cid

Sampaio- Luiz Cavalcanfe- LoUrivâi Baptista- Ju~
tahy Magalhães - Luiz Viana - José Ignácio Ferreira
- Moacyr Dalla - Nelson Carneiro -Itamar Franco
-Severo Gomes --Benedito Ferreira- Henrique Santillo - Gastão Müller - José Fragelli - Affonso Camargo - Lenoir Vargas ..:..;.. Carlos Chíarelli - Pedro Si-

mon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr ·oal!a) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 SrS. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protecão de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. !~'-Secretário
·
·
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 27, DE !984
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' Dependerá semp.re de prévia autorização do
Senado Federal o cumprimento de obrigações financei- ·
ras por parte do Governo brasileiro, além daquelas estabelecidas em co·ntratos de mútuo ou financiamento com
credores ou instituições di: qualquer natureza, que decorrerem de decisão unilateral das partes.
Art. 211 Ocorrendo awnento das obrigações, nos termos do artigo l~' da present.e Resolução, o Poder Executivo encaminhará Mensagem ao Senado Federal, em que
explicitará as condições dos contratos bilaterais ou financiamentos existentes, com o montante dos acréscimos verificados.
Art. 3~> O Senado deliberará sobre o pedido" no pra~
zo improrrogável de 10 (dez) dias.
Art. 49 Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
Justificação

A presente Resolução s~ estrJba em interpretação
construtiva do Regimento Interno do Senado Federal,
permanece fiel aos textoS constitucionais que dispõem
sobre a atribuição da Oi.mãra Alta e no _seu escopo visa a promover manifestação de_ inequíVoco sentido poJHÍco.
Daí seu caráter inovador, que abre pespectivas novas

para--aiUação do Senã9Õ- brã'sifeiro, entre a notória dificuldade de legislar sobre importantes matérias, face à
competência· eXclusi~a localizada no Poder E;~C,ecutivo,
ãcrescida da morosa e prolongada tramitação legislativa
de qualquer matéria originária de merilbros do Senado e
da Cãmara e a inadiável necessidade de pronunciar-se
atra':'és de mecanismos modernos pelos quais possa influir em matérias de interesse nacional, de forma m.ais

errcaz.

-

Preliminarmente

Em seu artigo 42, a Constituição estabelece dentre as
atribuições privativas do Senado Federal a de:
"VIU- expedir resoluções."
A ampla competência estabelecida do artigo retrocitado está muito além _cja restritiva interpretação que
p-retende jungir as ResoluÇões e meras manifestações de
ordem formal, destinadas a_ homologar ofícios do Supremo Tribunal-Federal sobre declaração de inconstitucionalidade, conc~der licença para emprêstimos, internos
·ou externos, a estados ou municípios, ou aquelas de caráter administrativos sobre a vida da Casa e de seus
membros.
O disposto no texto constitucional deve ser interpretado;en.tendido e aplicado sem que se perca de vista outra
disposição de clareza meridiana:

"Art. 44.
Ê da competência exclusiva do Congresso Nacio-

nal:
Resolver defiilitivamente sobre os tratados,
convenções e atas internacionais celebrados pelo
-Presidente da R,.epública."
A sabedoria do legislador constituinte, colocan.do sob
o império dei Corigresso Nacional a resolução definitiva
de todos os atas internacionais, ·dentre outras matérias
que projetam suas repercussões sobre a ârea externa,
buscou submeter à vontade coletiva da Nação, ao mais
amplo e -esclarecedor debate, através de seus represen- hmtes, decisões dO Poder Executivo que envolvam relações com estados estrangeiros e, igualmente, instituições internacionais de qualquer natureza.

Acrescente-se ainda o fato de que não é vedado ao Poder Legislativo legislar sobre vasta gama de matérias de,!
Ínteresse nacional, excetuadas <iquelas._que se encontram
submetidas à limitação do artigo 57, conforme se infere
·da compreensão do artigo 6~', n~> XVII, que estabelece a
competência da união para legislar, entre outras, sobre

~·Jetra L - política de crédito, câmbio, comércio
exterior e interestadual; transferência de valores
para fora do País;"

O exame atento dos diversos dispositiVos co·nstituCio~
nais citados demonstra cabalmente a existência da capacidade legal do Senado da República de expedir resoluções nos termos do estabelecido no artigo I~' do presente projeto, ora submetido à elevada apreciação da Casa.
Ademais, o Regimento Interno do Senado Federal, em
seus artigos 403 e 405, o primeiro determinando que "O
Senado apreciará pedidos de autorização para emprêstimos; operações.ou acordos externos, de qualquer natureza, a ser realizado por Estado, pelo Distrito Fcbderal ou
por Município (Const., art. 42, IV)" e o outro estatuindo
que "qualquer modificação- nos compromissos originariamente assumidos dependerá de nova autorização do
Senado", mostra o ry.mo que o intérprete deve buscar na
análise da matéria objeto deste projeto de resolução.
- É bem verdade que o texto do artigo 405 diz respeito
especificamente a empréstim-o a Estados e Municípios.
Tocjavia, a interpretação construtiva do texto legal deve
induzir-nos a concluir que a "mens legis" predominante
qli.âhdo da elaboração da norma tinha como objetivo
impedir que a modificação "a posteriori" do pactuado
anteriormente ficasse ao alved.rio do administrador, exi~
gindo, para tanto, nova manifestação do Senado Federal.
Outra não deve ser a conclusão quanto aos contratos
de mútuo ou financiamentos realizados com agências internacionais de crédito, estejam essas situ~adas no amplo
universo da iniciatíva prívada ou mesmo pertencentes a
governos estrangeirÕs.

Queremos crer que o determinado no artigo 19 do presente projeto de resolução se compagina perfeitamente
com as normas da Constituição e do Regimento Interno
do Senado Federal. Trata-se, sem nenhuma dúvida, de
iniciativa pioneira e inovadora, que, se aprovada pelos
eminentes senhores senadores, pode. se transformar em
poderoso instrumento de afirmação legíslativa e política
da Câmara Alta do Congresso Nacional.

O" Mêrito
Estabelecida índuvidosamente a preliminar da .constitucionalidade ejuridicidade do projeto, além de seu perfeito enquadramento das normas do Regimenio Interno
do Senado, cumpre-nos agora avaliar seu mérito e oportUnidade política.
O Brasil está realizando hércuteo esforço para colocar
em ordem seus compromissos na ordem internacional,
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mantendo a tradição de pautar sua conduta com seriedade e principalmente de respeito a obrigações assumidas.

Os diversos países não têm regateado palavras enccimiásticas ao comportamento brasileiro n_os__foruns Hnan-

ceiros internacionais além de reconhecer que o trabalho
pela recuperação da economia começa a dar sinais promissores, tal como acaba de o proclamar o PrimeiroMinistro do Japão, em entreYista aos-jorriais:
Nào menos verdade é que pesados ônus e terríveis gravames estão sendQ impostos à sociedade brasileira, em
decorrência do VQ]um_e da dívi~a externa, agravada ~m
os malefícios de conjuntura extremamente desfavorável,
tudo isto torna mais âsperos nossos caminhos, em momento d_elicado da vida interna, quando estamos tentando construir sólidas e duradouras instituições democráticas.
Eis que, de forma unilateral e demonstradora da falta
de qualquer consideração de ordem política, social ou
econômica, uma das partes resolve aumentar arbitrariamente as taxas de juros, acrescendo ainda mais- o peso do
serviço du dívida, a que praticamente estão destinados
quase todos os recursos advindos do magnífico comportamento de nossas exportações.
Cremos ter chegado o momento de colocar um basta a
esta situação, através de manifestação ordenadora do S_enado federal de c_unho eminentemente político, via resolução que obriga o Governo brasi!~iro a solicitar permissão para cumprir novas obrigações decorrentes de decisão unilateral de nossos credores.
Se o apelo à moratória não se adequa à tradição Oo
Brasil, nem talvez suportaríamos longa retaliação internacio-nal no campo econômico, correta é sem dúvida a
manifestação da vontade nacional pelo mecanismo congressual contrária à extensão sobre o conjunto da sociedade de tributos decorrentes de manifestações de inqualificável ausência de lucidez política, de cunho nitidamente mercantilista e representativa da enorme voracidade das instituições inte"rnacíonais de _crédito.
Este_o_ objetivo principal do presente projeto de resoh,Ição_ para cuja aprovação se pede o beneplácito dos
eminentes senhores Senadores.
Sala d_as Sessões, 22 de maio de 1984.- Murilo Dadaró.
(Às Comissões âe- Constituição e
nomia e de Finanças.)
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iUSiiçQ, 'de Eco-

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Q, proJeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes:
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)_- O e·ffiiÍle.nte
Senador Itama-r Frarico encaminhOu, aPóS leiiurà-que
fez em plenário, na sessão ordinária de ontem, requerimento em que soliCita, nOs lermos do art. 195, item H, letra e, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado nl' II O,_ de 1982, de_sua
autoria, que está ·na CoiiliSSãO de CoilstitUição e-JUstiÇa
para recebimento de parecer.
A Presidência oficiará ao Presidente dacii.JefãCOmiSSão
no sentido de que apresse a tramitiição_ áa rri.ã.féria, qUe
foi distribuída também às Comissões de EcoÍlomia e- de
Segurança Nacional, parã que possa ter condições de
atender ao solicitado.
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador José Ignácio Ferreira.

O SR. JOS€ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) -~Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Está por ser concluída, ao que dão conta alguns indícios muito Veementes que vazam de privilegiados gabinet~ da alta tecnocracia desta República, mais uma
sombria articulação de enorme potencial de lesividade

para o interesse público nacional. Trata-se da venda im1nente,pela Siderurgia Brasileira S/ A - SIDERBRÁS, à
Companhia Siderúrgica da Guanabara (C6siCHTA), de
sua participação acionãria no capital da CorUparlhia
Ferro e Aço de Vitória- COFAVI, esta úttima uma empresa siderúrgica de produtos não-planos, com sede e
instalações industriais n-o município de Cariadca, regiãO
da Grande-Vitória, no meu Estado do Espírito Santo.
Acima dos interesses partidários ou de posições dou~
trinárias quanto à política de desestatização empreendida pelo Governo, com a qual aliás coricordo em teSe, fala
mais alto até que a representação que exercito no Senado
da República a indignação do cidadão que se sente insul~
t<1do com os fatos já ocorridos e com a eScandalosa iminência dos fatos que estão por ocorrer.
A=companhia Ferro e Aço de Vítóiia-- COFAVI, está por-s-er entregue de mão beijada à COSIGUA, empresa do Grupo Gerdau, com vinculações com o grupo alemão do barão August Von Thyssen e que há muitos anos
vem lutando em tal sentido, para ficar praticamente c_om
o monopólio dos perfilados não-planos do Brasil.
Desde 1979, a privatização da COFAVI em favo~ do
Grupo Gerdau vem sendo considerada por este como
uma "questão de honra". A publicação "Bolsa", de26ll_-1979, abria então manchete para a afirmaÇão dO
diretor-presidente das empresas do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johnnpeter, ·par~ quem "a privatização" da
_COFAVI ê uma questão de honra''~ "A aq~isiçã_o da
coFAV! -.diz a maléria- é pi-etendida pelo Grupo
Gerdau, conforme prop'?sta apresentada ~o primeiro semestre deste an_o~_A p-ro-posta continua- pendente, mas
Jorge Gerdau Johnnpeter confia em que as negociações.
sejam retomadas com mais vigo-r, em breve ... Infelizmente - diz ele- há setores governamentais que reagem à
privatização da COFA VI, pois não pretendem abrir mão
desta interferência numa pãrea que é de iniciativa príVada", acrescentou.
O crescimento do Grupo Gerdau - disse Johnnpéter
aos-associados-da-ABAM-EC,- no Rio --prosseguirá,- in-dependente da compra da Ferro e Aço de Vitória.
No_ entanto, ele se julgava no dever de alimentar os debates sobre a privatização daquela empresa, por uma
questão de princípios.
"Lutar"mos p~la privatização de empresas públicas significa valorizar os esforços da iniciativã·p-rivada", dísse.
Em tese, o princípio é verdadeiro. Mas não especificamente no caso_da COFAVI, sobretudo nas condições em
que _se pretende privatizá-la e ainda, de resto, nas condições_e forma como se implantou e vem processando
toda a .Poiítica de_desestatização da economia no País.
Em 1979, o Grupo Gerdau fazia publicar uma "nota
aos acionistas" alegando atuar _dentro do programa de
privatização do Governo federal e _dizendo ser sua intenção adquirir 5 l% das ações votantes pertencentes à
SIDERBRÃS e ao BNDE e mais todas as ações votantes
dos minoritários, numa primeira etapa que envolveria
recursos da ordeni de Cr$ 5()()" milhões. Numa segunda
etapa seríam adquiridas as demais aç.ões votan-tes pirtencentes aos atuais controladores, elevando o total d_a tra~
sação a perto de Cr.$ 1 bilhão,
Diz o seguinte a alu.dida "nota aos acionist:as":

"NOTA AOS ACIONISTAS DE
Metalúrgica Gerdau S.A.
Siderúrgica Riograndense S.A.
Siderúrgica Açonorte S.A.
Siderúrgica Guaíra S.A.
Senhores Acionistas',
I. Em obediê_ncia às determinações da nova lei
das Sociedades Anômínas e a fim de proteger os
legítimos interesses dos 21.000 acioriistas minOritáfios das Empresas s1gnatárfas, de serem corretamente informados quanto aos fatos relevantes das
Companhias - especialmente quando esses fatos

Podem estar sendo distorCidos por desconhecimento
-, cabe esclarecer o qu_e se segui?,•
2. Oent~:O do programa de p!"ivatizaÇão do governo do Presidente João Figueiredo, as Empresas
signatárias vêm mantendo entendimentos visando à
aquisição do controle acionãrio da Cia. Ferro e Aço
de Vitória - COf'A VI, que também atf.!a ng setor
de aços não-planos.
3. A responsabilidade pelo setor de aços_ nãoplanos foi atribuída pelo próprio Governo Federal à
iniciativa prívada. Dentro dessa linha, todas as empresas de controle estatal do setor seriam privatizá:
veis. _Entretanto a transação com a COFA VI, apresenta, em relação- ~s-demais, justificativas de várias
ordens, inclusive mercadológica, eis que sua linha
de produtos amplia as atuais linhas das signatárias.
Além disto,.a COFAVI tem um patrimônio líquido
e equivalente a um terço do patrimônio líquido consolidado da Metalúrgica Gerdau S. A. e suas contra- !adas e produz cerca de um sexto da tonelagem de
aço, operando em setor de características tecnológicas idênticas, onde firmaram seu conceito. Os riscos
de assunção da empresa nova estariam, por issO, minimizados.
4. Foi sugerido, pelas signatárias, como critério
de preço, o valor do patrimônio líquido contâbil e
corrigido da COFAVI, 80% superior ao valor nominal, critério esse que o Governo Federal vem apli- cando preferencialmente nas aquisições de controle
de empresas privadas. De sua adoção resultaria a
sub~titilição do Estado pelo empresário privado na
COFAVI sem qualquer prejuízo para o erário, cujos
investimentos e resul"tados não distribuídos seriam
integralmente recuperados e liberados para aplicação em áreas de sua responsabilidade. As signatárias confiam em sua capacidade para desenvolver
os esforços necessários a atingir, na COFAVI, resultados compatíveis com esse nível de preço. _
5. A intenção é adquirir 51% das ações votantes
pertencentes à: S!DERBRÁS e ao BNDE e mais todas as ações votantes de minorítários, numa primei" ra etapa, que envolveria recursos da ordem de Cr$
SOO milhões. Numa segunda etapa seriam adquiridas as demais ações votantes pertencentes aos atuais
controladores, elevando o total da transação a perto
de Cr$ 1 bilhão.
6. As signatárias estão prontas a arcar, na plenitude, com os riscos da assunçào do controle acionário da COFAVI, custeando-a com recursos por
elas gerados, sem novos endividamentos ou chamadas de capital. Não pretendem também qualquer financiamento ou subsídio governamental para concretizar a _citada compra de controle.
7. As signatárias sugeriram, ainda, que a transação se efetivasse sob a égide da oferta pública para
aquisição de controle acionârio, à semelhança do re• gime legal aplicável às companhias abertas, a fim de
ensejar ampla divulgação e debate sobre a operação
e assegurar a outros eventuais interessados igualdad~ de oportunidade, sem prejuízo do poder decisório do. Estado quanto à aceitação, Ou nãO, da ofer-

ta.
8. O Governo Federal reafirmou seu propósito
privatizante nos vários entendimentos mantidos.
Neste instante, os Ministérios que têni sob suaresponsabilidade empresas privatizãveís buscam definir critérios gerais e comuns que regulem a privatização. As signatárias aguardam a definição de tais
critéríos paia a seqUência dos entendimentos.
28 de junho de 1979 -as Diretorias~
O preço era tão irrisório, tão distanciado da realidade
de valor da empresa, qUe levantaram-se à época ·defesas
as mais insuspeitas em favor da não alienação da COPAVI. E se indagava então sobre quais seriam os estranhos
estímulos que teriam determinado a ousadia de tal pre-
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tensão: a compra de uma empresa com o patrimônio, à
época, de Cr$ 7 bilhões, pela quantia de apenas Cr$ I bilhão.
Em su-as investidas, o GrUpo Q_c;:rdau tem usac[o um
eficiente lobby de PubHcade objetivando gerar na opinião
pública a impressão de irrevCrsabilidade qu-anto à aqUisição da COFAVI. Os relatórios encaminhados à Si~
DERBRÃS pelo então presidenie da COFA VI, em 1979,
General Engenheiro Hésío de Mello e Alvim, bem evidenciam a veemência e mesmo a torpeza do assédio do
Grupo Gerdãu sobre a·COFAVI. Em todas essas investidas, que já datam de 1971, foram impostos sérios ptejuízos à COFA Vl, tanto de ordem económico financeira
(concernentes aO relacionamento da empresa com o sistema bancário), "qUanto -de ordem fiiÕCional (pela suspensão de investimentos, mesmo aqueles coin o caráfer
de reparação para a contili.r..iiâade operativa da empresa).
Ao reverso, porém, as ações da COSIGUA, por exemplo, que se arroga a preferência para a compra do controle acionário da CO~AVI, subifam de Cr$ 1,2_ÇI (Um
cruzeiro e vinte centavos) para CrS 5,60 (cinco cruzeifos
e sessenta centavos), um periodo __de dificuldades rimndialmente conhecidas, verificando-~e _a cada publicação
na impr-ensa a correspondência de uma injUstificada alta
no valor das ações na Bolsa, beneficiando assim o Grupo
que, com seus aliados alemães da Thvssen, seguramente
ambiciona manopolizar a produção de perfilados nãoplanos no Brasil.

DIÁRIQODO CONGREs.SO NACIONAL (Scç1io U)

cada e no seu relacionamento setorial siderúrgico em
todo o País (pois fabrica os melhores laminados do Br~
sil), qu~r na promoção de. b~m $Ocia_l de efeito ~iret~.e in·
dircto na vida caPixaba.
- ·Um breve histórico da COFA VI
A COFAVr foi fundada em 1942, com o-Capital integralmente subscrito por particulares. Começou por instalar-um pequeno alto-forno, a carvão vegetal, com capacidade _de 12.000 ton./ano de gusa.
Ba.s.eadp no planejamento do setor siderúrgico definido pelo Governo, o BNDE, que entretanto adquiriria o
controle da empresa, decidiu, em _19~9,_ impl~ntar uma
laminação de perfis m-édios -e leves, a partir de semiacabados fornecidos por terceiros. Este projeto
conjungava-se com a implantação da USIMINAS, cujo
excedente de blocos seria laminado pela COFAVI, iité
que esta pudesse produzir o seu próprio aço, como se
previa para fase ulterior do plano de expansão de integração.
Desativado em 1962 o velho alto-forno, as novas instalações da Usina de Cariacica foram fna·uguradas em
outubro de 1963.

Com o objetivo de libertar a empresa da sua situação
de simples laminadora, que a deixava na dependência
dos forneCedores de semi-acabados, vieram a ser instalados, .entre 1971 e 1973, dois fornos elétricos e uma máquina de Jingotamento contínuo, cuja capacidade
o que é a COFAVI
li 10.000 ton.jano de aço líquido) se mostrava, todavia,
botstante inferior à laminação (200.000 ton.jan_o).
A COFAVI completou no dia 3-0~10-1983, vinte anos
Em 1975, a COFAVI passou para o controle da SIde trabalho profícuo, prestados à siderurgia brasileira na
DERBRÁS. NeSs-e mesmo ano, o CONSIDER autoriárea de laminados são-planos. Pioneira no ramo, no Eszo_u a expansãO da laminação para (300.000 ton.jano),
tado do Espírito Santo, podemos dizer sem qualquer fabem como a implantação de um terceiro forno elêtrico e
vor que ela participou decisivamente do desenvolvimende uma segunda máquina de lingotamento contínuo,
to de setores vitais da economia do País, produzindo e
un_idades que entraram em funcionamento em 1977.
comerci!izando, em qualidade insuperável e a custo comCom elas, a capacidade da COFAVI passOU para
patível os mercados e nacional e internacional. A CO160.000 ton.jano de laminados finais.
FA VI é hoje fornecedora de 98% das cantOneiras necesQ_ atual plano de expansão, _também aprovado pelo
CONSIDER e.que se encontra em fase final de execução,
sárias à construção de torres de transmissão e telecoinunicações espalhadas por toda a exteri-são do_ t_erritóríO-=- ___ -Compreende a instalação do quarto forno elétrico (cobrasileiro. Além disso, detêm signíficciiiva parceiB. donheddo por ..Aciaria n"' 2"), com capacidade nominal de
mercado nacional de não-planos, ao tempo em que tem
230.000 ton.rano de aço líquido, e da terceira máquina
conseguido expressivos êxitos na abeiiUra de sucCss-ivas de !ingotamento contínuo, com capacidade de 320.000
frentes no mercado internacional.
tonjano, além de diversos equipamentos e instalações
Inicialmente considerada uma empresa inviável, foi
auxiliares.
paulatinamente se afirmando no mercado siderúrgico de
não-planos, para nele ocupar merecida posição de destaInformações sobre a sociedade
que. Foram, sem dúvida, vinte anos de muita dedicação
A COFAVI é uma sociedade anônima, que tem por
e laboriosidade~ para os Cofavianos, que souberam, aO
objeto a indústria e comércio de produtos siderúrgicos,
longo do período, robustecer e conceituar positivamente
bem como o exerclcio- de atividades conexas e subsia empresa, levando-a à posiçãO inVejável em que pf-éSeilâiârias, inclusive as -de importação e exportação.
temente se encontra.
A sede da companhia situou-se, atê há pouco, no Rio
A COFA VI ê,-irrecusavelmente, uma empresa qu-e-pride Janeiro; a aSsemb!êiã geral realizada recentemente
ma, por todos os títulos,· pelo cumprimento de suas
transferiu sede para Cariacica, Espírito Santo, onde esfunções básicas: A Indusú·lal - promovendo_ a conservação e a melhoria dos equipamentos existentes a fim de
tão impla':lt~das_ as inst::ilações í_ndustriais. A companhia
continuar em sua posição de destaque, no meio siderúrtem aiÕda eScritófios comerciais em São Pàulo (Av. Ipi- ranga, LJOO, GruPo 100 e l09), Belo Horizonte (Av.
gico nacional; a economia- gerando o lucro necessário
à sua modernização, sem contudo torná-lo um fim, mas
Amazonas, 31~.-Conjun~o 903) e Vitória (Av. Espírito
somente" um meio de atingir o seu objetivo; e a social.....:..
Santo, 216- Jardim América- Cariacica).
propiciando aos iiitegraõtes creseu quadro empregaticio
O capital social é de CrS 7 .438.268.986, 71 e acha-se dium ambiente de trabalho sadio e seguro e uma remunevidido em 2,556.106.18_1 a,ções do valor nominal de Cr$
.nwão em bases reallsticas, consentâneas com a sua si2,91, das se_guin tes_ espécies:
---- · a) ações ordinárias (6Q,77% do capital social);
tUação econômico-fiiianceira: Forjados em tal ambfente
- ~ b) aÇões PreferenciaiS da classe ..A" (25,96%);
de equidade e respeito às funções básicadas industri:i_lS,
c) ações preferenciais da classe "B" ( 13,27%).
os Cofavianos aprenderam a avaliar realisticamente a
Está em curso o_ aumento de capital para CrS
empresa, tanto no contexto estatal como federal,
u'.081383.415,45, por emissão de ações.
revelando-se sempre perfeitamente cônscios de seus deAs açÕes preferenciais de ambas as cla~~<;s gozam das
veres.
seguintes vantagens:
A influência da COFAVI na vida capixaba 6_de uma
a) prioridade na distribuição de dividendo mfnimo de
importância conhecida de todos e reconhecida pelas au6% do valor nominal, que em caso de liquidação da sotoridades do Governo Estadual, quer na geração de triciedade, será pago ~esmo em prejuízo do capital social;
butos (e a COFAVI paga tributos), de mercado de trabab) Prioridade no reembol~o do capital.
lho, na docência da capacitação da mão-de-obra qualifi-
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As ações preferenciais da classe "A" têm direito devoto._As da clu~e "B", subscritus e integralizadas com recursos de incentivos fiscais, não gozam do direito de
voto e ~ào inalienáveís_dl!rante o prazo fixado na respectiva legislação.
As ações preferenciais poderão, salvo as restrições decorrentes da legislação sobre incentivos fiscais, ser, em
qualquer altura e a solicitaç~o dos respectivos titulares,
convertidas em ações ordinárias, e sê-lo-.ão automaticamente no ato da primeira alienação.
As participações acionárias era, em 1"'·1.83, as seguint!!s:
Acionistas

SI DER BRÁS
BNDE
FUNRES
BANESTES
FERROSTAAL
CSN
DIVERSOS .
DIVERSOS
DIVERSOS

Tipo
Quantidade
deaçio
ONjPN "A" 1.776.585.067
PN "A"
435.292.331
PN "B"
327.262.918
PN."B"
4.909.280
OP
3.433.951
ON
491.438
OP
811.232
ON
414.914
PN "B"
6.905.050
2.556.106.181

%
69,50
17,03
_12,80
0,19
0,14
0,02
0,03
0,02
0,27
100,00

Estas percentagens ficarão alteradas com a efetivação
do referido aumento de capital (n"' 9), no qual a SIDERBRÁS além de sUhScrever as ações correspondentes
ao seu direito de preferência, declarou tomar todas as
que não forem subscritas pelos demais acionistas.
Dados Sobre a Usina
Localização
As instalações industriais da COFAVI~ que ocupam
uma área de I.047.34lm 2 , estão localizadas no bairro de
Jardim América, Município de Cariacica, Estado do
Espfrito Santo, distante sfe ~.Km da cidade de Vitória.
Trata-se da região_ cuja_ infra·estrutura permite condições seguras de abastecimento, já que é servida por importante malha rodoviária e ferroviária, além de moderno complexo portuário.
a)

b) Sistema de produção

A usina siderúrgica ê semi-integrada, constituída por
aciaria elétrica, lingo""iameilto contínuo e laminação, e a
linha de_ produção compreende perfilados não-planos
médios e leves. O fluxograma do Anexo V ilustra o processo de produção atual da empresa.
A aciaria é composta de três fornos eJétricos a arco, de
fabricação Brawn Boveri, com as seguintt?S características: um forno de l2tjcorrida, tipo.SSKD-340, e dois de
15tfcorrida, tipo SSKD-360, de_ capacid~de nominal;
tipo trifásico; diârilelro do. eletrodo com 305 mm; transformadores com potência de 6,3 MVA.(12 t) e 8~5 MVA
(15 !).
- O aço líquido, vazado em panelas de 18 t, é encaminhado ao lingotamento contínuo para a produção de tarugas. Todo _o manuseio desta área é realizado por 5
pontes rolantes, sendo 3 de 10 t, com 23,15 m de vão.
equipadas com eletroill)ã e localizadas na área de fusão.
Existem ainda 2 pontes, uma de 25/5 te outra de 30/5 t,
na área de vazamento e Hngotamento, além de uma ponte de 15 t para manuseio de tarugos. A pesagem da sucata é feita ein balanças de 20 t, do tipo ferroviário.
O lingotamento contínuo ê assegurado por duas máquinas idênticas, modelo .. S" da CONCAST, com 2
veios cada uma e capacidade de 160.000 tfano de tarugos
por máquina. Os semi-acabadbs, com seção. quadrada
80, 100 e 130 mm, são cOttados em tamanhos de3,5 a6,0
m, por tesouras hidráulicas.
Existe também um sistema de lingotamento convencional indireto, mas usado apenas em casos eventuais.
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A laminação- é constituída de Uma-·Iíriha ni-êdià-·e-de
uma linha fina. A linha méOia fabrica produtos mais pesados: barras mecânicas de 38,1 a 101,6 mm, cantoneiras
de 63,5 a 101,6 mm, perfis (de 101,6 a f52,4-nim;i)erfiS-ú
de 76,2 a 152,4 mm e perfis especiais (guias =de elevador

- elekodos: adquiridos junto a- White Martins do
Nordeste, sediada na Bahiã, única- fonte de Abastecimento no inercado inteniõ, s~ndõ-0 su'pfimento complementado através de importações.

de 88,9 a 127,0 mm).
Basicamente, a linha média, com capacidade de
180.000 tjano de produÇão, é constituída de:
-um forno de reaquecimento para blocos, com capacidade de 45tfh, do tipo contínuo, soleira fixa, emPuí-rador descarga frontal, utilizando como- corilbústível o
óleo BPF;
-um trem desbastador, SCHLOEMANN, de uma
cadeira duo reversível (O 750 x 1.850 mm), acionado Por
um motor de corrente continua de 2.260 KWecapacidade de 3_60.000 tjano;- -um trem médio, SACK, aberto, constituído de três
cadeiras trio (O 480 x t:450 mm) e urili cadeira duo (O
480 x 1.000 mm), acioi:lado por um motor de corrente alternada de 1.850 KW (cadeiras trio) e um de 590 KW
(cadeira dilo), com capacidade de 180.000 tjano di pro~
dutos; e
-equipamentos e instalaç-ões- auxiliares, tais-como,
mesas basculantes, caminho de rolos, leitos de resfriamento, sisterria de serras, desempenadeiras, bãlanças e
pontes rolantes.
Na linha fina, fabricam-se produtos mais leves: barras
mecânicas de 12,7 36,0 rrim-, Canto:Oeiras de 25~4-a 63,5
mm, perfis especiais (anéis laterais para rodas de veículos
de 2.0 a 6,0 Kgjm) e perfis U de 76,2 a 101,6 mm). Esta linha, com capacidade de 210.000 tjano de produção, é constituída basicamente de::

c) Sistema-de transporte
Os principais sistemas de transporte que servem a
Ç9mpanhia são os seguintes:

a

-um forno de reaquecimento para tarugos com capacidade de 35 tjh, do tipo contínuo, sOleira frxa, empUrrador e descarga lateral, utilizando como combustível o
óleo BPF;
·-um laminador esboçador, SACK, constitUído de
uma cadeira trio (O 480 x 1.450 mm); aberto, acíonado
por um motor de 803 KW;
- um trem intermediário, SACK, consthiído de dois
grupos de 4 cadeiras duo, com cilindros de O430 -e,-310 x_
l.OOO mm de comprimento de corpo, do tipo contínuo,
acionado por 5 motores de 1.000 KW cada;
-um trem acabador, SCHLOEMANNJVILLARES,
aberto, constituído de 4 cadeiras duo (O 345 x 800 mm),
acionado por dois motores de corrente contínua de 1.000
KW cada; e
-equipamentos e instalações auxiliares-, üUs--cõmo,
leitos de resfriamento, tesOura a frio, âesemp-efladeira e
pontes rolantes.
Os insumos-bâSiCoslilliizados são os seguinteS;:-- sucata: principal matéria-prima, com o consumo
anual da ordem de 160.000 t, adquirida em São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírto Santo e Minas Gerais, utilizando
principalmente O transporte rOdoviário.- gusa: consumo anual da ordem de 16.000 t, adquiri:.
da em Minas Gerais e rio Espírito"S.itnio, utilizando principalmente o transporte ferroviário.
-cal: consumo anual da ordem de 8.000 t, adquirida
exlusivamente em Minas Geráís, utilizando o transporte
rodoviário.
-calcário: obtido de mina própria da COFAVI, -no
Município de Cachoeiro de ltapemirim, distrito de Jaciguá;
-adições; compostas de fCrro-Iigas (90%): fl~ori:ta e
alumínio, com consüino anual da ordem de 2.000 t, adquiridas na Bahia, Minas Gerais e São Paulo;
-energia elétrica: fornecida pela- ESCEl.SA (ESPirita
Santo -Centrais Elétricas S/A), através da SUbstação de
Alto-Laje e, futurãinente, da Subesta:çào áe Pitang-a, -em 138 KV;
-água: aoa:sreciri1imt0 erri áS;tia potável, através da
Estação de Tratamento de Água da CESAN (Companhia EspíritO-Banto de Saneamento), a uma vazão de
1.500 m 3 /dia;

en-cofitravam-se compromissados, o que rep-resenta mais
de 66% do total a ser investido.
Os princiPais eq"Uipamenfos desta nova unidade são
um forno elétrico de 70 tJCorrida e uma máquim{de lingotamento contínuo de 4 v_eios, além de instalações auxiliares.
O forno elétrico UHP n9 4 será do tipo trifásico, -comO
os três já existentes, com um transformador de 40 MVA
de potência e eletrodos com 560 mm de diâmetro. Deverá operar inicialmente com 100% de sucata e sua produção anual será da ordem de 230.000 t de aço líquido.

-Ferroviário: á estrada de ferrO Vitória-Minas
(EFVM) liga a usina a Itabira, em Minas Gerais, além de
permitir acesso a toda a região do Quadrilátero Ferrífe·
ro, através dos seus diversos ramais, possibilita também
o transporte de sucata proveniente do Vale do Rio Doce
e o escoamento de produtos acabados aos vários mercados consumidores.

~-máquina de Iingo~amento contínuo s~rá do tipo curvo (USIMEC-CONCAST), com 4 veios independentes,
podendo lingotàr semi-acabados quadrados de 100, 130
e 160 mm de secção. Sua capacidade de produção serâ de
320.000 t/ano.

- Rodoviáriõ: A Usina está interligada ao sistema rodoviário do País através da BR-IOl, que passa pela região de Vitória, unindo o Rio Grande do Sul pelo litoral;
_ .desta entrada partem outras estradas federais para- o in~CT!Or,_pe_iniit!ndo uma_ gr-ande iritegraçãO effi -toâo -o -sistema.

A situação da execução do Plano em 30-11-82, era em
síntese, a seguinte:
Serviços concluídos; almoxarifado, estaqueainento,
pátio de Si.Lc~tã Coin a: prensa Tesourã-tem operaç-ão) e
o noVo _prédio da administração geral. Serviço·s eni
fase de conclusão (realizados): montagem de estruturas metálicas (96%) e de equipamentos (36%), obras de
concreto (79%), desenhos aprovados (98%).

-Portuário: em termos de transporte marítimo, a
Usina encontra-se em excelente posição, já que pode
contar com todo o Complexo PortuáriO de Vitória. Dista
cerGa de 3 Km do Porto de Vitória e 30 Km do Porto do
TiJb~rão, por via férrea. Além disso, pode utilizar o cais
de Capuaba, que possui pátios e equipamentos para manuseio çie produtos siderúrgicos e, a pa-rtir de 19"83, deverá. estar operando o. Porto de Praia Mole, aumentando
- assim o leque de altern-ativas do transporte marítimo na
reglão.
d) Plano de expansão
Com o objetivo complementar as necessidades de aço
para a laminação, eliminando a dependência de semiacabados fornecidos por terceiros, foi aprovado pela Resoução n~> 76/77 do CONSIDER, de 15-9-77, o Plano de
Expaf!sã_o da COFAVI. Este plano consta, basicamente,
da implantação de uma nova Aciaria Elétrica (Aciaria n9
2), ocupando área de 400.000 m 2, em terreno contínuo às
atuais instalações industriais da empresa. O índice de na- cionalização do empreendimento será de 100%.
Os investimentos previstos neste Plano montam acerca
de US$ 75 milhões (orçamento revisado_ em junho qe
1982), a serem conseguidos totalmente em moeda nacional, à execução do USs; 1,7 milhão captados através da
Resolução 63/67, do Banco Central. As fontes_de recursos para o investime_fltO, previstas naquele orçamento,
são: BNDE (85%), SIDERBRÁS (i%), FINAME (7%),
sendo o restante proveniente de geração própria, FUNRES, FINEP, BANDES, incentivo fiscal do !PI e outros_._ Até o final de 1982, cerca de US.$ 50 milhões

Equipamentos: forno elétrico - concluído o fornecimento;_máquina de lingotamento contínuo- em fase
final de construção; pobtes rolantes- em fase final de
fabricação e entrega.
Após a entrada em operação da Aciaria n<? 2, a COFA-

VI passará a ter as seguintes produções anuais:
....... -Aço líquido
Aciaria I ................ ~-............
Aciaria lf ............ -............... .__.
Tot:1l ..............................
- Tarugos
Aciaria I .................. ~ ......... •-·
Aciaria II ............................. r _
Total ................... ~·............
- Produtos AcabadOs
'"
Linha Média ..........•.•.... ~.. .. . • . . .
Linha Fina ... _._, .......... _. ....... ·-···Total" ............ :....................

L...

175.000 t
2.1QOOO t
405.000 t
168.000 t
222...000 t
390.000 t
180.000 t
177.000 t
3.57.000 t

O fluxograma de produção da empresa, com a expansão concluída, passará a ser o apresentado no Anexo VI.
PRODUTOS DA COFAVI E MERCADO
As- linhas de produção compreendem grande ·variedade de_ laminados não-planos, destinados aos mais diversos setores de.consumo. A pro9ução e venda desses produtos, têm evoluído da seguinte maneira:
Unid, Kt

PRODUTOS
Produção
.Barras Mecânicas
e para concreto
Pedis
Perfis U
Perfis Especiais
Cantoneiras
Outros
Total

6,0
13,9

20,9
7,4
I06,a
~D,6

154,8

Venqa

Pr:odução

Venda

~ 6,0
12,2
21,4
7,5
101,1
0,7

3,1
12,5
33,3
14,6
91,2
1,3

2,6
7,6
32,5
14,6
- -93;7--

148,9

156,0

1.3
152,3~

Produção Venda
29,4
15,4
"27,7
12,1
64.1
0,9

28,4
16,1
2,9
11,7
61,8
0,8

149.6

145,7

Produção
44,3
5,4
22,0
11,0

Venda
43,4
5,5
~21,4

4,1

10,3
78;7
4,1

167,1

163,5

~80,3
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Observa-se que, no perfodo de 1979 a 1982, mais de
97% da produção foi vendida.
As principais características dos produtos da COFAVI são as seguintes:
- Barras Mecánicas, chatas, quadradas, redondas e
sextavadas, em dimensões que variam de38,1 a 101,6mm
(linha média) e 12,7 a 36,0m-m (Iinha1ina), Utilizadas basicamente na indústria mecânica.
- Cantoneiras~ de abas iguais- desigUaiS, em dimen·
sões que variam de 63,5mm (linha fina), utilizadas na
montagem de torres de transmissão de energia e de microondas; os principais usuârios destes produtos são- a
SBE- Sociedade Brasilelr.ã de Eletrificação, a Morrison
Knudsen S.A., a SADE- Sulamericana de Engenharia
S.A. e a Companhia Industrial Santa Matilde.- Perfis I, nas dimensões de 101,6 a 152,4mm na linha mêdia, utilizados em estruturas metálicas e na construção civil, principalmente pela Fábrica de Aço Paulista, por Pierre Sabv e diversos distribuidores - BENA-

e

FER, MACIFE, DOVA, OCG, J'TllRGO, IRMÃO
DALLA BERNADINA.
-Perfis U, nasdimensõesde76,2 a IOI,6mm na linha
fina~ utilizados em estruturas metálicas e construção civil.
- Perfis especiais, compreendendo Guias T para elevadores e Anêis Laterais para rodas de veículos; os primeiros são produzidos nas dimensões 88,9 a I27mrD. (linha média); os anéis têm dimensões variadas; os principais clientes são a USIMECA e VILLARES (para Guias
T) e BORLEN (para Anéis Laterais).

Quadro de Pessoal da COFA VI
Em 31-12-82, o pessoal da COFA VI disttibuía-se pelas
seguintes âreas:
-Administração: 716
- Operação: 1.572
- Expansão: 180

TOTAL 2.468
A proporção em que o pessoal se reparte entre os diversos níveis é a seguinte:
-Superior: 66,%
- Especializados:_ 56,2%
-Não-especializados: 37,2%
A folha de pagamento bruto mensal (salário efetiva. mente pago, FGTS e lAPAS) totalizava, em 30-11-82,
Cer:ca de CrS 450 milhões, sendo que o reajuste salarial se
faz hos meses de majo e novembro.
A maiória do pessoal é optante pelo FGTS e as contribuições para este, previdenciárias e outras estão regulúizadas.
f) Bens Imóveis

A COFAVI é proprietária dos seguintes imóveis:
a) Complexo IndUstrial, situado no Municíp[Õ de Cãriacica, ES, constituído por terreno com ârea total de
1.047.34lm 2 , no qti.al se encontram constituídas as instalações e equipamentos da Usina, incluindo os da fase de
expansão, bem como diversos edifícios, destinados a administração, laboratàrios, alnloxarifado,- oficinas, iOStaJações sociais, etc.
'
b) Edlficlos Administrativos, que estão implantados
2
num terreno de 16.214m , na Av. Brasil n'~' 888.3, Olaria,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com área construída
de 5.78lm 2 ; estes edifíciqs estão em processo de venda;
c) Jazidas de Mármore, denominada Marmorecal, situada em Oriente-Fazenda de S. João, Município de Cachoeiro do Itapemirim, ES, compreendendo a propriedade do solo, com a área de 15 alqueires -mineiros, com
acesso ferroviário, estrada de terra, embarcadouro fluvial e energia elétrica; a reserva mineral, calculada pela
GEOSOL, atinge cerca de 1.215.000 toneladas; a jazida
encontra-se praticamente inativa, limitando-se a fornecimentos eventuais à COFAVI.
d) Terreno, situado juilto ao complexo industrial,- tnas
não destinado à expansão deste, com a área de

I84.3561"!ll, nb qual se encontram instaladas a sede, quadra de futebol "de salão e campo de futebol do Ferro e
A_~o Spor~_ Clube_.
Situaçil.o financeira da COFAVI
O Anexo a este pronunciamento cOntém as -demon~
trações financeiras relativas aos exeicícios de 1980 e de
· 1981, com os respectivos pareceres dos auditores indeJ)endeiites:-As d-emonstrações financeiras do exercício de
1982, devid~ente auditadas.

Mercado Internacional
. No mercado internacional, a COFA VI tem exportado
seus produtos para os Estados Unidos, Oriente Mêdio,
Europa e vários países da América do Sul.
Impostos pagos pela COFAVI nos últimos S anos

ICM - Crs 1.590.o00:000 __,... beneficÚirió·o Est~do -do
ESPírito Santo.
lPI ::.=.Cr$ 94o~00o.OOO -- (incentiv_idade - favoreci-

do: SIDERBRÁS).

.

Outras informações para conhecimento do Senadq Federal
·
Direta ou indiretamente dependem da COFAVI cerca
de 8.600 pessoas, incluindo empregados e seus dependentes que recebem Assistência Médica e Social.
A COFAVI, Senhor Presidente, Srs. Senado~:es, ê a
empresa do Grupo SIDERBRÁS que apresenta maior
regularidade na obtenção de lucros. No exercício de
1984, a empresa registrou um lucro de Cr$1.400 milhões
antes do II]lposto de Renda, apesar de toda uma cOnjuntura desfavorável e apesar de estar tristemente enovelada
nesse Kafkiano processo de privatização. No primeiro
_ trismestre de 1984, a COFAVIjá regiStrOu um lucro de 1
bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiro~
A desestatização
Ninguêm, com responsabilidade neste País, é contra,
C:m lese~ a- propOsta de desestatização e privatização de
- - eniPreSas dO -Governo. A redução da ingenrência do Estado nas atividades produtivas, comerciais ou de ser~
viçOs, a limitação do crescimento do Estado-Empresário,
do Estado-Competidor, ê maiS que tão-só o cumprimento de disposições constitucionais vigentes: é uma opção
da s-ociedade brasileira contra a aveÕtura da onipotência
do aparelho estatal e em favor da construção de um sistema político e economicamente aberto, livre e participatívo, é}ue administre seus próprios conflitos e em que o Estado retorne ao exerclcio de -~e!l papel d1; prestador de
setviçós e obras esseil_ciais de interesse nacional e de elernentQ. indutor de riquezas. o País quer que o excessivo
grau de intervencionismo estatal na atividade econômica
seja reduzido. Fez essa opção! Na medida mesmo em
que todos entendemos a dificuldade prática de compatibilizar a sociedade politicamente aberta, democrática,
rleoliberal e pluralista que queremos construir,_ com o
centralismo -econômico e o expansionismo estatal naS
ativ1dades económicas. Em meio a uma transição poUtica muito penosa, de um sistema politicamente fechado
para uma redemocra~zação que se pretende ampla, todos acreditamos na ampliaçãó dos espaços económicos
para a economia de mercado. Inclusive porque, no Brasil, estatísticas í ndícam que aproximadamente 55% da
atividade industrial e 80% da área fiD.ancCir<i se encOntram direta ou indiretamente nas mãos do poder público.
Mas, evidentemente, há limites para essa reversão desejável e desejada. A partir mesmo do fato de que muitas
das empresas estat_ais existentes destinaram-se a impedir
ocupação do espaço econômico pOr er;npresas multinacionais. E a partir do fato de que não seila ne> Brasil sequer imaginável a possibilidade de um programa de governo para, por exemplo, vender 51% das ações da

-a
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EMBRA TEL, ou privatizar os portos, desestatizar a
ELETROBRÃS.-a Vale do Rio Doce, o BNDE ou. alienar o controle dos poços de petróleo da PETROBRÃS
na plataforma submarina.
Arthur Lewis, em seu clássico "The Principfes- of EOOnomic Pianning", diz, sobre a tspêcie, que a·sociedade
deve:_ discutir não exatamente a quantidade da participação estatal,· mas se justificações dessa participação-: I)
a segurança nacional; 2) a carga estratégica; 3) o volume
de capital; 4) o prazo de maturação; 5) o interesse social;
6) o conteúdo tecnológico; 7) o efeito multipliêad_or; 8) o
estágio da economia; 9) a atividade-meio; JO) a iniciativa
nacional. São todos fatores que necessariamente devem
ser levados em conta em um programa de desestatização
de empresas como esse que jâ se desdobra na esteira de
três anos n~te pais.
Há também um outro aspecto que deve ser considerado. Aliâs considerado atê em primeiro lugar. Todas as
desest~.~i~aç·õe.s possíveis deverão ser efetívadas sempre
com p résguardo absoluta do interesse público e mediante um pr'?cesso público (ainda que com características especiaís) e atendendo-se a três exigências públicas impos-tergáveis: prot.eção aos interesses públicos e recursos governamentais ao se- procurar a oferta mais satisfatória;
respeito ao princípio constitucional da isonomia; e, finalmente, absoluta probidade administrativa.
Não ê o que _ocorre na espêcie, conforme adiante ser
verá.
Os Fundamentos Jurídicos do processo de Desestad-

zaçio
Ú primeiro atO administratiVÇ) que se referiu com clareza, nos últimos anos, à transferência do controle de
empresas da administração indireta para ó setor privado
foi o decreto n~' 83.740, de 18-7-79, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização e deu outras providências. Mas a normalização específica dp processo de
desestatização Veio atravês do decreto-n~' 86.215, de 15-781, arrimado na disposição contida no inciso V do artigo
81 da_ Çonstítiiiçào Federal de 1969, que atribui competência privativa ao Presidente da República para ..dispor
sobre a estruturaçãQ, atribuições e funcionamento dos
órgãos da administração federal''. Tal norma constitucional, que não tem precedentes nas constituições anteriores, de 1967 e 1946, abre ao Poder Executivo uma
zona de ação discriciOnária de enorme amplitude, com
vistas aos proclamados objetivos de desestatização. Assim, ressai evidente e incOntroversa, do texto constitucional, a competência priVativa do Presidente da República
para dispor sobre órgãOs da ad-nlinistração federal, direta e indireta, no que toca à sua estruturação, atribuições
e funcionamento. E daí a "lei magna do pafs justifica o
Decreto n~' 86.215/81 que pressupõe sempre a existência
anterior de um texto de lei. Mas no que toca às disposições_ regulamentares do processo de. transferência do
controle de empresas para o setor privado, não há disposição alguma de lei que justifique os regramentos constantes do decreto n~' 86.215 f-81. E decreto, sem lei, não
obriga. Se~ lei, o decreto não pode normatizar- como
o fez arbitrariamente o ExecutivO, no caso - ..transferência, transformação desativ<i.ção de empresas sob o
contorle do Governo Federal".

e

Geraldo Ataliba, em magnífica lição doutrinária
publicada na Revista de Direito Pú-blico n~'s 57/58, pâginas 182 e seguintes, sob o título "Poder Regulamentar
do Executivo", bate certeiro no assunto que aqui nos in.:.
teressa: ••Não tolera a nossa Constituição que o Executivo exerça nenhum tipo de competência normativa· inaugural. Nem mesmo em matêria administrativa. Essa seara foi categoricamente reserva.da aos 6rgãos da representação popular. E a sistemática ê cerrada, inflexível. Se a
tal conclusãQ não for levado o intérprete pela leitura das
dispoSições que delineiam a competência regulamentar,
certamente esbarrará no princípio da legalidade, tal
como formulado: ninguêm, nenhuina pessoa. nenhum
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sujeito de direíto poderá. ser constraõgidOPOr norma que
nãQ emane do legislador". E culmina sempre preciso:
"Os a tOs do executivO (com a estrita exceçãO do deeretoIei e da lei delegada) não obrigam Senão aos subordina-

dos hierárquicoS da autoridade que os emanou".
Dir-se-â que o decreto n~' 86.215/81 assen-ta as disPosições- contidas no inciso III do artigO 81 da ConstitUíção
Federal, que atribui competência privativa áo Presidente
da República para "SanCionai, PrOmulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua
fiel execução". Mas o próprio texto do dispositvo enge a
lei como regra básica, e destina os decretos - que são
normas subalternas - à sua fiel execução. A respeíto, é
ainda Geraldo Ataliba, na mesma externação doutrinãiia já referida, quem explicita: "ao cOntrãrio-do que
ingenuamente pode supor o leigo~ ao ler -essa disposiçãõ
(inCiso III do artigo 81 da ConstituiÇão Federal), o preceito não- tem o sentido de conceder ampla fac-uldade,
nem de outorgar competência irrestríta ·aõ Executivo.
NãoJ ..A redação dada- consoante a tradição do nosso
direito constitucional- pateriteía; t!Videilcia e explicita a
visceral subofdinação do regulamento à lei. Por isso assinalou Celso Antonio :Bandeira de MdiO: ..Seu objetivo
precípuo - conatural às conquistas políticas que se
substanciam no Estado moderno- é precisamente o de
impedir que o Executivo possa estabelecer, por ato seu,
restrições à liberdade e à propriedade dos indivíduos"
(Ato Administrativo e Direitos doS Administrados, Ed.
Revista dos Tribunais, 1981, p: 83). E ainda Geraldo
Ataiiba, em mesma lição: .. Como· o regulamento é ato
subordinado à lei, não lhe pode ampliar o conteúdo nem
restringi-lo. Sua expecifiQl finalidade ilão é - como pensam os Ieigosjornalisticamente informados --Coril,Pietar
a lei, nem explicá:.la (função- dás JUristas),_ nem
minudenciá-la, mas dispor sobre a maneira pela qual os
agentes administrativos irão, com fidelidade e exação,
fazê-Ia cumprida, providenciar sua efetiva aplicação, assegurar a eficácia de seus mandamentos". E _finaliza,
50 bre a espécie, em outro segmento do seu mã.ngífico
tigo: "Quanto aos adrriinistrados, não são destinatárioS
dos regulamentos, no sentido de que estes não podem
criar-lhes deveres, obrigações e encargos. Tais _conStrangimentos s6 da lei pode defluir (art. 153, § 29).
No caso sob_exame, o Decreto n9 86.215/81, inteiiamente sem apoio em lei, fixou princípios básicos para
transferência do controle de empresas para o setor privado, abrindo zonas literalmente de puro arbítrio à ação
do Executivo, embora sernpre enfatizando que tudo se
faria "sem prejuízo do interesse da administração". Por
seu turno, a Portaria nn21, de f4.-Si..SI, norffia situada
quase ao nível do solo em termos de expressão hierárquica, exibe disposições que ainda mais ampliam os espaços
do arbítrio destinados à movimentação do Poder Executivo.

ar.:

Pré-qualificaçiõ; Habilitação e Proposta Rejeitada
Mesmo as normas arbitrariamente elaboradas e editadas pelo Poder Executivo e que coi:Jstam insculpidas nos
textos do Decreto n9 80.215/8f C Portaria ri9 121/81-eStão sendo desdenhadas no episódio da pretendida desestatização da COFAVI. Aberto o processo de préqualificação pela Comissão -EspeCía:r-ae-PfívatiiaÇão _da
COFAVI, constituída pela SIDERBRÁS, só se Candidataram, efetivamente, à habititação a Companhia Siderúrgica da Guanabara (COSIGUA)__ e a Siderúi-gica J. L.
Aliperti. Esta última não atendeu aos requisitos mínimos
constantes do editaL de pré-qualificação e não foi considerada habilitada à formulação da proposta de compra.
Qualificou-se somente a- COSIGUA que teve assinado o
prazo de 90 dias para apresentação de sua proposta.
Precisamente no dia 31-10-83, tempestfvàmerite, a COSIGUA apresentou sua proposta de compra da participação acionária da SIDERBRÃS n-o capital da COFAVJ. Uma proposta de pagamento da importância de
aproximadamente Cr$ 8 bilhões e meio, cerca de 15 vezes

menor que o valo_rdo patrimônío líquido real da COFAVI. ainda assim pagáveis com uma pequena entrada e o
restante em 7 anos, com 18 meses sem correção monetária e sem juros. A proposta foi rejeitada pela Comissão
-de Privatização e por todi-a Diretoria da SIDERBRÁS,
conforme Í'elatório encaminhado à ComisSão Especial de
Desestatização, em que inclusive se duvidava da sei-iedade da mesma.
Embora tocando raias do escândalo, as negociações
_com a COSIGUA continuam presentemente a ser estimuladas e entretecidas, sob o pálio de arbítrio e da imoralidade administrativa. E a evidência disso.é o texto do
Oficio CED n9 17/84, de 22-5-84, cfo- Sr. Paulo Roberto
de OliVeira Nkcoli, Presidente da Comissão Especial de
Desestatização ao Sr. Henrique Brandão Cavalcanti,
PJ;esidente da SIDERBRÁS, cuja cópia chegou-me às
mãos e que tem o seguiilte teor: "Senhor Presidente:
Re.firo:.m.e ao· OfíciO de V. S•, de n~ P/166/84, de 16 do
corrente, no qual é solicitada desta Comissão_diretrizes
(sic) quanto a questões relativas ao prosseguimento do
processo de privatização da Companhia Ferio e AÇo de
-Vitória COFAVI.
Com relação ao item a, d citado Ofício, essa SIDERBRÁS não deve abrir mão de cumprimento, por
parte da COSIGUA, das-condições estabelecidas na fase
de pré-qualificação. A negociação direta prevista no item
2.5.4, alínea a, da Portaria 121/81, se restringe a preço,
condições de pagamento e demais itens passíveis de negociação numã operaÇão- comercial, como a transação
ob.ieto desta consulta.
Por outr_o_ lado, na atual fase de enegociação, a Ope~
ração deve ser discutida exclusivamente com a COSI~
GUA, única empresa pré-qualificada no momento_. Es_gotados os recursos da neg-ociação, sem que as partes
chegam a bom termo, o processo deverá ser encerrado e
reaberto, em seguida, através da publicação de novos
Editais. Atenciosam~te. Paulo Roberto de Oliveira Niccoli - Presidente da Comi.!)são Especial de Desestatização.
Por tal peça-se_ vê que continuam as negociações conl
vistas à privatização da COFAVI. Continuam, apesar de
ter sidO repudiada a até insultuosa proposta da COSI-_
GUA; Continuam, apesar de -- c_onforme se constata
com clareza diante dos termos do ofício que acab_o_de_ler
___,_-a COSIGUA pão haver cumprido nem mesmo as condições estab_elecidas na fase de qualificação (em razão do
que não podefia a COSIGUA nem mesmo ter sido considerada habilitada para efeito de apresentação de proposta,
São fatos que estão a clamar aos céus, neste País dos
escândal'?s e da impunidade, em que por trás de cada
pleito mal consegue se ocultar uma jogada espúria de gabinete.
Doação, níio!
Ainda que a CÇ>SIGUA tivesse sido regularmente habilitado_- e não o foi, cOriforme se viu, pois nem mesmo
cumpriu fielmente_ o disposto no elenco de normas arbitrárias que orientaram a pré-qualificação, a partir de um
decreto e não de uma lei - a proposta forilüilizada não
poderia e não deveria ser reexaminada. E istq porque o
de que se tem cogitado, pelo menos para efeito externo, é
de venda e não de uma quase doação. O Minis~ro Camilo
Penna, em dCclaração preStada aos jornais no meSmo diã
do advento do famigerado Decreto n9 86.215, disse que
"é bom não se confundir desestatização com doação".
Ele explica que "as empresas privadas podem até sebeneficiar com ·a compra de alguma empresa estatal, mas
n_pnca esse v~enda terá um caráter de doação". Deixou
claro- prosseguem os jornais- que "o Governo quer é
tran·sferir para o setor privado algumas empresas estatais
mas s~m com isso ter lucro nem tampouco prejuízo".
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Segundo os três critérios definidos no A viso Jntermi~
nisterial n9 1.205, de 7-i2-81, a situação da COFAVI, effi
6-4-84 estaria assim:
Valore~ r~ajustados

segundo:_

Base OR1N Base USS
Cr$ 1.000 ru 1.000

a) Valo:r
Patrimõiiial
atualizado (ou valor do
Patrimônio Líquido
Real)
130.016.090 185.137.0!0
b) Valor de Reposição dos
Ativos Operacionais
182.665.140 260.172.080
c) Valor de Retorno de
investimento
138.552.140 197.340.460
É, Portanto, inadmissível, intolerâvel, incabível porque alêm de ilegal é imoral, a pressão que vem sendo
exercida sobrt: a Siderbrás para que negocie com a COSIGUA com vistas à privatização objetivada. Além disso, a pr-oposta apresentada ê quinze vezes menor que o
valor do património líquido da COFAVI. E de logo se vê
que a COSIGUA, ou o Grupo Gerdau, jamais .lpresen~··
tarâ urna proposta ao menos compatível com o valor da
COFA VI, pura e simplesmente porque não dispõe de"caixa" p.ara tal.
Transfefir" uma empresa econômica e financeiramente
viável, lucrativa, com uma nome arduamente conquistado no mercado siderúrgico naciõnal e internacionaJ, shiiplesmente por ter a maioria de _suas ações nas mãos do
Governo, e ainda mais por uma ninharia, é procedimento que nãO ficará sem conseqüências, sobretudo porque
o Governo não é onipotente e incontrolado. Entregar a
COFAVI no facilitãrio dessa privatização marcada pela
ação de arbítrio e pela despreocupação com comp-ortamento éticos, é um ilícito e é uma imorãlidade. Sobretu~
do porque tanto os tecnocratas do Governo como os empresários do Grupo Gerdau sabem que, colocada em
marcha a sua Aciaria II, já em fase final de Conclusão, e
feitos pequenos acertos em seu projeto e forma de recebimento de matériaMprima (previdências exclusivas de cunho governamental), a COFAVI poderá alcançar 650
mil tjano de produtos acabados; sabem que a COFAVI
tem condições de fornecer todo o aço necessário às Torres de TransmissãO de Itaipu, de Tucuruí e outras grandes hidrelétrícas em -Construção; sabem que a instalação
de uma usina de porte da COFAVI, atualmente, não
pode ser efetivada sem um investimento de pelo menos
USS 200,000,000.00, jã que a previsão ê de US$ :SOO por
tonelada instalada.
Se querem mesmo privatizar a COFAVI por que
não democratizar o seu capital, através da transferência
de parte de ações votantes dele para os empregados? b,
aliás o que preconiza o Ministro Mário Henrique Simonseri, mOstrãndo inclusive que tal alternativa seria realmente salutar para a economia brasileira.
O que não é posSíVel é pretender-se a todo transe a privatização, apreço de banana, de uma usina cujo faturamento bruto cresceu 110,6% em 1983 e cujas vendas para
o mercado externo cresceram 539,6%, colaborando expressivamente com a política de exportação do Governo.
Não é possível Pretender-se a venda, a preço vil de 8,5 bilhões, e ainda pagável a prazo longo, parte sem correção
e sem juros de uma empresa cuja receita operacional foi
de 24,5 bilhões de cruzeiros e que, por sua enorme prcse_nç_a_ n_o plano hidrelétrico brasileiro deveria ser inclusive considerada como de _grande importância para. a própria segurança económica nacional.

Conclusão
Não haveria queixas, e menos_ ainda clamores, se a privatização da COFAVI resultasse de um processo desestatizador- sério e credível, calcado na lei e não em dec~to e portaria (o que implicaria em amPlã. discussão de
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seu processo pelo Poder Legislativo, com obediência efe~
tiva aos preceitos básicos_ da licitação com preseçvação
efetiva dos interesses públicos e dos interesses privados);

se não houvesse favodtismos no exercitamento, pelo
Executivo, dos poderes discriciOriá!-iOS Que se reservou a
partir da disposição contida no inciso
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da

Constituiçlo Federal; ·se ao menos fossem obedecidas
fielmente essas intoleráveis dispos"ições de direito regraM
deras do processo, e não se fizesse sem pré-qualificações
a habilita~ões indevidas (como ocorreu com a COSlGUA) e de não mais se pretendesse a reabertura de negociações com licitante atitor de proposta recusada (como
se pretende absurdamente na espêcie, sob alegação de
que isso é facultado pelo decreto e pela portaria do Executivo). Mas isso não ocorre. E o caminho que havemos
de tomar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na hipótese de
ser alcançado um desfecho de venda nesse processo imoral e ilícitO de privatização da Companhia Ferro e Aço
de Vitória, será o de -6iisca do Poder Judiciário. Haveremos de pleitear, se necessário, Senhor Presidente, como
parte legítima, no exercício- de direito de cidadania, a
anulação dos atos lesivos ao patrimônio público que se
pretende praticar. E igualmente haveremos de forcejar
pela responsabilidade civil e criminal dC quantos se tenham di reta ou indiretamente enoveládo nessa trama infernal que infelizmente é apenas mais uma em meio a
tantas outras urdidas no hermetismo dos gabinetes neste
país dos escândalos, da corrupção e da impunidadse.
(Muito bem!)

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
peta ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr D_alla)- Tem a paf:ivra, pela ordem, o nobre Sen-ãdor- Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem rÇ.Visão do orador.)PreSiderite, há pOu~
cos dias, e ainda ontem mesmo, estando na Presidência o
nobre Senador Henrique Santillo, levantava eu uma
questão de ordem a V. Ex" para·que Viess-em-ão PlenãriO
do Senado dois projetos de nossa autOi-iã.: tim;sOb-0 Õ,'i'
84, de 1982, que "submete à aprovação do Senado Federal os contratos visando a obtenção de empréstimOs inw
ternacionais"; e outro, que ..submete à apreciação do
Congresso NaCional a exportação, reexpÕrtação ou trânsito pe'lo território ÍlacíOiiâl de eQUipamento bélico de
qualquer natureza".

sr.

Havia eu, Sr. Presidente, invocado o art. 195, item II,
do Regimento Interno. Gostaria de, neste instante, aduzir o art. 368, caput, e seus parágrafos, alegando_ o se~
guinte motivo: se um senador apresenta um projeto, seria um absurdo que esse projeto permanecesse nesta ou_
naquela Comissão por prazo indeterminado, e que o Pre·
sidente do Senado não tivesse aUtoridade, depois de dew
corrido o prazo estabelecido pelo Regimento, que esse
projeto não viesse à consideração do Plenário.
Assim é, Sr. Presidente, que tontõ" a liberdáde de ler
para V. Ex' o seguinte:
---- -uArt. 368_ NO início de cada legislatura, os_
projetas originários da: Câmara- e os de-lei do Senado, em segundo turno ou turno único, os de deCreto
legislativo do Senado e os substitutivos em turno suplementar, procedentes de lt;g~slatura anterior, prosseguirão o seu curso, reabrindo-se as discUssões encerradas.
§ 19 Quando os projetas não tenham figurado
em Ordem do Dia nos últimos dois anos, o Plenário,
independentemente de parecer, na primeira sessão
legislativa ordinária da nova legislatura, deliberará
se devem ter prosseguimento, considerandiJ~se pela
rejeição o parecer contrário a essa providência."

Vem agora, Sr. Presidente, o § 29;

"§ 29 Se o Plenário deliberar que o projeto tenha prosseguimento, abrir-se-á, às Comissões a que
esteja distribuído, o prazo de trinta dias, em conjunto, para? apresentação dos pareceres, findo o qual a
matéri~ _será incluída em Ordem do Dia, com ou
sem eles, seguindo, daí por diante, a tramitação normal das proposições."
Portanto, o art. 368, combinado com o art. 165, é que
me permite solicitar, mais uma vez a~- EX~. que o Plenário do Senado j~ está apto a discutir o projeto da reexportação e exportação de material bélico, berií. como o
que·se refere .los contratos internacionais.
É a questão de ordem que levanto a V. Ext

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Eminente
Senador Itamar Franco, a Mesa, ao abrir os trabalhos, já
deu o esclarecimento à indagação feita pOr V. Ex', com
relação ao projeto relativo a empréstimos e adotou a seguinte providência; encaminhará ofício ao Sr. Presidente
da Corriissào de Constituição e Justiça, oride se encontra
~"--o projeto, para receber parecer, solícitando que abreviasse o quanto antes a apreciação do parecer naquela Comissão, pois que este projeto ainda deve, na sua tramitação normal, ser enviado a outras CorrifsSõeS.
Com relação à consulta de V. Ex', que nós não vamos
encarar cóino questão de ordem, a Presidência tem ponto de vista firmado. Vou estudar melhor a matéria, porque acho que V. Ex• tem razão, e amanhã darei um esclarecirrien"to a ..v. Ex•

O SR. fTAMA~ FRANCO -Sr. P.cesidente, muito
obrigado.
E veja, Sr. Presidente, o absurdo. O projeto ~qUe trata
de exportação de armamento bélico, e hoje vamos examinar isso com o maior cuidado, em face da venda de
. aviões Tucano para Honduras- esse projeto, por incríVel que pareça, está parado há um ano na Comissão de
Cohstítuição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila) - E praxe,
eminente Senador, nos inícios das sessões legislativas votarmos requerimentos de desarquivamento de projetos.
Eu acho que aplicar-se-ia- a esses projetos que forem desarquivádoS por decisão do PlerláriO:·s esta a minha-dúvida. Com relação a isso, vou. ver se há algum precedente
e, amanhã, darei a V. Ex" uma solução definitiva com relação ao caso.
O SR. ITAMA!l FRANCO Ex•, Sr. Presidente.

Muito obrigado a V.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador Mário Maia.

Concedo a

O SR. MÁRIO MAIA. (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi esta semana correspondência em forma de ofício, sob o n"' 27 f84, da Associação Profissional da Indústria de Construção Civil de Rio BranCo, Sito à Rua Santa
Inês, 457, em Rio Branco, Acre, fundada eiÍI 3 de julho
de 1973.
O ofício está vazado nos seguint~s termos:
Rio Branco - AC, 22 de maio de 1984
Of. n• 27/84
Exmo. Sr.
Dr. Mário Maia
MD. Senador da República
Senado Federal
Excelência,
Representamos um ramo altamente dinâmico da
economia acreana, gerando muitos empregos diretos, parcela considerável de impostos e desenvolven-
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do ao máximo a criatividade em nossa terra, a Indústria de Cons_trução Civil, onde incluem as empresas de terraplenagem.
TeindS cã no Acre características geológicas e
geográficas que tornam o desenvolvimento das técnicas de engenharia um desafio constante: solo essenciaJmente argiloso", illexistência de pedras, imenso vazio demográfico, grandes distâncias a vencer,
nossa rede hidrográfica tornando mais obstáculo
que vias de penetração e uma estação invernosa de
meio ano.
Com muita força de vontade e determinação desenvolvemos tecnologia própria, formando mão-deobra especializada local, montando equipes rápidas
e eficientes.
O desafio da época. O brav.o segingueiro demonstrando enorme capacidade de adaptação
muta-se em nossas mãos em exímios tratoristas.
FazemOs investimentos vultuosos. Montamos
um parque de máquinas que coloca-nos em condições de executar quaisquer tipos de obra em qualquer lugar do Acre.
lnfeliznlente, nos últimos anos, passamos a sofrer' uma concorrência desleal e até letal por parte
do 79 Batalhão de Engenharia e Construção em nossa áreã- dç atuação.
O 19 BEC UtiliZando as máquinas-de -propriedade
do p~_ER _e so_ldados recrutas para o tempo militar,
isento de impoStos e obrigações sociais, passa a concorrer diretamente conosco, como se iniciativa privada fosse.
Não cremos ser esta a finalidade do Exército Brasileiro, pois de 1981 para cá o BBC vem abocanhan~
do cada v.ez. mais obras, destruindo nossas empresas, gerando o desemprego e conseqilente aumento
das tensões sociais- em nosso Estado.
Estamos sangrando e agonizando .
Por outro lado as rodovias federais nunca estiveram tão ruins, pois as máquinas do DNER que foram adqUiridas para este fim específico e entregues
sob cautela para serem operadas pelo BEC, ou estão
desviadas fazendo estradas vicinais para o INCRA,
ou maior das ironias, trabalhando dentro de nossa
Capital.
Sini, eiCelentiSsimo Senador, ao invés de estarem
trabalhando no asfaltamento da rodovia para Sena
Madureira estão asfaltando o pátio da revendedora
Mercedes-Bens no Acre.
Máquinas e asfalto para trabalhar nas rodovias
federais, máquinàs e asfalto ciue para isto foram
compradas, para cuidarem de nossa mola mestre, de
nOssas ligações fundamentais, de nossas vias vitais,
não existem para cá trabalhar, mas a troco de dinheiro e favores existem.
Por isto e por crer n~ iniciativa privada, geradora
de tOdos os impostos que sustentam a Nação, solicitamos que faça um pronunciamento, e se possível
solicite á criação d(; uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, na tribuna do Senado Federal.
Colocando-nos sempre ao vosso inteiro dispor e
renovando votos de alta estima e consideração nos
despedimos.
Atenciosamente, Assoe. Prdf. Ind. Construção
Civil Rio Branco~ José Maurício Vilela Viana I..isboa, Presidente.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cdmo os Senhores sabem, um dos maiores problemas que afligem meu Estado
e toda a Amazónia Ocidental é a falta de rodovias federais que nos liguem ao resto do País, relegando, desta
forma, aquela riquíssima Região ao mais completo isolamento dos outros Estados federados. Não é difícil compreender que esse isolamento nos amarra ao subdesenvolvimento e leva à estagnação nossa economia regional,
pois da mesma forma que os excedentes agrícolas lã gerados não podem ser colocados em outros mercados,
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nossa demanda por bens de capital e consumo permanece reprimida por total falta de trafegabilidade das duas
principais rodovias federais que se dirigem, e deveriam
servir, ao Extremo Ocidental do País: as BR-317 e 364.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, chegamos ao absurdo
de carregar cimento e outros materiaís de construção,
além de mercadorias comuns, durante sete meses do ano
em aviões de linhas comerciais, o que inviabiliza qualquer ·programação ou estratégia de desenvolvimento
para a Região.
A situação em meu Estado é essa hoje, e nos cabe,
como homens públicos e dedicados ao progresso de nossa Pátriã. como um todo, com as menores distorções
intra-regionais póSSTveiS, questionarmO-riOs do por quê
destas situações? Por que tal discriminação?
O Sr. Aloysio Chaves- V, Ex• me permite um aparte?
O SR. MÁR[O MAIA- V. Ex• te"in o apãrte, nobre
Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chans- O problema que V. Ex• estâ
enfocando é da maior importância para o Acre e a Amazônia brasileira, ou, para usarmos a expressão jâ consagrada nacionalmente, a Amazônia Legal. Recordo-me
que, ainda em 1965, visitei o entà-OTerátOrio do Acre,
como Governador do Distrito Rotário 499 e, para
deslocar-me de Rio Branco para Xapuri, precisei utilizar
um DC3 da Ci'Uzeiro-do Sul porque era o único meio de
transporte existente, dado que o rio, na époC-a ·aa estia- gem, estava impraticável à navegação. Depois desta data, o quadro m_udou com a construção da rodovia de
Porto Velho e Rio Branco, e outras rodovias interO-ãs no
Estado do Acre, todas aquém ainda das necessidades do
seu Estado. Di!S_ejo, apenas, ressaltar, -sem ·entrai na
apreciação do documento que V. Ex• recebeu do Presidente da Associação Profissional da Indústria de Construção Civil de Rio Branco, o papel dos Batalhões de Engenharia -de ConStrução, sobretudo na nossa Região. b
uma obra que tem sido exaltada por todos os brasileiros.
O trabalho prestado pela Engenharia Militar, através
desses Batalhões, no Centro-Oeste, no Sul, na Amazónia, merece õ aplauso, o encómio de toda a Nação porque executam não só um trabalho técnico, mas tambêm
um trabalho social, voltado, em grande pãrte, para as
populações das áreas onde atuam. Posso dar este depoimento em particular a V. Ex• com o 89 Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Santarém, mas há
outros sediados em Rondônia e em Manaus. E a importância dessa Região cresceu de tal maneira que se Criou,
corn sede em Manaus, um grupamento de Engenharia do
Exército. Mas também reconheço e proclamo, como V.
Ex~. que há necessidade, na distribuição, nã alocação
desses recursos de_contemplar as empresas estaduais e regionais voltadas para o ramo de construção de estradas,
porque essas empresas não podem, freqUentemente, enfrentar a concorrência das grandes empresas, das grandes organizações nacionais, sucumbem e acabam desaparecendo.
O SR. MÁRIO MAIA - Elas são verdadeiras linhas
auxiliares do próprio BEC.

O 81'._ Aloysio Oiaves - b preciso que se estabeleça,
portanto, uma distribuição equitativa, justa.- não só entre
essas empresas do setor privado, mas também para que
esses Batalhões de Engenharia tenham um serviço a executar, sob pena de ~erem retirados da Região, e V. Ex•
sabe que tanto no seu Estado, como em Rondônia, e no
Pará, as populações locais lutam pela permanência desses Batalhões de Engenharia de Construção. Portanto,
de acordo com a manifestação de V. Ex', entendo que se
deve procurar também um justo equilíbrio nessa distribuição de recursos entre essas empresas locais ou regionais e os Batalhões de Engenharia de Construção.
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O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a solidariedade
que o nobre Líder do PDS coloca à disposição das firmas
de_engenharia do meu Estado, que sãO fealmente peque~
nas empresas, mas que fazem grandes esforços para permanecerem lá. E, como eu já disse, são como que complementos dos próprios Batalhões de Engenharia. Agora, nós proclamamos, nós os representantes do Estado
do Acre, proclamamos de público o reconhecimento ao
trabalho exaustivo, efetivo e eficiente dos BatalhÕes de
-Engenharia, mormente na Amazôniã- éspecialmerüe os
trabi:llhos do 79 e do 5'? BECs, que estão sediados um no
extremo-leste e outro no extremo-oeste do Estado do
Acre; um sediado em Rondônia, o 59 BEC, e o 79 SEC
em Cruzeiro do Sul. D_e modo que o trabalh_o que esses
batalhões vêm fazendo são da mais alta valia e do reconhecimento do povo do Estado do Acre, dos governantes, dos seus representantes. Agora, o que nós estamos
estranhando ê o que vein acontecendo ultimamente. Parece que essa filosofia de desbravamento das terras, dos
adentrados em nosso Estado está send_o, ultimamente,
distorcida, não por culpa da orientação do Ex.ército, mas
por alguns de seus administradores locais. E o oficio que
a classe dos engenheiros e dos construtores civis do Estado do Acre nos enviou, própriciou este pronunciamento
p.:i.ra qUe se corri]anl as rotas e a justiça_sejil cOioCadã noseu devido lugar.
Prossigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Uina das principais razões, eu- meStTlo presenciei em
recente visita a trechos da BR-317 _e da BR-364.
E, ~qui, vou ratificar o que diss~, a_nteriormente, res~
ponderldo ao aparte do nobre Líder Ãloysio Chaves.
Como é tradição na região amazónica, o vãfõroSo
exército, desde a epopéia do Marech_al_~on_S!o_n_. está R_resente e sempre pronto a suprir necessidades e vencer dific~ldades impostas pela im_ensa e misteriosa hiléia amazónica.

e

Possivelmente pautado nesta tradição e que o Ministério do Exército, na década passada, criou o 59 e o 79
Batalhões de Engenharia e Construções sediados respectivamente em Porto Velho (RO) e Cruzeiro do Sul (A C),
ambos com atuação no meu Estado e com a finalidade
básica de conStruirem e conservar as estradá.s federais--da
região que-desde então lhes foram delegadas.
Para que os Batalhões de Engenharia e COnstruções
recém-criados pudessem desempenhar suas funções
precípUas, ainda na década passada, o DNER, através
de seu Primeiro Rodoviário Federal sediado em Manaus, ad(iuiriu máquii1"as eeQUipamentos Cj_ue foram entregueS aos Batalhões sob_cautela, sempre éom a finali-dade de construirem e conservarem as BRs a eles delegadas.
Ocorre, Senhor Presidente e Senhpres Senadores, que
a·-partir de-19"80 os Batalhões de Engenhãria e Construções, empregando as máquinas de propriedade do
DN ER, passaram a executar outros serviços diversos
ios originalmente afeitos àquelas unid-adeS. Cojncidentenente, a partir de 1980 a BR-364, entre Rio Branco e
Porto VelhO, deixou de ter sua trafegabilidade assegurada durante todo o ano, permanecendo fechada durante
sete meses dos últimos 4 anos. Hoje, a principal ocupação do Batalhão é, através de co_nvênios com o INCRA, abrir pequenas estradas vicinais para os projetas
de assentamento executados por aquela autarquia, estradas essas de qualidade muitas das vezes duvidosa e que
têm sido objeto de _c_onstantes manifestações de insatisfação por parte dos próprios colonos nelas assentados.
Não há c_amo justificar a mudança de prioridades na
ação do 5<? e 7<? Batalhões de Engenharia e CoristruÇões.
Pois, perguntamos nós: por que a construção das viciilais
se as rodovias tronco não oferecem condições de tráfego?
Para que a produção de milhares de famflias apodreça
na~· entroncamentos das vicinais cOm as BRs? Sem que
as rodovias principais possam ser trafegadas, como conservar as vicinais? De helicóptero?_ Algo estranho e impalpável está correndo nesta mudança d~ prioridades (e-
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- quivocada, a nosso ver) dos Batalhões de Engenharia e
Construções do exêrcitO brasileiro.
O Sr. Virgílio Távora-- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA- Com prazer, nobre Senador
Virgílio Távora.

OSf:'. Virgflio Távo~- Nobre Senador, vai falar muito menos seu colega do que o Oficial de Engenharia. Isso
se_ explie<~. Não se justifica, ma-s se explica. A conservação dos grandes troncos das BRs se dá à custa de verba_s do _DNER que, no momento, atravessa uma das
maiores crises da sua existência. Não se pode conservar
estradas sem ter recursos-:- Em compensação, o INCRA,
nos programas de assentamento de terras, dispõe deles e
bastante. Coubesse aos comandantes de batalhão a escolha de suas atividades, nobi-e colega, não tenha a menor
dúvida de que eles e.c;tariam naquela sua missão precípua
de assegurar a trafegabilidade, no caso, dos grandes eiX9S federi:lis na sua região.
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço o aparte de V.
Ex', mas, talvez impelido por essas dificuldades, os Comand_antes dos BECs ultrapassem a autoridade legal na
execução de certos serviços, porque eles passaram a praticar- até serviços particulares, em franca concorrência
com as firmas particular_es da capital. O que se estranha é
isto, é uma penetraÇ-ão, uma concorrência, como uma
firma comercial qui:llquer, com as firmas de engenharia
lá existentes. Isto é que se está estranhando. Inclusive
empregando máquinas do DNER que foram recebidas
sob cautela.e empregando, o que é mais grave,- nós vamos falar sObre isso mais aq:iante- mão-de-obra dÕs recrutas na feitura ~e obras e particulares, não sei se por
favores. Consta aqui, ..obras são pagas".
O Sr. Virgilio Távora- Não são pot favores.
O SR._ MÁRIO MAIA - De mOdo que eu estou fa-úndO este Pronunciamento e, juntamente, faço váríos
pedidos de informações a vãrios órgãos, para me esclarecerem e dar esclarecimento, também ao.-órgão de classe
que me fez porta-voz dos seqs cuidados, das suas ansiedades.

_ 9

8!'!. VirgUio Távora- Louvamôs V. Ex•,justamente
esse cuidado c! e fazer as indagações, porque receberá respOstas que, temos certeza, não serão diferentes daquelas
que sinteticamente aqui procuramos apresentar a V. Ex•
O que existe em tudo é a falta de dinheiro.

-(>'sR. MXRIO MAIA - Assim espero, nobre Lfder
Virgílio Távora.
• A situação torna-se mais estraôlúi ãinda, Sr. Presidente- ç Srs. Senadores, quando constatamos que os Batalhões de Engenharia e_ Construções enfram agora no
mercado de engenharia, fazendo serviços para firmãs
parttculares dentro da capital de meu Estado, enquanto
o Acíe permanece isolado do_ resto do Pafs por falta de
conservação das estradas federais.
O Sr. Jorge Kalume --Permite V. Ex.' um aparte?
O SR. MÁRIO MAl~ -Pois não, tem o aparte V.Ex•

O Sr. Jorge Kalume- Não tive o prazer de ouvir oreIafório _que V. Ex' recebe-u dõ -Presidente da Associação
de Construção Civil, fui obrigado a me retirar para atender a um telefonema. Mas, devo dizer que os batalhões a
que V. Ex•se referiu, tanto o :S-.,., Se-diado em Portõ Velho,
como o 79, sedlado no Cruzeiro do Sul, ambos têm,
cOmo V. Ex~ reconhece, prestado relevantes serviços à
Amazônia-,-principalmente naquela parte de Rondônia e
Acre.
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O SR. MÁRIO MAIA- Já fof exaftãdo aqUi rÍo meu
discurso.
O Sr. Jorge Kalume- Aliás,' dizer que estão

prestan~

do relevantes serviços; patã mim, e-até-uma redundância,
tal o meu reconhecimento a esses batalhões. Mas, dada a
falta de recursos suficientes para o prosseguimento dos
trabalhos que merece a estrada 364, de Porto_ Velho até
Cruzeiro do Sul, foi perinitído que esses batalhões, para

não ficarem ociosos, fizess·em trabalhos particulares sem
prejufzo das empresas privã.das.
O SR. MÁRIO MAIA - Aí é que está, sem prejuízo
das empresas privadas. Mas, eles estão causando prejuí-

zo ...
O Sr. Jorge Kalume - Quero até fazer- um parêntese
para congratular-me com V. Ex~ pela defesa que está fazendo hoje da empresa privada; quer dizer, estâ em harmonia com o meu pensamento e creio que de toda esta
Casa. Acho que a empresa privada deve merecer tudo,
sou a favor da empresa privada, de uma maneira atê incondicionaL Mas, tomei conhecimento, há poucos dias,
de_ que o INCRA, por exemplo, que é um organismo federal, estaria já cedendo trabalhos não só ao BEC mas,
também, às empresas da Capital acreana ou do Estado
do Acre, sem prejuízo- repitO aqui- a essas empresas,
elas terão uma tarefa suficiente dentro da sua estrutura.
Quer dizer, todas elas irão trabalhar, agora, dentro dos
projetas do INCRA. Portanto, acho que é atê impertinente e improcedente a leitura que V. Ex• fez do protesto, porque já foí corrigido, segundo o próprio coordenador do INCRA me disse por telefone, que está atendendo plenamente às empresas privadas, com o que me congratulei por este fato. Portanto, ficaril aqui os meus
clarecimentos para que V. Ex•, ao prosseguir com o seu
discurso, possa corrigir esse PrOtesto que estâ fazendo
aos BECS, e aõ 1NCRA. Muito obrigado a V. Ex•

es-

O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço o aparte de V. Ex•
e espero que meu pronunciamento seja ocioso, que Os
problemas que foram levant~dos_ pela classe ag_ui reclamante já tenham sido solucionados, tantÕ pelos comandantes dos BECs quanrõ- pelo Coordenador do INCRA,...
--

O Sr. Jorge Kalume- Perfeitamente. Já foram superados os problemas, felizmente.
O SR. MÁRIO MAIA -- ... quando o nosso discurso
tiver a devida publicidade:.

O Sr. Jorge -Kalu-me Abraão.

A paz voltou ao seio de

O SR. MÁRIO MAIA- Mas continuo, Sr. Presidente:
Dois motivos levam-nos a estranhar as recentes atitudes dessas unidades do Exêrcito Brasileiro. Ao mesmo
tempo ern que a desleal concorrência dos BECs tem levado as firmas acreanas de engenharia_ a situação préfalimenta.r (pelo fato deles participarein de concorrências
públicas do INCRA em situação privilegiada, por não
terem folha de pagamento e_nem investimentos a serem
amortizados), deixam o governo do Estado de mãos
aman:·adas, pois não conservam as estradas federais e
nem abrem mão da delegação que lhes foi outorgada
pelo DNER.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Mário Maia, o tempo de V. Ex• jâ está eSgotado.
O SR. MÁRIO MAIA- Peço a V. Ex• a tolerância de
alguns minutos, para que eu possa terminar a leitura do
meu discurso, uma vez que fui agraciado com o.s valorosos apartes dos meus pares da Liderança do PDS.

Então, Sr. Presidente;
"ConfiSürUndo uma situação que~hcm o herói descrito
por Mário de Andrade seria capaz de compreender. Macunaíma chegou e se instalou no setor rodoviário federal
do Acre.
Senhor PresÍdente, ê por não entender essas esdrúxulas situações que, na devida oportunidade, ·na forma regimental estarei encaminhando a mesa irês pedidos de
infOrmações dirigidos aos Senhores Ministros _CIÕraldino Severo, dos Transportes, Walter Pires, do Exército e
Danilo Venturini, de Assuntos Fundiáríós, os quais antecipadamente passo a ler, para prévio cinhecimento da
Casa. Em procedendo, porêm, as acusações que ouvi da
Associação Profissional da Indústria de ConstruÇão Civil de meu Estado, o assunto seria melhor esclarecido em
uma Comissão Parlamentar de Inquérito nesta Casa. Era
o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Documentos a que se refere 0- Sr. Mário Maia em
seu discurso:
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Exm<:> Sr.
Gal. Walter Pires
DO. Ministro do Exército
Tendo em vista a situação em que hoje se encontram
as estradas federais em nosso estado, cuja construção e
conservação estão a cargo do 5<:> e 7 9 Batalhões de_ Engenharia e Construções, vimos soliCitar de V. Ex• informações abaixo sobre a ação e orientação destes Batahões
naquela região:
I. Quando e com que finalidade foram criados _os 5<:>
e 7'~'~ Batalhões de Engenharia e Construções do Exército
Brasileíro?
2. Hã convênio entre os 59 e 7~? BEC com o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens para construção e manutenção de Estradas Federais?
Caso Positivo:
a) Receberam o 5<:> e 7" BEC máquinas do DNER e
para qual fim específico?
b) Quantas máquinas? Que_ tipos de máquinas? A que
títulos foram recebidas? Por einprêstimo? Doação? Alienação?
c) Qual o vaiof-de cada máquina e qual o estado de
conservação das mesmas?
D) Qual a contrapartida de obrigatoriedade do 5<:> e79
_BEG ao- tOiTiarem as máquinas sob suas respectivas cautelas?
e) Que estradas ou trechos de estradas foram construídos e mantidos com as referidas máquinas?
I. Foi assinado convênio com o_DNER ou_c;om o
MinisfÚiO dÕs Tanspoàe os-59 e'79·B-EC para trabalharem na Costrução de conservação das BR-317 e BR-

e

364?

c-aso pOsitivo:
a) ErrÍ que trechos, qual o serviço a ser executado_e
quais oS -praZos de entrega das respectivas obras COI} tratadas ou conveniadas?
b) Quantos trechos foram entregues como ponto dentro das especificações?
4. H~ contratos ou convênios para conservação dos
trecho_s construídos?
5. Estão autorizados os 59 e 7~? BEC a contratar prestação de sC:rviçás com OutroS órgãos Federais, como o
INCRA, por exemplo?
Çaso positivo:
a Pode sublocar estes Serviços a Terceiros (Fii'mas.
Particulares)?
b) Caso possa os BECs o fazem mediante licitaçãO
pública?
c) Cobram os BECs algum ágio nessas subempreitadaS?
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6. _ Estão 9s BECs ,autorizados a prestar serviços_ a
Firmas Particulares, com a finalidade Comercial lucrativa igual a qualquer uma Firma de Engenharia e Construções fegalmente habilítada? Recrutas recebem salário
extraordinârio por estes serviços ou só soldados das
forças regulares?
7. No caso concreto dos serviços prestados pelo 7"
BEC ~ Firma ACREDJESEL, revendedor autorizado
das Mercedes-Benz do Brasil em Rio Branco (AC) (escavações, aterros, terraplanagem e asfaltamento) no Pátio
de Manobras e depósito, por quanto [oram contratados
os seerviços, como serão recolhidas as quantias e qllal a
forma de prestação de contas?

e

8.
público e notório que, no exato memento em
que ocorria um grave acidente na BR-364 em trecho
próximo ao Campus da Universidade Federal do Acre
com morte por esmagamento, dilacerações politraumâticas de 5 jovens estudantes, cinco caminhões basculM_tes,
máquinas esc"avadeiras e pá mecânica operavam no pátio
da Firma ACREDIESEL em Rio Branco, no. "Bairro do
15". 1:. fato que os trechos da BR-364 sob os cuidados
do 7" BEC estão em péssimo estado de conservação. A
perícia apurou que entre as principais causas do pavoroso ·acidente que enlutou toda a cidade estão um grande
buraco do qual o wolkswagen esmagado tentou desviarse e co(idiu com um caminhão caçamba que trafegava
em sentido op~~to; em vista disso pergunta-se: há quanto
tempo o 7<:> BEC não faz revisão ou simplesmente não
opera no trecho da BR-364 entre Rio Branco e Sena
Madureira?
9. Por que o 7<~ BEC abandonou praticamente a conservação, mesmo precária, do precaríssimo trecho da
BR-364 que vai de Porto Velho a Cruzeiro do Sul, e
passou a dar prioridade à construção de vacinais em ~ro
jetos de. Assentamentos do INCRA, em convênio éOm
esse órgão?
10. Existem 6 firmas de Engenharia e Contrução do
Estado do Acre organiza'das e praticamente paralizadas
em virtude de concorrência desleal do BEC (vide ofício
da classe anexo)
11. Acresce-se que essas firmas, quando têm trabalho regular, empregam mais de 2 mil operários. Por que
o BEC os obstrui, usando a mão-de-obra dos recrutas
em benefício próprio, escamoteando dessa forma mercado cie trabalho a esses próprios recrutas ao completarem
seu Serviço l\1ilitai; agravando ainda mais os problemas
do desemprego com a conseqUente deterioração dos
problemas sociais'?
sala das Sessões

PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Exm9 Sr.
Gal. DaniUo Venturini
DD. Ministro Ext-raordinário para Assuntos Fundiários
Tendo em vista a situã.ção em que hoje se encontram
as estiad~s federais em nosso estado, e a ocupação dos
Batalhões ~-e Engenharia e conStruções, por elas responsáveis, em obras do INCRA, autarquia vinculada a este
Ministério. vimos solicitar_: de V. EX B as informações e
esclarecimentos abaixo.sobre a ação deste órgão naquela
região:
J, Mantém a Coordenadoria do INCRA sediada em
Rio Branco (AC) convênio com os 5<:> e 7" Batalhões de
Engenharia e ConstruçÕes para construção de estradas
nos projetas de assentamento executados por aquela
Coordenado ria?
2. Caso existam, esses serviços são contratados de
que forma?
3. O INCRA permite que os Batalhões de Engenharia e Construções sub-empreitem os serviços contratados?
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4. Caso positivo, o ág"io pela subKeffipre!ta-frecolhido ao Ministério do EXéfciiõ OU aõ INCRA? De que forma?
5. Os serviços que vêm sendo executados pelos Batalhões de Engenharia e Co'nstruções para o INCRA são
considerados de. boa qualidade? Têm resistído aq_ perí9do invernoso?
6. Esses serviços estão de acordo com .a ~Lei nl'
5.194/66 que regula tectticari1ente esses serviços?
7. Como é exicutãda a fiscalfzaâó daS obras efeluadas pelos Batalhões de Engenharia e Construções?
Sala das Sessões
PEDIDOS DE INFORMAÇ0ES
Exmo. Sr.
Dr. Cloraldino Severo
DD. Ministro dos Transportes
Tendo em vista a situação em que se encontram asestradas federais em nosso estado, cuja construção e conservação são levadas a efeiTO; pelos 5~> e 7~> Batalhões de
Engenhaira e Construções, com máquinaS e "eqUipamentos cedidos pelo Primeiro Distríto Rodciviârlo F't~deral
d_o DNER, sediado em Manaus, vimos soliCitar de V.
Ex~, as ii1formações e esclarecimentos abaixo sobre a
açà_o deste órgão naquela r~gião; .
I. Há convênio entre os -s~~ e-7~> Batalhões -d:~ Engenharia e ConstruçõéS com o Departamento Naciotlal de
Estradas e Rodagens para construqão de Estradas Fede-rais?
Caso positivO:a) Receberam o 51' e 7• Batalhões de Engenhãiíi e
Coristruções m~q~_ín3. dci DNER e para qual fim específico?
b) Quantas máquinas? Que tipos de m-áquinaS? A que
título foram recebidas? Por espréstimos? DoaÇão? Alie·
nação?
c) Qual a contrapartida de obrigatoriedade dos 59 e 71'
BEC ao tomarem as-maqUinas sob suas respectivas cau»
telas?
d) Como foram-distribuídas tais mãquinãs ao 5~> e 7~
BEC?
e) Qual o número e especificação de ciida unidade
destinada a cada um dos BEC.
2. __ Foi ass"irladõ convêniO com o DNER oU com o
Ministêrfo dos Transportes e os 5q e 7<~ BEC para trabalharem na construção das BR»317 e BR-364?
Caso positivo:
a) Em que trechos, qual o serviço a serem executados
e quais os prazos de entrega das respectivas obras con::
tratadas ou conveniadas?
3. E pretensão deste Ministério utilizar serviços dos
5"' e 7~> Batalhões de Engenharia e Construções na pavimentação de trechos da BR-364 entre Porto Velho (RO)
e Rio Branco (AC)? Estarão esses Batalhões a·ParCihados
tecnicamente para executarem essas tarefas?
Sala das Sessões
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) -.Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para uma breve comunicação.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
comunicação. sem reviSãO do oradOr.r::..:.:.. sr;·rre.Siàente,
Srs. Senadores:
Um fato da maior ímpOrtãnCia di:.vO COinunicar ao Senado, a fim de que conste no _Diário do CongressO Nficional. Nesta oportunidade, estã depondo, numa das comiS~
sões do Senado, o 'Sr. Assis Paim Cunha, famoso em
todo o País pelos es-cândalos da Coroa-Brastel.
Sr. Presidente, registro alguns tópiCOs do depoimento
de Paim Cunha:
Primeiro, Álvaro Leal, muito c_onhecido nas áreas do
Planejamento, comprou a Metalúrgica Castor, do ramoso Castor de Andrade, banqueiro do jogO do bi_cho; se-
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gundo a imprensa dO Rio de Janeiro~ coinprou essa metalúr&'ica por ordem do Presidente da República :....:._declarou Paim Cunha.
Seguf!d_O, Paim declara que pode ir para a cadeia, mas
leva todos juntos com ele.
_ Terceiro e último, Sr. Presidente: Paim afirma que:
"O Presídente da Caixa Económica Federal, Gil
Macieira, estava careca de saber que o dinheiro não
-era para· a: Coroa-Brastel, mas para fechai o buraco
da Corretora Co_roa, ex»Laureano. ~ó _que ele quis
.t.Údo Jimpo, e aí nós fizemos o projeto fictício"nós, Paim et caterva- "foi o economista Julio Max
quem fez, achando que era mesmo para a expansão
das lojas. O Macieira medisse; .. Paim, eu não vou
entrar nessa fria._Quero projeto_ aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Económico, assinado
pelo Presidente da República". Pois bem: ele teve
este projeto, o Presidente Figueiredo assinou."
Sr. Presidellte;õ Presidente Figueiredo" está no dever
moral, diante da Nação, de, ou colocar o Sr. Assim Paim
Cunha na cadeia como caluniador, ou de renunciar ao
mandato de Presidente da República lá na China, onde
S. Ex• se encontra, antes de pisar em Território brasileiro
a fim de que o País não seja forçado a suportar tanta Vergonha junta, Sr. Presidente, hoje estampada no jornal O
Estado de S. Paulo sob o título; "Acham que são os donoS da República".
As'sim é demais, Sr. Presidente! __ (Muito be~!)
O Sr. Aloysio Chaves- Peço a palavra Re_la ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palaVra ao nobre senado~ Aloysio Chaves, pela ordem.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Pela or~
dem.)- Sr. Presidente, o nobre Seilador Fábio Lucena,
pediu a palavra para trma ·comunicação urgente e inadiável...
O Sr. Fábio Lucena -

Só dois minutos!

O SR. ALOYSIO CHAVES- Na -realidaae, a cOmunicação nada tinha de urgente ou inadiável, porque S.
Ex• limitou-se a ler declaraçõ~ do Sr. Paim Cunha, estampadas hoje no jornal O -Estado_ de S. Paulo, declarações as quais envolvem o nome -~o_ Senhor Pi-'esidente
da República.
-É evidente, Sr. !?residente, que o Sr. Paim Cunha, que
está sendo ouvid<? em c~r. no ÇQ!lgresso Nacional, em
desespero de causa, na sÚ~ação em que se encontra, pretende jogar lama à reputação de pessoas ilibadas, inclusive numa verdadeira chantagem, numa tentativa audaciosa de enVOlVimento ao nome do próprio Senhor Presidente da -Repúbiicã.
Creio que esta Casa, o Congre~so Nacional, Sr. Presidente, o Senado que é o tribunal do Presidente da República, não pode acolher uma notícia de jornal e fazê-la
estampar nos seus Anais, como se fosse um préjulgamen~o, sem a repulsa enérgica e veemente de todos
nós. Os fatos estão sendo esclarecidos numa CPI, que é
prOmoVida pela Oposição - CPJ_ na qu~l a OposiÇão
tem seus_representantes- e esperamos que eles sejam esclarecidos na sua to_talidade,na sua integralidade, e
quando forem será para ostentar à Nação que isto não
passou de uma grosseria vil e torpe acusação, que não
atinge a honra e a dignidade pessoal do Senhor Presidente da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. (Muito bem!)

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço á palavra
para uma explicação pessoal, consoante o art. 16, inciso
V do Regimento Interno, jâ que fuT dtado.
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O SR. PRESIDENTE (Mo_acyr Dalla}- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena para uma exp(jcação pessoal.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente ...
O Sr. Aloysio Chaves -

Eu não fiz citação.

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peço a V.
Ex~ que me assegure o exercício da palavra .
Sr. Presidente, fiz o comunicado baseado na íntegra
do depoimento do Sr. Paim Cunha, distribuído à Comissão e já de posse dos Srs. Senadores. Trechos do depoimento são publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Fui muito clarõ ao afirmar que o Senhor Presidente da
República estã no dever moral de meter na cadeia o Sr.
Pãlm Cunha como caluniador, porque afribui ao Presidente _da República fatos que a lei e o CódigO Pemil consideram criminosos, ou estã no dever, o Senhor Presidente da República, de renunciar ao mandato presidencial se
não tomar providências no que pertine à acusação do Sr.
Assis Paim Cunha. Foi a afirmativa clara, cristalina e
concisa que fiz desta tribuna. Quanto à Casa não poder
acolher declarações de um jornal, quero esclarecer, Sr.
P~esidente, _que além de não se tratarem de publicações
de um jornal, trata-se de transcrição de depoimento.
O Sr. Aloysio Chaves -

V. Ex~ me premite?

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• não pode me apar»
tear.
TfansC:riçao procedida por um jornal da maior envergadura e responsabilidade.
O fato, Si. ·Presidente, ê que o Senado e a Câmara dos
Deputados, a Nação inteira jã está fartã de ouvir acusações contra autoridades federais sem que nenhuma
providência seja tomada, a fim de deter esse surto de escâ-ndalos que a~ual_mente envergonham o nosso País pe»
rante o·mun-dÕ.
Na última viagem do Presideiíte da República, o jornal_() Estado de S. Paulo divulgou fatos delituosos que
seriam cometidos por asses:sores do Presidente que o
acompanham em sua viagem ao exterior. Inclusive a prãtica de criine de contrabando, Sr. Presidente, foi noticia»
da pelo Jornal O .E.!!tado de S. Paulo. E uma investigaçã-o
foi pedida pelo eminente Senador João- Calmon- para a
ilustrada Bancada do PDS e até hoje o Palácio do Planalto silencia sobre esses escândalos, sobre essas defecções no seio da autoridade pública que apenas-prejuízos acarretam à dignidade da Nação brasileira.
Sr. Presidente, não é apenas a reputação do Presidente
da RePública que está em jogo, não é apenas a sua honra
no seu sentido objetivo e subjetivo, não apenas a sua honorabilidade que deve pairar sobre todas as suspeitas,
que deve sef tão-intocável quanto a mulher de César, o
que está em jogo no País, neste-momento. Sr. Presidente,
o que está em jogo ê a honra e a dignidade da própria PáK
tria brasileira.
Não é mais possível, Sr. Presidente, que continuemos
a assistir a esse dedilh~r de escândalos, a esse degringolar
de episódios Sem nenhuma explicação para os homens
que têm responsabilidade neste País. Não_ê mais possível, Sr. Presidente, que o poupador das carteiras de empréstimo ·e de poupança seja -ilaquedo pela falsa propaganda e pela falsa garantia que o Governo quis fornecer.
conceder ao dirlheiro ganho com saCrifício, suor e lágri·
ma pelo trabalhador brasileiro e depositado nas cadernetas de poupança e empréstimo, para desvio posteriOr' por
esses -dilapídadores não apenas do patrimônío, mas
atuálmente da honra e da consciência nacional.
Repilo, 'Sr. Presidente: ou o Presidente da República
p·õ-e- rra--~de_ia o ~r. Paim Cunha como caluniador, o~
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passam por ser verdadeiraS as acusações do Sr. Paim Cunha contra o Presidente João Figueiredo.
_

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Con~edo a
palavra ao n_obre líder Humberto Lucena, para uma
breve comumcaçào.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Como Senador leio, para ciue conste dos nossos Anais

o segui~te documento encaminhado ao Presidente iJ1Ys~
ses Guimarães há poucos dias:

OS PRESIDENTES DO PMDB- NORDESTE, REUNIDOS EM MACEIÚ, APROVAM A
SEGUINTE DECLARAÇÃO DE MACEtO:
Hâ, no Brasil de hoje, um intenso desejo popular
de participação e mudança. As recentes concentrações cívicas, com milhões de brasileiros se manifestando em favor das diretas, atestam bem esse sentimento nacional.
A Nação foi de-spo}ãOaOã República, onde "todo poder emana do povo e em seu nome é exercido", como vem relembrando o-grande jurista Sobral
Pinto. 1:: preciso, então; trilhãr os Caminhos que,
mais rapidamente, possam trazê-la de volta. E,
como conseqUência, nos conduzam à reformulação
da socied8de brasileira, buscando equacionar, com
êxito, os gTaves probleinas que anigem nosso povo~
Já a Federação- também golpeada de mortepressupõe o entendimento e o equilíbrio entre as regiões díspares, que com·p-õem este país. -E n-ão se pOderá manter o Brasil unido - que é dever de todos
nós - sem uma solidariedade efetiva, baseada no
respeito aos interesses regionais, cuja harmonização
é essenciãl ao interesse naciOnal. A Nação brasileira não pode aceitar que exista,
ao lado da ostentação de alguns, um Brasil miserável - seja no Nordeste, no Extremo-Norte, no
Centro-Oeste ou, atê.-nlêsmo, em- tOrno- das grandes
cidades sulistas. Na verdade, atinge a todos a preterição com que são tratãdos as populações periférí-:
cas, situem-se elas em torno_desses ou daqueles centros de riqueza- que, se se concentram no CentroSul, estão também espalhados, de maneira atomizada, em todo o território nacional, como fruto de um
modelo económico concentrador de riqueza, que
gera desigualdades de rendas, a nível pessoal e regional. Não é por acaso que os tradicionais saques
das feiras nordestinas, em épocas de seca, já se multiplicam, nas ãreas mais ricas do país - sobretudo
agora, explodindo em-violência cada vez maiores,
com o agravamento da crise social, face à proposital
política recessiva do governo.Os Presidente Regionais do PMDBNORDESTE, hoje reuríidos em Maceió, conhecem,
de perto e de há muito, essa dolorosa realidade,
mais aguçada, aqui, pelos resquícios oligârqllicos e
pelo néo-coronelismo que, em área sub desenvolvida, se fazem ainda tão presentes. Daí a Oposição
nordestina ter sido a grande vítima da fraude da
corrupção, da violência e- dós casuismos eleito,rais
do regime autoritário - entre os quais a sublegenda, a coincidência geral das eleições c a vinculação
total de votos.
Nesses 20 anos, a região teve agravados os seus
problemas, esbulhada através de um sistema fiscal e
financeiro odioso, estratificada -i'liiri:tã estruiurit furldiái"ia íilrqua, sufo_cada-por uma centra11Zição que
esvaziou a autonomia dos seuS Estãdos e Municípios, condicionada a uma maior dependência econômica - inclusive em seu ãparetho produtivo,
. com esmag~mento do_ empresariado regional - e
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t_"âst~ c;impeà- nOs índices de desemp~ego, analfabe.:
tismo, desnutrição- e mortalidade infántil.
Por tudo isso, o PMDB do ~ardeste, preocupado com a gravidade da conjuntura, não-pode deixar
de participar, juntamente com as lideranças partidárias e sua_s_ respeCtivas bancadas parlamentares,
do encaminhamento das_ soluções que se buscam
para o atu_al impasse político-institucional e suas
implicações _d_e_ ordem econômica _e __ sociaL
Durante essas duas déc3.das, a Oposição de:n"Unciou a discriminaÇão de tratamento, por parte do
-Sistema, para com a região. O llosso. Pi"iticiõ tem,
então, o dever de, na prática, garantii".que essa diferenciação -seja definitivamente encerrada, cabendo
·ãssegurar ao N~rdeste a mais ani.pla p~rt"icipãção na
construção da nova sociedade br<:tsileira, desde a
etapa das formulações políticas até a do, exerdcio
do poder. É que nossos rumos futuros não pode ser
traçados, apenas, nO núcleo hegemônico do CentroSul - fato detonador, por sinal, de movimentos insurre_~ionais que tanto e!lsagüentaram o solo pâtrio.
ReiVindica-se-, pois, vOz e vez para o Nordeste.- E
os Presidentes do PMDB, desta região, se engajam
no esforço, que deve ser de todos, de encontrar a
melhor saída para a crise presente.
Nesse proceSso, _cabe vir a colocar, perante asociedade_ e_ c.om clareza, todas as alternativaS- que se
nos abrem, através da perspectiva de entendimento
político -·conSiderado imprescindível face à possibilidade de ma"itutenÇãO, ad aeten.iftum, -das :ituais
regras -sucessórias. Reafirmenl-se os corripronl.lssos
do Poartj_p_o cQm_ as eleiçõC$ Qiretas, sem esque_cer_Hue
é fundamental, para a transição demçcrática, a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte.
Mas que se esclareçam, também, as dificuldades
existentes para a consecução desses objetívos e,
sobretudo, a necessidade, em qualquer hipótese, de
não servimos de instrumento aos que querem a perpetuação do regíme. Queº PMDB, na apreciação
-da Êmenda Constitucional n9 11, não contribua, por
ação ou omissão, para que a eleição indireta, para
Presideiite da República, contin-ue consagrada
como princípio permanente, em nosso texto bâsico. J;: preciso dizer a verdade e, particularmente, ter a
responsabilidade de, mesmo enfrentando incompreensões, assumir, no leque de opções que--se--nos
apresentar, aquela que mais sirva à Nação e aos
ideais democrãticos, sob a égide da liberdade, da
igualdade e da justiçã. scicial.
Maceió, 2Q_de m:iio de 1984. ~-J_Qs_ê Costa, Presidente Regional de Alagoas - Marcelo Cordeh:o,
Presidente Regional da Bahia - Mauro ene Ides,
Presidente Regional do ceará- Epitácio Cafeteira,
Presidente Regioital do Maranhão - Melo Freire,
Pr-esiden-te-Regional de M in:is Gerais - Humberto
Lucena, Presidente Regional da Paraíba -Marcos
Freire, Presidente Regional de Pernambuco - Ge- raldo Melo, Presidente Regional do Rio Grande do
Norte ..:.._ Nelson Araújo, Presidente Region-al de
Sergipe -· Alberto Silva, Presidente Regional do
Piauí
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muíto bem!
Palmas.)
·

COMPARECEM MAIS OS SRS.· SENADORES:
Altevir Leal- Eunice Michiles -.Claudionor Roriz
....,-,: GaJyão Modesto- t\lexanJire Costa- José_Jarney
- Ader:bal Jurema- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Passos Pôrto --João Calmon _-Amaral PeixOto - Roberto Saturnino - Murilo Badaró - Alfredo
Campos- -:- Fernando Henrique Cardoso - Roberto
Campos- Saldanha Derzi- Ãlvaro Dias- Eriéas Faria-. Jaison Barreto._
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio.
São lidos os seguiiltes

REQUERIMENTO N• 95, DE 1984
Reqúeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"c" do Regimento Interno, para a Mensagem n9 049, de
1984, do Senhor Presic!ente da República, submentendo
à aprovação do Seriado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, P8.rã que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Vilhena (RO), a contratar operação de crédito no valor de CrS 2.732.430.000,00.
Sala das Sessões, 29 de maio de 1984.- Aloyslo Cha-

•es.

REQUERIMENTO No !16, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
''c" do Regimen_to Interno, para a Mensagem n9 87, de
1984, pela q_ual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para_ que o Governo do Estado
de Minas Gerais possa realizar operação de empréstimo
no valor de Cr$ 79.132.971.409,70 (setenta e nove bi- Ihões, .duzentos e tr-inta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e nove cruzeiros e setenta
centavos)
Sala das Sessões, 29 de maio-de 1984.- Humberto Lucena.

O SR. PkESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com o disposto no _ar~. 375, item III do Regimento Interno, os requerimentos lidos figurcirão na O-rdem dO Dia
da sessão seguinte,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidência .convoca sessãO extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias~
.:. . . . Requerime~tos n9s 95 e 96, de 1984; e
-Projetas -de Risolução nt>s 17 e 23, de 1984.
Em conseqilên'cia, a sessão do Congresso Nacional anteriormente convocada para 18 horas e 30 minutos de
hoje, fica transferida para 19 horas.
'
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

ORiiEM DO DIA
~-obre~ ~esa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.

19-Secretano.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 97, DE 1984
Nos termo.s_ do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, ;e~ueiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matena constante do item n9 14 seja submetida ao plenário em 39 lugar.
Sala das Sessões, 29 de maio de 1984.- Senador Henrique SantUio,

O SR._PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o requenmento.
Os Srs. Senadores quç o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Reje_ita_do.
O Sr. Humberto Lucena- Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --.E: regimental o requerimento de V.. Ex'.
_S~J-~<:_.it()_aos Sis. Senadores que tomem seus lugares, a
fim de procedermos ã verificação de votação solicitada .

(pausª)
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O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, desisto da
verificação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- tendo S. Ex•
desistido da verificação de votação, a·requerimento fica
rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -lteml;
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 18, DE 1984
(Em regime de urgência - art. 371

- c - do Regimento Interno)
Díscussão, -em turno úníco, do_ Projeto _de Resolução
n~' 18, de 1984 (apresentado pefa Comissão de Economia
como co_nclusão de seu parecer n~' 169, de 1984), que autoriza o Governo do Estado_ do Rio Grande do Sul a d6varem CrS 57.493.536.955,51 (cinqifenta e seie bilhões,
quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos trinta e seis mil, novecentos e cinqíienta e cinco cruzeiros e
cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 170, de 1984, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os_Srs. SenadOres que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão- de-R.edaÇÇ"ãO.

e

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me·
sa, redação final que vai ser lida pelo Sr. }9-Secretârio.
S lida a seguinte
PARECER No 252, DE 1984
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 18, de
1984.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apreserita a redação final do Projeto de
Resolução n9 18, de 1984, que aUtoriza-o Governo doEstado do Rio Grande do Sul elevar em Cr$
57.493.536.955,51 (cii'l.qüenfa e sete bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis
mil, novecentos e cinqiJenta e cinco cruzeiros e cinqilenta
e um centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 29 de maio _de_I984. ~-João Lobo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -Jorge Kalume.
ANEXO AO PARACER No 252, DE 1984.
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 18, de
1984.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO- VI, da Constituição, e eU,
Presidente, promulgo a seguinte .
RESOLUÇÃO No , de 1984
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a elevar· em Cr$ 57.493.536.9SS,Sl.(clnqüenta e
sete bilhões, quatrocentos e noventa· e três milhões,
quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinqUenta e
cinco cruzeiros e cinqiienta e um centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 ê o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, autorízado a elevar, temporariamente fixado pelo

item III do art, 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro
de 1975, alterad~ pela de n9 93, de ll de outubro de 1976,
ambas do .Senado Federal, de modo a permifir o iegistro
de uma emissã-o de 8.198".149 Obrigações do Tesouro do
Estado do Rio Grande dÇl Su! ~ Tipo ReajustáVel ORTERS, equivalente a CrS 57.493.536.9_55,51 (cinqüenta e sete bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e cinqilenta e um centavos),
considerado o valor nominal do título de Cr$ 7.012,99
(sete mil. doze cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente e~ Clezembro/83, destinada ã complementação do
giro de sua dívida consolidada -interna i~tralimite mobiliária, vencível durante Õ exercício de 1984, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo
Art. 29 Esta -ReSolução entra em vigor na data de sua
publicação,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redaçiio final
acâba de ser lida, terá que ser submetida imediatamente
à apreciação do Plenário.
Em discussão, (Pausa.)
Não havendo qUem peça a palaVra, encerro a discussão.-Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação_ final, _o_ prgieto._ vai .ã_p~o_mul
gação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --

- --

Item 2:

Ç>FfCIO No S/4, DE 1984
(Em reiime de urgência- art. 371- c - do Regimento
Interno
Apreciação do Ofício n9 Sf4, de 1984, do Gover~
nador do Estado do_Pará soliCitando, nos tei--mOs do
art. 42, item IV, da Constituição Fedeial, autorização do Senado para contratar empréstimo externo no valor de USI 60.000.000,00 (sessenta milhões
de dólares), para o fim que especifica (despachado
às Comissões de FinanÇas e de Coristituição e Justiça).
Solicito _ao Sr. Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comi~_são de _Fina~ças.
O SR. lltLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
Sr. Presidente, Srs. Seriadores:
Em oficio dirigido ao eminente Presidente desta Casa,
o Senhor Governador do Estado do Pará solicita ao Senado Federal, de acordo com o item IV do artigo 42 da
ConstituiÇão- Federal, a corripetente autorização para
que o Estado do Pará possa contrair um empréstimo externo da ordem de USS 60.000.000,00 (sessenta ·milhões
de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas de principal, para aplicação em 'uma programação que deverá atingir os setOres de EducãÇão, Saúde,
Saileamento, Agricultura, InâúStria, Transportes, Comunicãção, Urbanização e SCgurança, cUjos detalhes estão especificados no anexo que junta ao seu expedkülte.
Além disso, o senhor Governador faz presente a documentação, a mais, exígida pelo arti&o 403 dO Regimento
Interno do Senado, qual seja a publicação oficial com o
texto da autorização do Legislativo Estadual, consubstanciada no Decreto Legislativo n9 63/79, de 12 de dezembro de J979, bem como o pronunciamento do Senhor Ministro da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, reconhecendo a prioridade do programa apresentado pelo Governo do Pará. Hã, ainda, no
processo, o credenciamento para o Governo do Estado
pelo Banco Central do Brasil visando ã contratação do
empréstimo e a proposta do Senhor Ministro da Fazenparec~r)_=-
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da ao Exrn9 Sr. Presidente da República no sentido de
que o Estado do Pará possa dirigir-se ao Senado Federal
a fim de obter a autorização constitucional, proposta
que, em data de 6 de abril do corrente ano, recebeu o necessário ..autorizo" do Senhor PfeSidente.
Na mensagem ao Senado, o Governador do Pará de~
clara que ..não é demais enfatizar a extrema importância
de que se reveste, para nosso Estado, a aprovação do
pleito, eis que os recursos em tela implementarão obras
essenciais ao- esforço de desenvolvimento paraense, em
setores fundamentais de sua econ-omia e elevação de qualidade de vida de nossa população." Mais adiante, na
apresentação do Programa, S. Ex' chama a atenção para
o fato de que ''a partir de meados dos anos 60, se if'ltensificou na região a atuação dos órgãos governamentais,
principalmente da área federal" acentuando -que foram
"efetivados macro-investimentos em transporte, comunicação e em infra-estrutura energética, que deram ense.
jo à implantação de grandes projetas de exploração de
seus recursos naturais, em paralelo à política de incentivos fiscais, responsável pela atração de inúmeros empreendimentos pecuários." Mas, após fazer tal constatação, a mensagem do governador chama a atenção para
o fato de que se ''desencadearam, no bojo desse processo, profundas alterações na estrutura sócio-económica
da Amazônia e, em particular, do Estado do Pará, marcadas, sobretudo, pelo agravamento das disparidades sociais, por distorções erit sua estrutura fundiária;- pelo
crescimento acelerado da população e conseqUente saturação de equipamentos urbanos e da infra-estrutura social." Por causa disso - prossegue o GOvernador "defronta-se o Estado com uma progressiva recessão em
sua capacidade de atender a crescente demanda social
por parte da população paraenSe, acrescida significã.tivamente peJOs fluxos migratórios Convergentes para o Pará, atraídos pela dinâmica das ações em processo na região," salientándo maiS, que, "em face das liffiitaç_ões
atuais de sua disponibilidade financeira orçamentária", ê
lícito ao Estado o recurso a operações de crédito como
alternativa para a concretização dos investimentos que
se fazem necessáriOs."
A pretensão do Estado do Pará, a nosso ver, é justa~ e
se acomoda perfeitamente à política adotada por esta
Casa, sempre compreensiva na acolhida desses pleitos de
extrao_rdinário alcance sôcio-econômko -para as unidades da Federação tanto mais quanto, no caso específico
do processo sob exame, o Pará desfruta de uma invejável, senão inédita, poSição no quadro brasileiro em matê_rja de endividamento externo. Pelo mapa integrante do
processo, verifica-se que o Estado do Pará que, em 1972
e 1973_, contraiu dois empréstimos externos, pelo prazo
de 10 anos cada- um, quitou pontual e fielmente os seus
compromissos, com as últimas parcelas dos empréstimos
sendo pagas pela atual administração estaduaL Não deve
um dólar ou qualquer outra moeda estrangeira enquanto
a dívida interna, adequada às possibilidades do Estado,
tem sido amortizada, regularmente, como se vê do quadro respectivo integrante da documentação exibida.
Por outro lado, vale notar que o Pará é Um dos poucos
estadÕs-bfasileiros que apresenta apreciável superávit em
sua balaiiça comercial com o exterior, acumulando de
300__ a 500 milhões de dólares, anualmente, na vantagem
do valor das exportações sobre as importações. Parece
justo, assim, Que uma unidade que contribui tão expressivam~ente para a solução do magno problema da dívida
externa do país possa se beneficiar, para o seu desenVolvimento, de um financiamento em moeda estrangeira.
Frise-se, ademais, que, nos termos do aviso da_ Secretaria
de I:'lanejamento, a contratação do empréstimo externo
se dará na base de parcelas anuais de 20 milhões de dólares, a começar neste exercício de 1984 e a terminar em
1986, e, ainda assim, com a fixação _das condições financeiras da operação, bem como qualquer contacto com
instltuiçãõ"- financeira ôo exterior, visando a sua colonização no mercado, dependentes da prévia e expressa au-

torização do Banco Central do Brasil, - detalhe e exigência que garantem o respeito às contirlgênciãs e Conveniências da atUal situação carilbial brasileira. Quanto à
capacidade financeira do Estado para suportar o ónus da
amortização do empréstimo, o anexo respectivo indica
que tal encargo finince-iro não-deverá acarretar maiore~

pressões na execução orçamentária dos- próximos exercfcios.
Em face do exposto, estando rigorosamente cumpridas todas as ex_igê~cias regimentais discriminadas ilo artigo 403 do Regimento do S_enado, opinamos pelo deferimento do pedido do Estado do Pará nos termos seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 28, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado do Pactl a contratar
operaçio de empréstimo externo no valor de USS
60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos) destinada ao financiamento do Programa de Investimentos do Estado.

Art.
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~ o Governo do Estado do Pará autorizado

a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USS 60.000.000,00 (ses-senta milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em outras moedas de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado no Programa de Investimentos daquele Estado.
Art. 29 A operação será realizada nos temros aprovados pelo Poder ExecutiVo Federaf, inclusive o exame
das condições creditícias a ser efetuado pelo Ministêrio
da Fazenda em articulação com o Banco Central doBrasil, nos termos do art. }9, item li do Decreto n9 74.157, de
6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da polftica económicofinanceira do GovernO Federal ainda-o disposto n-à au~
torização legislativa estadual constante do Decreto Legislativo n9 63/79 de 12 de dcze"inbro de 1979.
ArL ;)9 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
1:: este, Sr. Presidente, o parecer.

e,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Õ parecer
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do
Projeto de Resolução n9 28, de 1984, autorizando o Estado do Pará a contratar emprêstimo externo no valor de
60 milhões de dólares Norte-americanos, para o fim que
especifica.
Solicito ao nobre Senador Mal-tins Filho o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. MARTIN~ FILHO (PDS- RN. Para emitir
parecer) -Sr. P-residente, Srs. -Senadores:
Formulado pela Comissão de Finanças desta Casa~
que apreciou pedido do Sr. governador do Estado do Pará -, chega a esta Comissão de Constituição e Justiça o
projeto de resolução autorizando o Governo do EstadO
do Pará a contratar, com garantia da UniãO, empréstimo
externo no valor de USS 60,000,000.00 (SesSenta Milhões de Dólares N arte Americanos), ou o seu equivalc:nte em outra moeda, para aplicação no Plano de Investimentos do Estado.
O parecer desta Comissão é exigência coritida no art.
404 do Regimento Interno, em sua letra b, que estabelece
que o pedido de autorização para empréstimos, operações ou acordos externos, "'será, em qualquer_ caso,
submetido ao exame da ComisSão_ de ConstitUição CJUstiça."
Compulsando-se o processo, verifica.se que o Sr. ao-:.
vernador do Estado do Pará cumpriu, uma a uma1 as
prescrições do -art. 403 do Regim~entO interno do Sencido,
para comprovação anexando a seguinte documentação:
a) Decreto Legislativo n~ -63/79 da Assembléia. Legislativa do Estado do Pará, datado de 12 de Dezembro de
1979 e publicado no Diário Oficial do Estado do dia 15

de Qezembro do mesmo ano auloriza_ndo o Poder Executivo paraense a realizar, com outorga da União, _operação de empréstimo externo no valor total de USS
60,000,000.00 (SeSsenta Milhões de Dólares Norte Americanos) oU equivalente -~m outras moedas;
bj" Aviso _n9 0137 de 22-2-84 do Senhor Mini_stro_ ~o
Planejamento reconhecendo a prioridade do Programa
de Investimentos do Estado do Parâ para os efeitos do
Decreto n9 74.157, de 6 de Junho de 1974, e do art. 49 do
Decreto Lei n9 1.312, de 15 de Fev-ereiro de 1974, com a
redução dada pelo artigo J9 do Decreto Lei n"' 1.558, de
17 de Junho de 1977, bem como a capacidade do Estado
do Pará de pagar o emprêstiirio até o limite de USS
60.000.000.00;

c) Credenciamento para o Governo do Estado do Paw
rá, dado pelo Banco Central do Brasil, para contratar a
operação de empréstimo, ·datado_ de 8 de Março de 1984:
d) Ofício do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda ao Exmo.
Sr. Presidenie da Repúbtica propondo seja o Estado do
Pará autorizado a dirigir-se ao Senado Federal para os
fins previstoS no artigo 42. ftem IV. "iD fine" da Constituição Federal;
e}-Despacho do Exmo. Sr. Presidente da República
autorizando a realização do empréstimo externo, datada
de 6 de abril de 1984 e publicada no Diário Oficial da
Unillo.
f) Programa de Investimentos do Estado a ser finan-

ciado pelo empréstimo contra"ído.
g) Demonstrativos da situação financeira do Pará, que
tem_ zerada a sua dívida externa e em situação regular a
sua dívida interna e em condições de satisfazer normalm.eme ó comj)rOmísSo-a ser aSsürriido.
Nestas condições, satisfeitas que foram todas as-exigênCias e piecauçõci- discrim'inadas no Regfmento Interno do Senado e, tendo em vista o item IV do art. 42 da
ConstitUição Federal, ·nosso parecer é no sentido da
aprovação do projeto de resolução propostÕ pela douta
Comissão de Finanças do Senado autorizando o empréstimo externo solicítitdo pelo Estado do Parã.
~o parecer, Sr. P_residente.
O SR.. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela cons'tftüCTonalidade e Juridlcidade do projeto. Completada a
instrução da matéria,passawse à dicussão do projeto, em
turno único.
O Sr. MurUo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.

.O SR. PRESIDENTE (Moacyr DJilla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador M urilo Badaró, para discutir
o projeto.
. O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para discutir. Sem revisão do orador.f- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pode parecer estranho, Sr. Presidente, que um Senador por Minas_ Gerais tome da palavra para discutir um
empréstinlo em dólar, do Estado do Pará, principalmente sendo o Estado do nosso Emínei:Jtíssimo Líder Senador Aloys_io Chaves, mas é que me pareceu oportuno
convocar o Senado_ p!Jra um pequeno exercício de memória.
N~ Legislatura passada, C? Senador Dirceu Cardoso-,
praticamente durante dezoito meses, trancou ·a tramitação de todas as matérias na Casa, nl;l sua obst_in!!,da re.
cusa e obslrqç_ão__a todos os projetas que tinham como
escopo aumentar a dívida consolidada de Esta_dQs_e MunicíPiõs e empréstirriOs em d_ólares no exterior. O Sena- dor d9 qpíritO:~~mto, hoje Secretf!rio de Segurança da·
quela importante Província vizinha ao nosso Estado de
Minas Gerais, acreditava com boa fé, acreditiiva cOnscientemente no fato de que grande parte, segundo ele, da
nossa inflação residia exatamente do endividamento in·
temo e externo do Brasil.
0
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Sr. Presidente, à época, Oposição e Governo quase
sempre se davam as mãos para aprovar esses recursos,
uma vez que não era lícito negar aos governantes estad_u_ais_e _aos_ prefeitos os elementos necessários à realização de muitas obras e defendíamos, inclusive, a tese de
que a negativa por parte dos setores da Oposição daqueles empréstimos solicitados acabava por ser um fator de
pressão a mais, um elemento para aumentar ainda as
aflições e as angústias de milhares de trabalhadores brasileiros sem posSibilidade de obterem novas oportunidades de empregos pela cessação dos investimeiitos pdbli-

cos.
Agora, Sr. Presidente, passando para o outro lado da
cerca, ai estão os Governadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro que investirain duramente contra o Governo Federal por estar fazendo dívidas
na área internacioilal, aí estão os Governadores do
PMDB solicitando autorização do Senado para tomarem empréstimos em dólares. Aqui está o Governador
do Pará, o ex·Deputado Jáder Barbalho, que certamente
pronunciou os mais áéres, os mais duros, -os mais fmpenitentes discursos contra o Governo Federal, exatamente
por causa disso, solicitando recursos em dólares para investimento no seu Estado. Não somos contra, Sr. Presidente.
Isso parece muito com a situação do PMDB face ao
Colégio Eleitoral. Se-o PMDB houvesse ganho o Colégio
Eleitoral nã_o estava levantando dúvidas sobre a sua legitimidade. M dúvidaS levantadas quanto à legitimidade
dos empréstimos -eXternos estão agora desfeitas quando
o Governo Jáder Barbalho do PMDB solicita autori~
zaçãô do Senado para contrair 60 milhões de dólares em
empréstimos externos.
O Sr. Benedi~ Ferreira - Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. MURIW BADARO -

Ouço V. Ex•

O Sr. Benedit9 Ferreira- V. Ex' vai·me permitir que
eu desdobre a minha observação em duas. A primeira,
que é a mais momentosa, refere-se ao problema da
eleição direta ou indireta. Eu diria a V. Exf-, Senador
Murilo Badaró, que se tivesse ocorrido o contrário, fosse
o PMDB que tivesse ganho o Colégio Eleitoral, muito
provavelmente nós é que estaríamos hoje no lugar do
PMDB com uma arma política, querendo recuperar uma
eleição perdida. Eu até não censuro, eu não critico, eu
até respeito a -inteJígêrtcia e a habilidade do PMDB de
querer tomar para trás uma eleição perdida em 1982.
Porque acredito que se nós do PDS tivéssemos perdido o
Colégio Eleítoi'al hoje nós sedamos os porta-estandartes
da bandeira das "Diretas Já" para ganhar uma eleição
perdida. Agora, quanto aos emprêstimos, V. Ex• sé
lemb-ra bem do meu sofrimento, da m-inha luta para conseguir recursos para Goiás para projetas do foro e da envergadura como é o caso do Projeto Rio Formoso·, para
a lavou rã, parei a irrigição permanente, onde estão_ se
obtendQ três colheitas/ano de arroz no nosso Estado, e
esse projeto ficou inacabado por falta de recursos. Mas
recursos esses que eu, graças à boa vontade da nossa Li·
derança, tão logo empossado o Governador do PMD 8,
foram eles liberados a pedido nosso, colocado na pauta
da Ordem do Dia e votados, como de resto todos aqueles
empréstimos do Estado de Goiás que estavam aqui parados, por solicitação nossa foram InCluídos na Ordem do
Dia e todos já fOram -encaminhados, porque realmenteacho que o PDS estâ cumprindo a sua obrigação. Antes
de olhar -o" iriferesse- pOlítico-partidário, nós estamos
olhando um interesse maior da comunidade nacional,
como é o caso do nosso Líder que agora faz em favor do
seu Estado. Era a consideração que eu queria fazer.
O SR. MURILO BADARÓ - Muito obrigado a V.
Ex• Essa é exatamente a posição certa que, infelizmente,
o PMDB não teve com relação ao Governo e ao Partido
majoritário na legislatura passada.
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Eu, por exemplo, vou votar favoravelmente ao projeto
que autoriza o empréstimo de 60 milhões de dólares ao
Governo do Sr. Já der Barbalho, esperando eu que o Se-·
nadar Hélio Gueiros, que o Senador Aloysio Chav.es e o
Senador Gabriel Hermes, além do Deputado Sebilstião
Curió que está :iqui presente e oütrõS Deputados da Bancada do Pará, fiscalizem a correta aplicação desses recursos. Agora, estou certo de que o PMDB recebe a grande
e inolvidável tição dos fatos: a verdade, diziam os romanos, é c-onduzida pelo tempo e pela mão. E eu espero
também que o PMDB tenha, com relação ao Colégio
Eleitoral, a mesma posição que tem com relação aos em--préstimos em dólares.

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• permite uin aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Eu ouvirei o S_enador
Itamar Franco e em seguida.. darei a palavra a V. Ex•,
com muita honra para mim.
O Sr. Hélio Gueiros- E que tem o ColégíO Eleitoral a
ver com isso? Não há correlação alguma.

O SR. MURILO BADARÓ- O que ê que 6 COlégio·
tem haver com isso? A rigor nada, mas tem tudo na medida em que o PMDB está, novamente, na mesma posição falsa que esteve quando recusou ao Governo os
empréstimos qUe o_ Governo necessitava_ e quando criticava o Governo por estai' tomando emprésiirilás em
dólares para financiamentos_ internos no País. _
Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Mui--ilo Badaró, V. Ex• começou ·a sua fala dizendo "um pequeno
exercício de mcmóri.i", Quero pinçar o aspecto do Colégio Eleitoral que V. Ex• coloca no·fulcro ...

O SR. MURiLo BADARÓ- O Seilador Hélio Gueiros está dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a
outra.
O Sr. Itamar Franco- V, Ex• estava analisando o empréstimo do Pará, e de repente- deve ter lã suas razões
-trouxe o problema do Colégio Eleitoral como a mostrar uma contradição do PMDB que outrora, através de
alguns dos seus membros ...

O SR. Mi.JRILO BADARÓ -

Ela é tão evidente,
nobre Senador Itamar F'rã.nco, que nãO pi'ecisa demonstração.
O Sr. Itamar Franco- Não é tão evidente. A evidência, nobre SenadOr --é preciso ciu·e..iS:to seja- dítO V~
Ex•. neste momento - é que se há aqueles do PMDB
que pretendem esquecer o que pregaram· nas -praça:s
públicas e que pregam, hoje, no Congresso Nacional, nas
Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais, todos nós que vCrberamos contra esse Colégio EleitOral
que é um Colégro Eleitoral ilegítimo e que não representa a vontade nacional, que o Presidente da República
não pode ser eleito através desse Colégio, nós defendemos e queremos eleições diretas para que o povo possa
participar. ta nossa doutrina e o nosso princípio, nobre
Senador Murilo Badaró. Até prova em contrário, V. Ex~
não pode dizer que o PMDB vai ao Colégio Eleitoral. O
PMDB não pode ir a esse Có_fégio -Eleitoral porQue os
seus Governadores e os seus Parlamentares, todos eles se
investiram contra o-ColégiO Eleitoral. v:-Ex~. entãO, não
pode cometer para com o meu Partido,· no momento,
essa atitude crítica quando não é verdade que o nosso
Partido tem o aos anseio de ir ao Colégio Eleitoral.

a

O SR. MURILO BADARÓ - Desculpe-me, mas não
posso invadir a seara de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Faria um
apelo ao eminente Senador Murilo Badaró, para se ater
aos termos do encaminhamento de votação do projeto.
O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente,
desculpe-me, mas não estou en-c~minhando a votação,
estou discutindo o projeto. Portanto, parece-me que
sobra um pouco de tempo no Regimento.
Evidentemente que se_eu estivesse encaminhando o
projeto, pura e· simplesmente, não faria considerações
dt;ssa natureza. Claro que não.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Creio que
ao discutir o projeto, V. Ex~ tem que se ater também aos
termos do projeto.
O SR. MURILO BADARÓ - Estou exatamente dentro da matéria. Apenas estou chamando a atenção da
Casa -_e V. Ex' me ajuda na advertência, porql.le assim
a Casa toma conhecimento ainda mais enfaticamente do
que é ne_cessário ser mostmdo - para o fato de que o
PM DB criticou o Governo durante tantos anos por estar
fazendo empréstimos externos, e vem agora um GOvernador do PMDB pedir autorização para requerer um
empréstimo de 60 milhões de dólares.
Eu não deixaria, como não vou deixar, nenhum passar
aqui sem essa observação.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permitiria terminar
o aparte?

O SR. MURILO BADARÓ -

Com muita honra.

O Sr.Itamar Franco- Muito ffiaís grave, nobre Sena,
dor Murilo Badaró, do que quando V. Ex• diz que o nosso Partido irá ao Colégio Eleitoral, muito mais sério e
mais triste é v~r elementos do Partido de V. EX• que vão
adotar a doutrina da traição. E nessa doutrina da
traição, tentam engabelar o meu Pªrtido, _de que poderá
eleger o Presidente através dessa doutrina. E essa doutri-na, nobre Senador Murilo Badaró, foi levantada, nada
menos, nada mais, pelo Ministrá Chefe da Casa-Civil.
O SR. MURILO BADARÓ - Desculpe-me, nobre
Senador Itamar Franco, mas não quero abrír polêmiCâ
em assunto dessa gravidade, até porque percebo que V.
EX~ está dissentindO da orientaçã-o do seu Partido que, a
e.~ta áltura, já tem tfês candidato-S Osien'sivos Pãra o Colégio Eleitoral.
O Sr. Itamar FrancO- V. Ex' sabe mais do que eu.
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Evidentemente, Senador Itamar Franco, que eu não
tenho condições de impedir que essas c.oisas aconteçam
mas Governador çio PMPB:.qll~:f'Cdir empréstimo externo aqui no Senado, vai ter que ouvir todas essas nossas
estranhezas.
O Sr. Itamar Franco- V: Ex• terá o direito de falar o
que quiser, de expor o seu ponto de vista.

O SR. MURILO BADARÓ- Agora, acho qu__e essa
posição é correta, porque sC o PMDB fosse majoritário
no Colégio Eleitoral, essa estória de legitimidade nem seria motivo para conversa, sequer para discussão.
O Sr. A[exandre Cosia -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ ·- Estou com o Senador
Lenoir Vargas na fila dos apartes. Vou ouvir primeírO s.
Ex•. que lutou bravamente para conseguir um empréstimo para Santa Catarina que, obstruído aqui durante
longo tempo, prejudicou o Estado, negou muitOs empregos a tràbalhadores.
·
O Sr. Lenoir Vargas- Quero apenas seguir o raciocínio -de V. Ex.~ de que nas votações nesta Casa, como,
aliás, em todas as Casas legislativas, o que prevalece, no
fundo, são os -interesses· político-e\eítorais:
-

- o sR~~ MuRILO

BÃoAR.ó -

Que são respeitáveís.

O Sr. Lenoir Vafgas - E dos interesses políticoeleitorais, o que prevalece, no fundo, também, de tudo
i~~o qu__e estâ aCOntecendo, é a luta pelo poder, é o poder
que os Vários grupos alinejam. De modo que V. Ex• tem
muita ruzão.O PMDB, assim como combatia os empréstimo~ c _gue hoje_dii qUe não vii ao Colégio Eleitoral, est"Ct todo preparado para ir ao Col_égio Eleitoral, tanto que
desse tal documento que V. Ex• cita, com firma rec_onhecida, eu jâ li uma notícia de qpe há um membro signf!tário _desse documento, que diz com as mãos no nariz:
"se- houver possibilidades de _vitória, eu vou ao Colégio
Eleitoral." Quer dizer, o documento não vale nada, o
que vale é a conquista do poder, é essa luta pelo poder,
de modo que mesmo o nobre S_enador Itamar Frailco irá
também ao Co!égfo Eleitoral para votar no candidatO do
seu Partido.
·
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• não pode fazer uma
afirmativa dessas. Eu não permito, com todo o respeito,
que V. Exf' faça essa afirmação.

O Sr. Lenoir Vargas - Mas, é uma previsão lógica.
O SR. MURILO BADARÓ - Hoje estou vendo nos
jornais, o Gov~rnador Franco Montoro já candidato ...
O Sr. Itamar Franco --A quê? Eleições diretas, não é?

O Sr. Itamar Franco- Lógica de V, Ex:•, mas a lógica
de_ V. Ex• é ilógica.

O Sr. Lenoir Vargas- É uma previsão normal, Senador.

O SR. MURILO BADARÚ- Não, candidato no ColégiO Eleitoral. O Governador Tariáedo Nevest c<indidato no Colégio EleitoraL

O Sr. Itmaf.-Franco- O PMDB só tem ca-rididãios nas
-eleições direias, Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ - Isso, J'Ja opinião de V.
Ex' V. Ex' e outros eminentes Senaâores assiriararri um
documento se comprometendo- e esse documento veio
ontem à publicidade - a não comparecer ao Colégio
Eleitoral.
O Sr. Itamar Franco "- E não vamos c_omparecer,
nobre Senador, V. Exf ilão tenha dúvida.
O SR. MURILO BADARÓ - Espero que esse. documento produza o_s efeitos, porque é um documento sério,
é um documento responsável.-

O Sr.Itamar JTranco- Não é previsão -norma!, Ex•!

O Si~ LeõOifVtlrgas .:..._V. Ex.; o Senador Fábio Luce- na;-tOdOS--irã"O-ao C~légio Eleitofal.
--·

O Sr. Itamar FranCo- Não cotlfu'nda V.
so"s princfpiosl

Ex~

os nos-

O Sr. Lenoir Varg~- S lá que se vão decidir os destinos do País, e lá que se vai esColher o Presidente daRepública.
O Sr. Itamar Franco- A d~isão do País ê nas urnas,
Ex~. é nas praças públicas, não em gabinetes fechados
como quer V. Ex • Essa é a diferença nossa.

-o Sr. Lenoir Vargas --V. Ex• por enquanto está em
divergência~

porque não está participando das

nego~
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ciaÇões, mas V. Exrsabe que existem já negociações em
torno do Colégio Eleitoral.
O Sr. Itamar Franco - Eu as desconneço, Ex• Não
existem em nome do Partido?

O Sr. Lenoir Vargas- De modo que V. Ex• se confot
me, mas V. Ex• vai lâ.

O Sr. Itamllf Franco - Senador Murilo Badaró, de·
pois da união de Minas Gerais com o Parã, nada mais
resta a dizer...
O SR. MURIW BADARÓ possível neste momento.
O Sr. ltama(' Franco -

Mas ê a única uDião

~ a única união poSsível?

Jj:x_• também não

O SR..MURILO BADARO- Neste momento, é; as
outras ainda estão sub judice.

O Sr. Lenoir Vugas- Eu estou com o aparte, depois
V. Ex• vai pedir. Eu apenas acredito no seguinte: se 1;lffl
número muito grande de_ oposicionistas se'~m~t:Jif~ltf
contra a participação no Colégio Eleitoral, na esperança_
de que inviabilize qualquer tipo de eleição, ai sim ...

O Sr.ltamar Franco.- Senador Murilo Badaró, a ver~
dade (;que V. Ex• tenta mostrar a grande contradição, se
é que existe, do PMDB. Eu diria a V. Ex•, que pelo me~
nos até agora, como Senador reeleito por Minas Gerais,
eu não conheço qual é a diretriz do meu Partido com re~
láção ao Colégio eleitoral. Mas el~ só pode ter uma, Se-nador Murilo Badaró: é cumprir os seus compromissos
partidários, doutrinários, os compromissoS que ·ele aca~
bou de: assumir não apenas nas eleições de 1982, mas _nes~
sa pregação belíssima que fiZemoS por todo o País, na
defesa das eleições diretas. O compromisso do meu Partido é com o povo, é pennitir a partidpaçáo popular, é
através das eleições diretas, c não através desse Colégio
Eleitoral ilegítimo e espúrio. Agora, é interessante que V.
l;x' investe...

O Sr.Itanuy·Franco- Não vou, e V.
irá, porque V. Ex• não vai votar...

O SR. MURILO BADAR<l - Esse é um erro crasso.
O Sr. Lenofr Vargas- Mas, como a decisão d~ Colégio Eleitoral ao final da sua vOtação serà por maioria
simples, ê evidente que eles todos, se tiverem algumai
chance de eleger o Presidente da República, vão comparecer ao Colégio Eleitoral.

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex• me permite um apa'r-te?
O SR. MURILÜ BADARÓ Senador Alexandre Costa.

Concedo o aparte ao

O ·sR. MURILO BADARÓ - Senador Itamar Franco, as palaVras d~ V. EJ~.• são de muita gravidade...

O Sr.-Itamat Franco -

O Sr. Alexandre Costa- Senidor Murilo Hadaró, V.
Ex• sabe que eu, sendo um pouco mineiro, honro-m,e
muito em tomar parte num debate de mineiros. Eu p
faço apenas para um reparo: V: Ex• c_omete_um~.~r~náe
injustiça com o Sellador Itamar Franco ...

O SR. MURILO BADARÓ tiça nenhuma com S. &•!

Eu não cometi injus-

O Sr. Alenndre Costa- ... quando diz que ele dissentiu do seu Partido. S. Ex• tem sido- e V. Ex• é tesiCmunha- um dos homens mais coerentes da OposiÇão, que
conhecemos aqui durante 10 anos. A OposiçãO~ sim, é
que dissente da sua linha de conduta, porque deseja alcançar o poder de qualquer maneira.
O Sr.ltamtlr Franco-- Muito obrigado, Senador Alexandre Costa.
O SR. MURIW BADARÓ - Eu me curvo ante_ a
afirmação de V. Ex•, de qUe o Senador Itamar Fra!lco
tem sido um homem coerente. Mas a verdade é que esta
coerência da Oposição, de fã.to nãó existe. Este m~mo
Partido, esse mesmo Governador - e é uma pena que
eu não po·ssa ter aqui agora,-os -Prontincianiento.S do o~·~
vernador Jáder Barbalho contra o endividamento externo do Governo _brasileiro, dos Estados brasileiros e dos
municípios brasileirOs- eistá com unia perspectiva dife:.:
rente, é obrigado a uma postura mais séria,- i:nais respon·
sável, mais austera, e Os dólares tão combatidos se_tornam, de uma hora para outra, indispensávekao soerguimento económico do Pará, Estado do nosso eminente
Senador Hélio Gueir6s, uma- das pi-inCIPais nguraS -da
Comissão de Constituição e Justiça c desta Casa.
Vou ouvir o Senador Itamar Franco, para concluir, de
vez que um mineiro não deve penetrar muito nos assuntos do Pará, ainóa Que lá. exista uma cidade chamada Paragominas, onde a presença do homem mineiro inoculou
a te, a confiança e, sobrC:tudo, a confiança nos destinos
1
do Brasil. A estrada que foi denominada p~lQ Sr. Jân~O
Quadros de ..estrada das onças", Belém-Brasília, ideali~
zada e construída por Kubitschek, acabou por se transformar numa extraordinária avenida do progresso, q:ue
promoveu a união de Minas Gerais com o Parã.
Ouço V. Exf, Senador Itamar Franco.
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O SR. MURILO BADARÓ-:- E eu espero que V. Ex•
e os seus companheiros que assinaram esse documento ...
O Sr. Itamar Franco --As minhas palavras estão registradas nos Ánais.

O SR.
te, porque
nheiros de
foi apenas

MUR1L0 BADARÓ - Isso é importandepois, amanhã, ·aparecem ai alguns compaV. Ex• para dizer que não, aquele documento
uma manifestação ...

O Sr~-ltamar Franco- Eu tenho que responder apenas pelas minhas ações.
O SR. MURM BADARÓ- ~claro. Foi apenas um
documento conjuntural. ..
O SI;. Fáb.io Lucena- Nobre Senador, me permita, V.
Ex• me citou.

O SR. MURii.o BADARÓ -

Não, eu não citei V.

Ex•
O SJ;. Fábio Lucena - É porque eu assinei o documento. Pcimito-me um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ -

Eu não sabia que V.

Ex• tinha assinado.
O St;. Fâbfo LuceDa- Permita-me o aparte, já que eu
estou envolvido.

Agora, só q1,1ero saber de V.

Ex•...

O SR. MURILO BADARÓ- Um momento, por favor.

O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex' me permite interromper?

--0 Sr.ltamar Franco- Não, só quero saber de V. Ex'
Qseguinte: int~ressante é que V. Ex• quer mostrar as contradições do meu Partido. E nós negamos que o PMDB é
uma frente. Mas, V. Ex' não fala nas contradições do
Partido de V. Ex•, não fala nesse chamado grupo PróDiretas, que af existe, que hoje, o grupo, por incrível que
pareça- V. Ex' vai me ouvir mais um minutO- esse
grupo, por Incrível que pareça, é mais importante que o_
Partido de V. Ex~ 1! esse grupo, hoje, que quer comandar
a política nacional...
O SR. MURILO BADARÓ -

Data venia.

O Sr. Itamar Franco - Esse grupo, senador Murilo
Badaró, é tão importante...

O SR. MURILO BADARÓ -

Data venia.

O Sr. ltaJl!af Franco- ... e, veja V. Ex• que ele é tão
imPortante,_ mais do que o Partido de V. Ex• Se V. Ex•
for examinar uma das emendas, à emenda_ do Presidente
João Baptista Figueiredo, esta Emenda à ConstitUição n9
·1, há de verificar que ela começa com o seguinte:_ ..0 gru~_
po pró-Diretas e os P.atidos de oposição" ... Veja V. Ex•
que esse grupo tomou características partidárias, dentro
do Partido de V. Ex• então Senador Murilo .Badaró,
quem tem telhado de vidro não deve estar jogando pedras do lado de cá.
O SR. MUR-ILÓ BADAR6- Desculpe, mas V, Ex• é
que está tentando tfansferir para _o PDS. -que Yai
apresentar-se monoliticamente unido _pesse episódio ...

O Sr.ltama, Franco- Agora é minha vez de cobrar e
de esperar._..
O SR. MURIW BADARÓ - Sim, mas o problema
nosso é diferente. Nós temos uma decisão inabalável,
porque a conquistamos nas urnas, de ir ao Colégio Elej.
torai. V. Ex• chamou o Colégio Eleitoral de espúrio, de
ilegítimo ...
O-Sr. Itamar Fn:nco- Chamei e repito ...

O Srr

Fábi~

Lucena -

Pois ~ão;

O SR. MURILO BADARÓ - Eu quero explicar,
porque eu não sabia que V. Ex'tinha assinado. Eu sabia
que o Senador Itamar Franco ...
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• falou e alguns dos seus
compa~heiros, dirigindo-se ao Senador Itamar- Franco, e
um desses companheiros sou eu, Senador Murilo Badaró. Em face disso, gostaria que V. Ex• me concedesse o
aparte.
O SR. MURILO BADARÓ - Pois não, é uma honra
ouvir V. Ex'

O Sr. FâDio Lucena- Nohre Senador, assinei, d~ iato, _o documento, com muita honra, em que declaro, juntamente com o eminente Senador Itamar Franco, o Senador Henrique Santilio, o Senador Enêas Faria, o Senador Jaison Barreto, o senador Alfredo Campos, o Senador Mário Maia e, nesse crescendo, a Bancada em peso
do PMDB tende a se solidarizar ao documento. Assinei·
o nobre Senador, porque não me sinto em condições
iUorais de comparecer a um Colégio Eleitoral, por mim
tachado de espúrio, de ilegítimo, de indecente, juri_dicamente. V. ,Ex' reconhece que, por esses motivos, nós estàmos no dever de não comparecermos ao Colégio Eleitoral. V. Ex• tem toda a razão e V. Ex• concorda que o
Colégio é ilegítimo, é espúrio...
....
O SR. MURILO BADARÓ -Não! Não concordo
não r
O Sr;. Fábio Lucena- Então se V. Ex' não concorda ...

O SR. MURILO BADARÓ -Não! Nada disso, V.

Ex•
O Srr Fábio Lucena -

Permita~ me

V. Ex•?

o"-SR. MURILO BADARO - Eu não quero julgar a
decisão de V. Ex• V. Ex•, a começar pelo Senador Itamar
Franco, é que fizeram, para honra minha, uma incursão
no meu discurso para assinalar que não comparecerão
ao Colégio Eleitoral.
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Eu não estou analisando nem julgo -o mêrito da decisão de V. Ex', longe de mim tal pretensão.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, permita-me então dizer que a conclusão que me assiste, no momento, é

que V. Ex•, em nos cobrando o cumprimento de nossa
palavra, de não comparecermos ao Colégio, está reconhecendo os motivos que nos· leVam a llão comparecer
ao Colégio ...
O SR. MURlLO BADARÓ --Não estou cobrando
nada. Ex•.

. O SJ;. Fábio Lucena- ... e que, pelos mesmos motivos,

V. Ex• tdeveria aliar-se aos verdadeiros defensores da legitimidade eleitoral, quer pelo processo direto ou indireto, no caso eleição indireta de verdade, não farsa, e não
fraude, como esta que vem aí; também, V. Ex• reconhe-

cendo as nossas··alegações, os nossos motivos, não deverá comparecer, 'igualmente, ao espúrio e ilegítimo Colégio Eleitoral.
- -- --O SR. MURIW BADARÓ - Eu não estou cobrando nada, nobre Senador Fábio Lucena, estou constatando, e ao constatar, furíOfofmadO pelo Senador Itamar
Franco que ele, e mais alguns companheiros, haviam
subscrito um documento, que aliás a imprensa dele dá
noticia, de que não comparecerão ao Colégio Eleitoral.
O que eu quiS -ãssinalar é que tal e qUal a cOntraCHção
dci Governador Jáder Barbalho e do PMDB, ao solidtãrem autorização para fazerem empréstimos externos, de- pois de, durante tantos anos, terem combatido o endividamento externo do Brasil, não me surpreenderá se, depois de tachar o Colégio Eleitoral de espúrio, de ilegítimo e de juridicamente indecente, que é uma ierininoiogi3
'nova, que eu não conhecia ...
O Sr. Fábio Lucena -

Juridicamente.

O SR. MURILO BADARO - Pois ê, eu não conhecia
essa figura jurídica. De qualquer,maneira, eu quero assinalar que amanhã não me surPreenderá se de fato, o
PMDB comparecer ao Colégio Eleitoral.
Foi oporturno, Sr. -Presidente, esse debate, porque
permitiu que o Brasil tomasse conhecimento de que essas
acusações da Oposição, com relação ao endividamento
externo brasileiro, quando precisarem de ser devidamente respondidas, é fácil, nós vamos remetê-los ao Senador
Hélio Gueiros, dO -Para;·ao Senador Aloysio Chaves, do
Pará; ao Sellador Gabríel Hermes e ao Goverliador Jáder Barbalho.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Continua ·
em discussão a matéria.

--

O Sr. Benedit~ Ferreira - Sr. PrCsidentc, peço a palavra para discutir a matéria.
- - ----

O SR.

PR~JDENTE

(Moacyr palia).- Concedo a

palavra, para 'diScutir a -màtéria, ao nobre Senador Bene-Ferreira.
----

~to

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
discutir-. Sem revisão do orador.)- Sr. !?residente, Srs.

Brasilia, que só em termos de ocupação espOntânea do
território brasileiro, se levarmos em conta o quanto já se
desperdiçou de recursos nesse País, na tentativa de colonização dirigida, nós verificaríamos o quanto aquela rodovia se pagou e quanto ela tem dado de retorno ao País
só nesse aspecto de colonízação espontânea.
E: pois, Sr. Presidente, gratificante para nós verificarmos no Estado do Pará hôj(; em que pese nas mãos de
YID horn_em do PMDB, contar com a boa vontade do Senado, com a boa vontade da Bancada_do PDS, porque
realmente o Estado do Pará hoje pode pagar esse tipo de
compromisso.
É bem verdade, Sr. Presidente, - e esse aspecto foi
bem salientado pelo Senador Murilo Badaró - que o
realejo da Oposição, ainda hõje, principalmente naque-les Estados onde eles não detêm {i poder, é muito comuin
concitar o povo a rebelar-se contra a dívida externa. Até
mesmo pessoas que ocupam posições nos governos estaduais do PMDB, como ainda anteontem nós vimos; no
Programa Brasília-Urgente, um auxiliaf-dõ gOVeino paulista dizendo que o povo brasileiro nada tem com a,dívida externa, que o povo brasileiro não tem a mínima responsabilidade com a dívida externa, porque ela é totalm,ente da responsabilidade do Governo Federal.
Ora, Sr. Presidente, não é só ignorância, é má fé. E: mâ
Je porque aquele cidadão ocupa um cáTgo de dirigente da
FEBEM, do Governo de São Paulo. Ele se intitula' bacharel em Direito. Mas, a verdade é que ele ocupa um
cargo de relevo na administração paulista -c cile afirmava,
categoricamente, para milhões de telespectadores, que o
povo' não foi chamado para essa dívida.
Ora, essa é a meia-verdade, Sr. Presidente. Não, ê uma
inverdade grosseira, porcjue para o metrô paulista mesmo, foi aprovada, passando pela Comissão que modestamente nós presidimos nesta Casa, só a bagatela de 3 bilhões de dólares para o metrô paulista, repito.
~r. Pr~sidente, o que importa não e que um quinto
dessa dívida pertença aos municípios; que um quinto
dessa dívida seja dos Estados; que um outro quinto seja
dívida das multinacionais Para com as -suils matrizes, re..
cursos que vieram para cá sob a forma de emprêstrmo; e
que um outro quinto seja de empresas privadas naciOnais
que implantaram esse parque industrial brasileiro, que já
está entre os dez maiores do mundo.
Não importa, Sr. Presídente, que um quinto -seja do
Governo· Federal, porque obras como Itaipu, ela por si
só, vale muito mais para as futuras gerações do que a
quota-parte que ê encargo direto do Tesouro Federal. A
dívida ê do Brasil sim, Sr. Presidente, mas essa dívida está beneficiar;~do direta e indiretamente toda a população
brasileira. Agora, o que nãO ê]usto, o- que não élfcito é
que· muitos desses que, hoje, estão na Oposição, levaram
o Brasil-ao ridículo o Brasil à vergonha, quando eles, no
Governo, permitiram que navios da PETROBRÃS tivessem que navegar nos portos estrangeiros sob bandeiras
de outros paísl:s, como navios piratas, para não serem
apresados, para pagar dívidas do Brasil.
Esses bonzinhos de hoje, da Oposição, Sr. Presidente,
que desmoralizaram o Brasil a "este nível, estes nacionaJisteiios de meiã pataca, Sr. Presidente, (0 Sr. PresidelÍte
a~iona a campainha) utilq:aram a honra nacional, obrigando navios da'PETROBRÁS, repito, para qUe as g"e-r~ções novas hoje tomem conhecimento_ desse fato.

Senadores~

b muito bom, é realmente gr.tificante o Estado do P8rá poder assumir, hojê, uma dívida de IÕO bilhões de àuzeiros, sobretudo para nós, goianos, e próXimos daquela
região, que sempre enxergariiôs no Pará, parti~ularmentc
em Belém, o segundo pulmão deste País, c_oloCanr;lo
como primeiro o Porto de B~lém e o _outco, ..~quele _tãO
sonhado Porto de espadarte, que nãO foSSe ã pobrez~_do
Pará, não fosse a sua pouca expressão _polftica no contexto nacional, aqucle-són.bo ·acalentado. pelos_para'enSes
desde 1952 há -multo Seria uma t:ealid<JQ.c"
_
Oc'qualquef fonÍla', o Parft, acpóL<;.dà~Be1éiiclfr~a;
d~po'is da consolida~ãOc c dp~!S(álú-mn.fo~-dà ftêléip-.

J*

O Sr~ Fábio Lucena nobre Senador?

Pei-mite V. Ex' um aparte,
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ral do Senador Benedito Ferreira. E quanto à existência
de oposicionistas que Baquearam, que iludiram, que enganaram, que ludibriaram a opinião pública, com relação à dívida externa, parece-me, nobre Senador, que V.
Ex• está no dever de decliíiàr-lhes os nomes, para que O
Partido de Oposição não fique nos Anais do Senado, pe-las palavras de V. Ex', como um Partido que haja iludido
à opinião pública brasileira.~ o apelo que gostaria de fa. zer a V. Ex• no sentido de retirar- inclusive o Sr. Presidente acionou a campainha- expressões tã~ rudes con~
tra colegas seus de Oposição e que, além de rudes, chegam a ser injuriosas-; nobre Senador.

O SR. BENEDITQ FERREIRA- V. Ex•

~quem

o

diz, porque' eu n,ão disse que havia Senadores nacionalis-teiros. Eu me reportava a falso nacionalisteiros, nacionalisteiros de ineia pataca, porque não nacionalistas, porque não patriotas, porque queriãm levar o Brasil à condição de caloteiro, querendo le_var o Brasil à condição de
mau pagador. A ~ses, V. Ex• me permita, eu não tenho,
como empresário de maõs calosas, como homem brioso
que honra seus compromissos, eu não posso entender
que o concordatáric;r de mâ fé mereça adjetivação mais
adequada.
Permita-me V. Ex', não me reportava, não me referia
a Senadores; refiro-me àqueles que insisterii em que o
Brasil deva ser caloteiro, que o Brasil deva fazer uma
concordata unilateral, não honrando os seus compromissos, vez: que compromissos esses não honrados se
prestariam, no mínimo, Sr. Presidente, a 20%, para a locupletação até das multinacionais, e quanto maiS de empresas privadas também devedoras de empréstimos externo.
Sr. Presidente, creio eu que a minha Bancada no Senado cump-re o seu dever, porque acima das siglas partidárias estão os interesseS braSileiros, estão os interesses
do povo paraense. E eu espero o mesmo, Sr. Presidente,
para todos os empréstimos; não por ser o meU Líder do
Estado do Pará, mas que todos 'os Estados que tenham
real capacidade de pagamento, que possam, cfetivamen~
te, contrair empréstimos para antecipar soluções para os
problemas que angustiam a sua gente.
Com essaS palavras, Sr. Presidente, concluo, manifestando ...
O Sr, Jaison Barreto- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA- Ouço V. Ex•
O ~r. Jalson Barreto- Só para não deixar passar em
branco. Aliás já foi feita a objeç.ão às colocações, cm rclilção à postura da Oposição, no que diz resPeito à análi. se desse endividamento externo. Não há nenhuma contradição, nobre Senador. Para Sarita Catarina acaba de
,ser aprovado um pedido de emprê.stimo, cu estava present~ no plenário e nem me opus Quando, no passado, fi-zemOs aqui objeções sérias .lo crescente endividamentO
do_ meu Estado cm função d,os empréstimos que. estavam
sendo solicitados. Mas a necessidade do emprêstimo,
agora, é decorrente dos empréstimos anteriores, que me
nzeiam anuir quanto à possibilidade de que continue-mos com mais alguns empréstimos para tentar solucionar Os erros do passado, de modo que a posição do EstadQ do Pará incorre na mesma situação, de fato e necessidade, o que ê peifeitamênte justificável.

O SR. BENEDÍTQ FERREIRA -

V. Ex• está mal-

informado. O Pará rião tem dívida. V. Ex• está por fóra.

O SR. BENEDITO FERREIRA ~ria,

Com ·muita ale-

s() quero concluir o meu raciocíniO.

O Srr Fábio tucena- Rapidamente,_ V. Exf. é um ho,mei:n t9lerante, ~um democrata e, naturalmente, já per.mitíu., .Nobre :St::nador, V. Ex'_ parece-me usar de expres_sõ·eS_;.ll}m~o- dtuas, ,muito rud~S •. como chamar colegas
seus, da op~osiç_ão, de. nacionalisteiros de meia pata~.
Pii~~-~ue issO não se coaduna Com a-fomlação iibC.:

O Sr. Jalson Barreto-· Não tem dívida, mas não tem
condições, V. Ex• devia estar investindo contra o Sr. Delfim Netto, c-onlra a SEPLAN, contra o Ministério da
Fazcnda1qUe anuíram e concordaram que para permitir
o deSenvolvimento do Estado do Pará essa dívida~ racional e ê lógica. Irracional e ilógica, e que iealmente deixou este País com perda de soberania foram os empréstimos feitoS Cs~s anos todos, de maneira avassaladora, o
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que acabou deixando o País com esse débito de 100 bilhões de dólares. São duas colocações bem distilltas e
bem diferentes, e eu n-ão vejo como V. Ex•, encontrar

conflito entre as nossas posições anteriOr e agora, porque
estamos entendendo que não só o &tado do Pará, como
o de Minas, o de São Paulo, do Rio Grande do Sul, o do
Paraná devam, por circunstâncias e por necessidade absoluta, tentar rolar a dívida, o que é uma atitude correta,
honesta e decente por parte da Oposição. Não há nenhuma contradição.
O SR. BENEDITO FERREIRA-~ muito bom veri-

ficar que, no Brasil, ~êdicos dO gabarito do Senador Jaison Barreto, podem realmente demonstrar a habilidade
daqueles experimentados homens sofridos no foro. S.
Ex' conseguiu construir urna defesa da posição do seu
Partido, deveras curiosa. Hoje, V, Ex•s estão como cordeiros, primeiro porque temos 2/3 da Bancada do Senado e em segundo lugar porque V. Exts têm 10 governos,
no caso considerando o Governo do Estado do Rio,
tambêm da Oposição; V. Ex•s precisam, realmente, carrear recursos para eles e antes s6 havia o Governo doEstado do Rio em conflito permanente com o seu Partido,
de maneira que louvo a-habilidade de V. Ex•s~-quealiás ~
uma das coisas quê mais admiro e que mais tenho procurado aprender nesta Casa, é a habilidade dos nobres pares, sobretudo daqueles, como~ o caso de V. Ex•, que é
um curador do coryo e eu percebo que também já se especializou nas coisas dõ Cspírito.
Muito obrigado a V. Ex' pelo seu aparte.
Sr. Presidente, muito obrigado por me haver relevado
tanto. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mo_acyr Dalla) - Continua
em discussão a matêria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Tenh_o _sobre a mesa o longo voto que emitiu naquela
opotunidadc, Não me vou reportar aos pronunciamende S. Ex' na C~mara Federal, mas, Sr. Presidente, desejo mencionar esse fato, sobretudo, para destacar uma
observação contida no parecer do nobre Senador Hélio
G_ueiros, quando declarou que a situação econômicofinanceira do Estado do Pará é invejável, s-enão inédita
no quadro nacional. Os empréstimos contraídos à época
d_o Governador Guilhon fora'!!_ pagos nas _adl'!linis 7
trações sucessívas, inclusive durante o período em que
tive a honra de governar o Estado do Pará. Encontra-se
presente o nobre Deputado Coutinho Jorge, que colabo~
rou com o meu GoV.erno, coin competência, corri dignidade e com probidade, no exercfcio da função de Secretário de Planejamento e da Coordenação Geral. E sabem
todos que não só esses compromissos foram rigorOSamente cumpridos, em um Estado que encontrei com o
orçamento publicado, jâ em execução, em março de 75,
de 601 milhões de cruzeiros, com um déficit da administração direta e indireta, despesas d~ exercícios anteriores
e restos a pagar, da ordem de 200 milhões de cruzeiros,
com_ 94% do funcionalismo público abaixo do salário
mínimo.
tos

Tudo isso se corrigiu ao longo do tempo, Sr. Presidente, cumprindo rigorosament_e os compromissos in-ternos
e exteinos.. E no meu Governo no EstRdo a administração não Se onerou em um dólar, como tambêm não
Onerou a administração de quem me sucedeu, o Sr. Alacid Nunes. E é por isso que o Estado do Parâ se_ encontra
hoje nessa situação invejável, que permite ao seu governa_dor,já retific3ildo posições anteriores, dirigir-se ao-senado da República e pedir autorização de_ empréstimo,
rião de 20 milhões de dólares, mas de 60-milhões de dólares.
Setores/Projetos

O Sr. Aloysio Chaves- Peço a palavra para eilcami- -nhar a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oallar- Con.:edo a
palavra ao nobre Senador Alo:YsiO Chaves, para e"ncarrii-,
nhar a votação.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Bancada do PDS vota- favoravelmente ao empréstimo, conforme entendimento mantido com -a Liderança
do PMDB.
Como Senador pelo Pará desejo, entretánto, ãduzlr
breves considerações a respeito desse pedido de emprêstimo, sobretudo tendo em conta o que aqui foi dito, com
propriedade, por alguns colegas que me antecederam na
tribuna.
A atividade política impõe um exercício permanente
de revisão de certas posições partídáriaS. Esta~ uma verdade que constatamos no dia a dia.
Venho, a propósição, mencionar, Sr. Presidente, que o
Governador do Pará procurou-me, em companhia do
nobre Senador Hélio Gueiros, para pedir a colaboração
do PDS no sentido da rápida tramitação desse pedido de
empréstimo, como o fizemos ao aqUiescer à urgência que
permitiu a inclusão em pauta hoje.
Esta revisão de posiç"ões partidárias, Sr. Presidente, es~
tá, neste caso, demonstrada de maneira tão expressiva
que a menciono para que fique na nossa meditação como
um chamado à reflexão e à ponderação quando freqaentimente nos deixamos levar por exaltações partidárias ou
por posições adrede estabelecidas. O nobre Governador
do Estado do Pará, quando Deputado nã ~Assembléia
Legislativa do Pará, dirigiu um moVimento- contrário à
aprovação de dois empréstimos, um, no valor de I O milhões de dólares, e o segundo, em 1973, no valor de lO
milhões de dólares, no governo do nosso pranteado con. terãneo, Dr. Fernando Guilhon.

AGRICULTURA

1 -Infra-Estrutura para comercialização ágrí~

cola
2 -Implantação de infra-estrutura botânica
-3 - Regularização Fundiária - Sem identificar
as áreas prioritáriàs ou os projetas.

SAúDE
1 - Construção e equipamento de Centros de
SaúOe
2- Construção e equipamento de Postos de
Saúde
3- Construção e equipamento de Hospital de
Clínicas, ihiciativa que se fosse eu, Governador do Es~
tidO, não tomaria.

O Estado tem um grande problema que é a Santa Casa
de-MiSericÓrdia do Pará. Embora- rião sendo uma insti~
tuição do Governo este hospital, constitui um- grave
problema que é a sua manutenção e a preservação, que
sempre se procura transferir, na hora de crise, para o
GoVerno. Mas, o Estado tem, sobretudo, um hospital de
bom padi-ão, que ê o Hospital dos Servidores do Estado
qUe precisa- ser ampliado, reequipado e, ~obretudo, fortalecido em várias atividades, para que possa preencher
sua amPla função.
Tenho receia; S;r Presidente, e falo aqui como Senador do Pará, que-a construção de um HospitaJ de Clínicas ao lado do Hospital dos Servidores do Estado, ao
lado do problema relacionado com o tratamento de
doenças mentais; possa, no futuro, criar para esse hospital condições tão graves que o impeçam de desempenhar
a função que se espera dele.
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Esperamos que, realmente, esses recursos sejam aplicados num vasto programa de desenvolvimento económico e social do Pluá, -porque n-ão há, no momento, dentro da Federação brasileira, nenhum Estado _que tenha
maior potencialidade econômica, embora ainda incluído
numa área subdesenVolvida, o Pará ao lado_ da sua superfície, que deve- Ser destacada, de I milhão e 250 mil
quilômetros quadrados, da sua riqueza florestal, da sua
riqueza~ em r~clirsos minerais, do se_u pontecial hidr~létri
co de mais de 50 milhões _de quHowatts, tem ainda amplas, grandes extensões de solo ~~ e_xcelente qualidade,
apto ao eXercíciO da agricultUra, em qualquer ramo, como,- tarii:bém, com nítida voCação para a pecuária.
Todos esses fatos reunidos mostram à evidência de
que o Estado do Pará é, dentro da Federação brasileira,
sem dúvida alguma, o Estado de maior potencialidade
econômiCa. ~ preciso desenvolver essa potencialidade. ,
Que" esse- em.présdmo contribua para issO, são os nossos votos. Lamentamos, apenas, Sr. Presidente que não
apresente plano de aplicação maiS detalhado; e não retardaremos a tramitação desse projeto, embora o nobre
Senador Gabriel Hermes tenha mencionado, aqui no Senado, a insuficiência de certos dados, de certos elementos ou a precariedade de certas informações - não retardaremos, enfatizou, embora reconhecendo que o plano
de aplicação que foi anexado ao processo não é satisfatório, não Cc'on~-!-fi_cC!lte. não ê ciafo. A lei que autorizou
o Governo do Estado a contrair esse empréstimo, é de
dezerribro de -1979. Somente no Governo do Sr. Jader
Barbalho foi utilizada a autorização legislativa, sem ter
sido renovada; foi exercitada, juntando, S. Ex•, um plano de aplicação, que nos parece extremamente sucinto,
para não dizer cheio de lacunas, porque' apenas. sob
rubrica de caráter geral consigna importâncias elevadas .
para serem aplicadas no decurso dos próximos 3 anos.
Leio, por exemplo:

Em Cr$

Em

uss

3.633.580.000
l.l i 1.609.000

3.267.608
1.053.605

367.4go.oo
1.599.612.000 .

330.467
1.438.500

9.804.648.000
4.134.038.00Ó

8.817.130
3.717.660

861.306.000

774:556

4.809.304.000

4324.914

Mas, Sr. Presidente, a lacuna, a insuficiênci2: dess_e plano d"e aplicação não nos levará a criar nenhulna dificuldade à tramitação do projeto. Mas nos reservamos, evidentemente, como espero <iue a mesma reserva se faça a
assembléia legiSlativa, para acompanhar e fiscalizar a
execução desse empréstimo. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Etn votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado. A matêria vai à ComiSsão de Redação,
O Sr. Hélio Cueiros- Peço a palavra para uma declaração de voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Tem a palavra, para uma declaração de voto, o nobre Senador
·
Hélio Gueiros.

1562 Quarta-feira 30

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. HE:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para uma
declaração dt! voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente. Srs. Senãdores:
Vaí tudo betn o (rue termina bem.
~ evidente qUe. após certas démarches pelos bastido~
res, o projeto de emp~êstímo do Estado _de Pará fOi aprovado por unanimidade tl~ta Casa.
Portanto, em primeirá lugar, eu desejo agradecer a

compreensão, a tolerância, a transigênci'ã-dOS eminentes
Senadores, espedalme"nte os do PDS, para com ás afividacfes que tive de desenV"Õ(ver no sentido de acelerar um
pouco mais a·-votã.ção dessa autorizaçãO, porque é uma
autorização que já vinha se arrastando por mais de um

ano nas repartições federais e se houvesse maiores delongas, nesta Casa,- nós prejudicaria mos todo o programa
do GOverno" do Estado do Pará.
Quero refeiir-rile, inicialmente entretanto, às observações do eminente Senador Murilo Badaró, quaildo
acha que o Estado do pará e seus Senadores-vão--ser obrigados a apoiar, de agora por diante, toda e qualquer discussão a respeito dos empréstimos externOs da Un-ião. O
nobre Senador, para mim, labora em errõ. O Estado do
Pará está pedindo licença, estâ pedindo autorização ao
poder competente que é o Senado da República. Veio
aqui, cumpriu O Regimento, está pedindo autorização de
acordo com a ConstitUição e de acordo com o Regimento, o que não se observa com a União, que não pede autorizaÇ~o ao Seriado Federal, que não diz para o _9.uevai
gastar, ·não diz onde vai gastar, não dá a meri'ór confiança aO Seriado da República. Então, é completameiite
diferente o caso aos EStados. OS Estadós s-e- sujCitãin à
lei, cumprem a lei; a União não se sujeita à lei, não cumpre a lei e não respeita OSenado da República. Há, portanto, uma grande diferença entre um e outro prOCedimento.
Quanto às observações do eminente sena-doi Aloysio
Chaves, S, Ex• diz que o programa tem lacunas porque é
de 1979. E por que é de 1979? Porque, em 1979;0 Governador Alacid Nunes não teve nem CondiçõeS de ter alguém aqui no seo:ãOo para bradar em favor de S. Ex'. S. _
Ex• conseguiu a aprovação legislatiVa, que é -0 poder
competente para dizer se deve ou não deve fazer o empréstimo, mas não teve. Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a menor condição de ingressar, com o seu pedido nesta
Casa, porque à frente desta Casa estava uni cidadão que
se dizia traído por S. Ex i e que não ia admitir quê, riesta
Casa, chegasse nada para o Estado do Pará, quando essa
quipla, essa rivalidade deveria se restringir unicamente
ao -problema político, ao problema partidário. -s. Ex• tiafia ·influência-e foi Líder nesta Casa. V. Ex•, Senador
Atoys_io Chaves, sabe muito bem que o Senador Passarinho não permitiu que o GovernadOr Alacid -Nunes entrasse com projeto algum nesta Casa.
O Nobre Senador AloysiO Chaves acha que há lacunas
no programa e que S. Ex• por exemplo, não concordaria
com a .construção do Hospital das Clínicas.
·St. Pr~idente, Srs. Senadores, acho que o que o SenadQ_ tem que observar são os aspectos técnicos e firiãnceiros da operação, não a sua aplicação. O que o nobre Senador Amaral Peixoto, que me honra com a sua audiência nesse- instante, tão sábio, tão preparado, tão culto,
tão políticO; pode SãO&, Dobre Senador, duma aplicação
no municíPiO de Itupiranga, no meu Estado, ou de Cametá, ou de Castanhal, ou de Moju'? Não sabe nada. Esses nomes, para S. Ex•, são verdadeiras cartas enigmáticas. S. Ex' pensa até que eu estou falando a língua do Juruna. S. Ex' não pode .dar opin"ião sobre isso. Não tem
cabimento o Senado discutir projetas-do Estado, não
tem condição. Acho que o forum cOmpetente para isso é
a Assembléia Legislativa do Estado, onde o PDS tem
uma grande Bancada, com a diferença apenas de uin
voto para o PMDB. Então, na nossa Assembléía Legisiativa, os paraenses vão discutir_ os problemas que interessam ao Estado do Parâ. Aqui, -no Senado, a discussão
1 tem que ser outra. No caso específico de que o Senador

Alo)-sio Chaves Talou, discordando dó Hospital das
Clínicas e citando a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital dos Servidores, eu quero declarar ãqui à Casa que a
Santa Casa é entidade particular e o Hospital dos Servidores é entidade particular. Então, o Estado estaria, o
que·-s-ediz no vulgo, fazendo filho em mulher alheia, porque nem é_ dele a Santa Casa, nem é- dele o Hospital dos
Servidores.Então, o Estado, agora, vai ter um hospital seu para
atender à população carente e não vai trcar à mercê de
socie~ades e entidades particulares.
Nessas condições, Sr. Presidente, já que fui tolerantemente advertido por V. Ex• quanto ao esgotamento do
prazo da minha justificação de voto, quero apenas dizer
que estou grato, estou muito satisfeito por ter recebido a
colaboração dos meus pares. Quero fazer a declaração
de que, desde o primeiro momento, contei com a simpatia e a boa vontade de toda a Casa. Houve empecilhos de
ordem política, até mesffio talvez de_ordem pessoal, até
mesmo provocado por pessoas estranhas ao Senado, mas
a Verdade é que dos meus Senadores, dOs meus colegas,
sempre contei com_ a melhor ~inpatia .e a melhor boa
vontade e tenho a certeza de que foi ã.custa dessa boa
vontade e simpatia dos Srs. Senadores que agora estamos chegando a esse final feliz. E o que termina bem, vai
tUdo bt:m.
·
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a Mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19--Secretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 253, DE 1984
(Da Comissio de Redàção)

Maio de 1984

condições creditícias da ope.ração, a, ser efctua~o ,pdo
MiOíStéiio dã Fazenda, em articulação com o Bªnco
Central do Brasil, nos termos do art. 19 , ite!in II, do De~
creto nt? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigênCias dos órgãos encarregados da execução da
política econômíco-financeira do Governo Feideral e,
ainda, o disposto na autorização -legislativa estadual
constante do Decreto Legislativo n9 63, de 12 de dezembro de 1979.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em disçussão_a redação__fin~l. (Pausa.) - -Não haven_dÕ. quem peça a palav.ra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer.
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O

SR~

PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmiua n9 82, de !981 (n9 2.768/80, na Casa de- origem), que altera o art. 280 da Le_i n9_5.869, de tI de
janeiro de l 973 -Código de Process.o Ci_vil, (eildo
PARECER, sob n<:> 26, de 1982, da Comissão
:::-~Sonstituiçilo e J_l!Stiça, favorável, co~ voto v_~n
cido do Sellãdor Nelson Carneiro.
Em votação o projeto.

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 l8, de
1984

O Sr. Aloysio Cba\'es- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.

Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 28, de 1984, que autoriza o Governo doEstado do Pará a contratar operação de empréstimõ ex ter~
no no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de
dólares norte-americanos), destinada ao financíamento
,·da Programa de lnvéstimentos do Estado.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1984.- João Lo. bo, Presidente - Saldanha Derzi, Relator-Jorge Kalu~
me.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ConcOdo a
palavrã ao nobre Lider AloysiO Chaves, -para encaminhar a votação.

ANEXO AO PARECER N9 253, DE 1984
Redaçio final do Projeto de Resolução n"' 28, de
1984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do__ a_r_t. 42, inciso IV, d.:ã. Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• ,

, DE 1984

Alltoriza o Governo_ di) Estado do Pa~ a contratar
openaçilo de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao financiamento do Progra·
ma de ln\'estlmentos do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ o Governo do Estado do Pará autorizado
a realizar, com a garantia da Un~ão, operaç~o de em~
préstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessen~
ta milhões de dóla,res nor~e-americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a giupo financia-dor ã- ~rer indicado sob a orientação do Ministério da FaZenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado no
Programa de Investimentos daquele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos-termos aprovados pC:Io f\lder ExecutiVo Federal, inclusive o exame daS_

O SR. ALOYSIO CHAVES- (PDS- PA. Para en·
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
__ _
A nossa Pauta está acumulada com processos que precisam de uma decisãO do Plenário. FreqUentemente, a
Bancada do PDS, através de sua Liderança, tem se manifestado de maneira contrária a esses projetas, mas o tem
feito com exame isento, sem preocupação de vinculação
partidária, porque, realmente, alguns projetas, na verificação final feita pela Liderança, não estão em condições
de merecer aprovação, no nosso entendimentO, e em
nada concorrem para aperfeiçoar, para aprimorar a le-l
gisfãQãci existente.
O item que está em discussão, Sr. Presidente, é um
caso típico, ê urri projeto de iniciativa do Deputado JorgeArbage, do Estado do Pará, Vice-Líder na Câmara. A
nossa opinião, entretanto, é contrária ao- projeto. Por
que, Sr. Presidente? Porque a -proposição sob análise visa
a m-oôifícar o artigo 280 do Código de ProcesSo CiVil, a
fim de incluir no procedimento sumarfssimo ''alegações
finais'', após a instrução.
2. A justificação qut: acompanha o projeto
fundamenla-se no argumento de qu~. "os debates orais
são Jmprescindíveis (art. 454 do CF!C), mesmO porque,
du_rante a instrução, podem ocorrer fatos novos não previstos na petição inicial ou na contestação, sendo ainda
lícito ao autor c~nÍradizer os argumentos expedidos".
3.---0 projeto é constitucional e jurídico, concorda-se.
Não contraria ·a Lei Maior, nem qualquer postulado _do
direito positivo, entretanto, no mérito, discorda-se da
proposição, pois não é de se aceitar o entendimento li te·
ral do seu texto. Embora o_ artigo 280 seja omisso quanto
às alegações finais, as regras do mencionado artigo 45_4 e
seus parágrafos são "aplicáveis nos processos que assu-

.. DIÁRIO D()CS>N<!RESSONACI()NAJ,(Seçlió IQ.

Maio de 1984

mam ~i to espe~ia[ ou ;umaríssinici, a demandarem r~lí
zações de audiência, por força do artigo 273 que dispõç:
~·· ..:Art.- 273. -,.,.0 procedimento especial e o procedimento sumaríssiiTio regem-se pelas disposições
que lhes são próprias, aplica-ndo-se-lhes, subsidia-

riam~nte,

Art. 2? Esta lei entrará em vigor nã data de sua
publícação.ArL-31'. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item-4:

as _çj}_sposições gerais do procedimento or-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 67, de 1983 (n~' 939/79, na Casa de oi-ígem), que dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de direção de órgãoS da Administração Póbl:íca Federal direta ou indireta, tendo
PARECERES, sob n~"s 1.000 e 1.001, de-l9S),
daS Comissões:-

dinário."
Logo, sendo o procedimento ordin~rio o padrão, subsidiãrio desses dois procedimentos....: especial e sumaríssimo - em tudo quanto não e:Stiver-expreSsilmente previsto para um e para outro, conclui-se pela desnecessidade da pretendida modificação,
4. Desta forma, e em face da inexistência de qUal;
quer proibição específica àS alegações finais nas causas
de procedimento sumarfssimo, afigura-se desneceSsária
medida preconizada.
Lembro ao Seriado a proposta do douto e brilha~te
voto que foi emitido, na ComisS!io- Cle COnsthuíçãO e Justiça, pelo nobr~ Senador Nelson Carneiro, Líder do
PTB, um dos juristas mais ilusties desta Casa.
Vê, poiú.nto, o Senado que·o projeto é de um Deputado do PDS, Deputado que, no momento, exerce até a
função de V ice-Líder, e não obstante, nós estamo~- votando contra, porque nos afigura desnecessária essa operação. É preciso ter um certo cuidado, um certo zelo, peJo~. nossos códigos, Código de Processo, Código Civil;'
Código Comercial, que não podem ficar sujeitos a alterações de natureza ocasional.
Recordo ainda à Casa, ao Senado, que, no momento,
está sendo feita a revisãó dó Cádigo Civil, com projeto
em tramitação, Código de Processo Civil e Código Civil,-

--: de Con_stituiçílo e Justiça, favorável; e
- de Serviço Público Civil, contrário.

a

e como o Código Penal.
Então, não há como justificar uma alteração dessa
que, além do mais, como acentuei, é evidentemente desnecessária.
Peço, portanto, que a nobre Oposic;;J.O verifique que
rejeitar, ou""ins'istir na aprovaçã6- desse projetO, pãra
mim, parece uma causa sem causa.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para en·
caminhar a votação_. Sem cevisão do _orador.)- Sr, Presidente, Srs.. Senadores:
Declaro, como Líder, Sr. Presidente e Sr. Senador
Aloysio Chaves, em homenagem ao PD.{ ão D~pUtado
Jorge Arbage e ao Senador Aloy_sio ChaveS~ que a Oposição também votará pela rejeição do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votaçã~
o projeto.
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram i)ermanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado e feita à comunicaÇão à Câmara dos Deputados.

E "o seguinte o projeto rejeif3d0
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE !981
(N9 2.768/80, na CaSa de origem)
Altera o art. 280 da Lei n? 5.869t de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decref.;i:
Art. 111 _O art. 28D da Léi n~> 5.869, de 11 de janeiro c;!e
1973- Código de Processo CiVil, passa a vigÕr?-i com a .
· s~guinte redação: ·
"Art. 280. Conclufda a instrução, realizar-seão os debates orais, e logo após, ou no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o juiz proferirá a sentença."

Em votação.
a palavra ao nobre Senador Aloysio Chav!!S.

C~n~ed_?

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para enca·
minttsr_a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
COmo Líder, e não podendo estar presente a sucessivas reuniões em que a matéria ê ãpresentada, quero justi~
ficar a posição d.a m[n_h~ Bªncada ~da Liderança ao votar contra esta matêria, Sr.-Presidente, para que a Casa
refljta sobre Q,s_fundamentos que são invocad-os;-e passo,
juntame.n.te com o PDS, concorrer para unia decisão
acertada, conveniente a toda a legislação que se pretende
implantar no País.

o projeto erri eXame pretende estabelecer sanção penal
para os ocupáfltes de cargos de direção de órgão da administraçào póblica federal direta ou indireta, independente do- procei-sO administrativo, por infração do disposto nos artigc;-s 196 e 197 da Lei n 11 1.711 (28-1?-52),
Estatutos dos Funcionários Pllblicos Civis da UmàQ._
2.

Os crimes de- responsabilidade que o P!Ojeto tem
pOr -finalidade ·capitular são:
a) deixar de ordenar, efetuar ou retardar dolosamente pagamentos autorizados em decisão ju_dicíal de segunda instância; e
b) negar execução à lei federal, ou deixar de CU!llprir
orde-mjudiclaf,-Sem dar -o motivo da.recusa ou da impossibilidade, devidamente justificado, por escrito, à autori-dade requerente.
3. As punições previstas para tais crimes de respon--sabilidade variam, segundo a propositura, de dois a seis
meses de detenção, ou multa de dois mil a cinqilenta mil
cruzeiros. A ação criminal deverá ser pública, dependendo de representação do ofendido. (Art. 1~>, § 1~').

O parágrafo 29 do art. 111 do projeto prevê, ainda, que
a con-denação, em qualquer dos casos definidos como
crime, acarreta a perda do cargo de direção e a inabilit?-ção pelo prazo de cinco anos _para o /!!Xercício de cargo
-ou função pública.
O artigo 29 da propositura diz que o processo será o
comum Juízo sin-gular e que o órgão de administração fedáal poderá intervir, em qualquer fase do processo,
como assistente de acusação.
O Projeto, em seu artigo 3~>, reza que caso o Ministério
Público não venha oferecer a denóncia dentro de 30_dias,
o ofendido poderá promover a ação penal privada.
4. Para justificar a apresentação do projeto, alega-se
que a atual legisl_ação merece aperfeiçoamento, a fim de
evitar proce_~!n:!_e_!l_to inadequado para com a admíniSt.ração pública.
5. No tocante à juridicidaçle da propositura, parece
que ~a matéria v·eisada na proposta legislativa redund~te, pois não só a legislação penal capitula e prescreve
sanções para aqueles ilícitos previstos no projeto, como ã
. próP~ia Lei n9l.711, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos FunCionãrios Póblicos.

-e
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6. O ilícito penal pretendido no projeto é o de prevaricação, conforme c-.:tpitulado no art. 319, do Código Penal, estante assim redigido:
"Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra dispoSição expressa· de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento ·pesSoal."
A legislação substantiva penal define, com toda clareza, o que~ funcionárf()pú6lico, no art. 327:
"'"'Art. 327 Considera-se funcionário públíco,
para os efeitos pe-tlâiiÇ quem, emboJa transitaria~
mente ou sem remuneraçãO, exerce cargo, emprego
ou funGão póblica."
7. Por sua vez, o Estatuto dos f_l.mciohãrios- Póblicos, no TítUlo IV, Capítulo n; define as obrigaçÕes dos
funcionários; no Capítulo IV, define sua responsabilida ...
de; e no Capítulo V, prescreve as penalid,ades • ..i~
8. Assim, entende-se que a propositura não merece
prosperar, els -que Visa· tratar de matéria já prevista no
ordenamento jurídico do País.
9. É de se observar, ainda, que a proposição apresenta aspectos contrários ao interesse público, como o são
não haver ressalvado os casos sigilosos e de interesse da
segurança nacional e a, "inabilitação, pelo prazo de 5
anos, para o eXercícío de cargo ou função", sendo que, se
for o condenado (art. 1., § 2~>) servidor público, ficaria a
Administração impossibilitada de contar com o cargo otf'"
emprego por ele ocupado durante um qilinquênio, comprejuízo para os serviços.

10. Também desnecessária é a proposição, inclusive
quanto as aspictO"da-peidâ do Cargo de direção, peio-ser'l'idor condenado nos termos do aludido art. l~>, § 29, pois
a investidura em cargos de": provimento em comissão ou
em funções de confian~a- se faz em carâter precário e
transitôrlo, sem vinculãção empregatlcia, subsistindO o
exercício enquanto o s_ervidor goze da confiança da autoridade que o irlvestlu+ A inflação de-perialidade, obvia:
mente, íncori:ip3tibi!izari"a o servidOI:com o de...,emoe:nho
da função.
Pel~ exposto, Sr. Presidente, opihamtts e-\/otamos; na
Lid~ra~ça, _r~la rejeição do projeto. Estâ demonstrado,
parece-me-à saciedade, que o projeto é uma repetição,
nada acrescenta, em nada contribui para esclarecer, aprimorar, ou atualizar a legislação em vigor.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila)- Em votação
o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. _(Pausa.}
Rejeitado.
o- prajeto será árciuivado e feita a di::vlda comunicação
à Câmara dos Deputados.

-É o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1983
(n9 939f79, na Casa de origem)

Dispõe sobre a responsabUidade dos ocupantes de
cargos de direçio de 6rgios da admlnistraçio pública
federal dlreta ou lndireta;
O Congresso Nacional decreta;
Art, 19 Constituem crimes de responsabilidades dos
ocupantes de cargos de direção de órgãos da administraçãO pública federai d!reta ou indireta, sujeitos a julgamento do Poder Juctiç,áJjq. independentemente do resultado do competente procosso admini~trativo, por in-
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fração do disposto nos arts. 196 e 197 da Lei nq 1,711, de
28 de outubro de 1952:
I -deixar de ordenar, de efetuar ou retardar do-losa·
mente pagamentos autorizados em decisão judicial de segunda instância;
II- negar execução a lei federal ou deixar_de cumprir
ordem judicial, sem dar o motivo da recusa da impOss-ibilidade, devidamente justificado por escrito, à autoridade
requerente.

§ I"'

Os crimes definidos neste artigo, de açãO públi-

ca dependente da representação do ofendido, silo punidos com a pena de detenção de 2 (dois) a 6 (seis) meses,
ou multa de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$
SO~OOO,OO_(cinqllenta mil cruzeiros).
§ 2'i' A condenação, em qualquer dos casos_ definidos
neste artigo, acarreta a perda do cargo de direção e ã inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício
de _cargo ou função, como agente público,- em qualquer
de suas categorias, sem prejuízo da reparação civil do
dano que resultar da sua acão ou orriissão para a FaZenda Pública ou a particutar.
Art. 21' O processo dos crim_es_defirlidos no art. I~'
desta lei é o comurn -do juízo Singular.
.
Parágrafo único. O órgão da administração federal
direta ou indireta, ou a aUtoridade Superiof interes.sadOs
na apuração da responsabilidade, para fins do disposto
no§ 2~' dos Arts.J97 e 200 da Lei nl' 1.711; de 28-de outubro de 1952, poderâ requerer a instauração da competente acão penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente de
acusação.
ArL_39 Decorridas 30 (frinta) dias- da repreientição,
sem que tenha o Ministério Público Federal oferecido a
denúncia, o ofendido, mediante queixa, poderá promover a ação, aplicando-se, neSte -caso-:- o disposto no a:rt.
l 03 do Código Penal.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposições em ContrâriO:

O SR- PRESIDENTE (M oacyr Dalla) -

Item 5:

Votação em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' SI, de 1978 (n~' 1.46Sj7S, ná éasa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n~'
6.251, de 8 de outubro de 1975, que instítui nornias
gerais sobre desportos e dá outras providências;

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 638 e 639, de
1981, das Comissões:

-de Educaçio e Cultura; e
-de Finanças.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado. _

O Sr. Gastio Müller -

Sr. Presidente, peço verifi-

cação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - É regimental o requerimento de V. Ex• e é evidente a falta de quo-

rum.
Vou suspender a sessão por dez minutos e acionar a
campainha.
Estã suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário, a Presidência se dispensa de realizar a verificação requerida." A votação da matéria fica adiada.

Em conseqüência, as matérias da pauta de hoje constituídas dos Projetes de Lei da Câmara n?s 54/81, 58/81,

47/83,5/81, 10/81,44/81,53/77, 65/79; Requerimento
nl' 784/83; Projetas de Lei da Câmara n~'s 79/79 e 48/83,
em fase de votação, não serão submetidos a votos, ficando sua apreCiação adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESI!)ENTE (Moacyr Dalla)- Volta-se à
lista de oradores- inscritoS.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
(Pa_L!sa.)
S. Ex~ estâ ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.)
S. Ex• está ausente.
Concedo ·a palavra ao nobre Senador Fã?io Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senhor Presidente da República, depois de haver vi~
sitado os arquipé:lagos do Japão, encontra-se na China,
onde, ao que tudo indica, não repetirá o exemplo de
Mao Tsé Turig,--que costumava atravessar a nado, todas
as manhãs, o rio Yang-Tsé-Kiang.
Comenta a Iõlpriilsa qtie Sua EXecelência desPeitoUr_ara curiosidade entre os chineses, principalmente no
seio aos cidadãos eleitores que se impressionaram, segundo declarações do eminente Senador Marcondes Ga~
delha, com a campan_ha p~la restauraçã.o das eleições diretas em nosso País:
-- ·
Fala~se de uma grande amizade entre o Brasil e China.
Há _l I 1 anos, ao que se informou, for assinado o primei~
ro protocolo de intenção -dessa amizade.
Depois de cruzar mares chineses, japoneses, os sete
mares do planeta inteiro, o ExcelentíssiiiiO. Senhor Presidente da República retorna ao Brasil, reencontrando,
com certeza, a Pátria que ele deixou há poucos dias, confiada aos azares da sorte, ou à sorte dos azares, Sr. Presi-dente. E, neste exato momento, o Chefe da NaçãO já
deve ter sido informado pelo SNI dos termos do depoimento do falsário, estelionatário, execrado" corrUptor de
funcionários subalternos, o bandido número um deste
País, que possui como única· capacidade a de iludir as
mais altas autoridades da área econômica, criandO um
rombo fantástico de quinhentos bilhões de cruzeiros, palavras, Sr. Presidente, do depoente Assis Paim Cunha,
que assim se rotula, a ele próPrio, no depoitÜetfto hoje
prestado a uma das Comissões do Senado, de cujo conteúdo, dizia, a esta altura já deve estar informado o Senhor Presidente da República.
É o próprio Sr. Paim Cunha quem se intitUla-de execrado, e quem afirma que não tem a ilusão que poderá
vencer o poder. Mas, segundo o estelíonário, cultiva a esperança qUe "V.Ex~s, os Senadores, e ajustiça deste País,
ainda que não emprestem qualquer credibilidade ã minha (dele) palavra, analisem com imparcialidade e
isenção os documentos que tenho apresentado e ainda
ou apresentar ".
É uma situação, Sr. Presidente, muito assemelhada a
essas urdidoras policiais que -escritores em busca de
público fácil promovem, ora aqui, ora acolá, no afã de
merecerem_a atenção da opinião pública ~-~e merecerem
o rendlmen~to de um troco pecuniário _pelo imaginoso
exercfCío do árduo mister de inventar situações policiais
dfgria:s de um romance de Agatha Christie.
Ocorre, Sr. Presidente, que nós não estamos di3.nte de
ficção de espécie alguma. Estamos, isto sim, em face da
realidade mais trágica, mais dramática- e mais cruel c}U:e
esfe PaíS jl hâ enfrentado em toda a sua história, no que
pe~tine_ ao manejo das finanças públicas, vale dizer, aos
recursos. vivos do povo brasileiro, recursos que são produzidos com tanto sacrfícío, com tanto ardor, com tanto
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empenho, com tanto sofrimento e recursos que antes, em
certa e determinada época da nossa História, erain canalizadas através das instituições financeirãs, dos grupos
bancários pa-ra a promoção de obras públicas e, em última análise, para que se promovesse: o bem-estar social.
Agora, Sr. Presidente, comparece ao Senado Federal um
homem que se intitula falsârio, estelionatário; corruptor
de funcionários subalternos, o bandido número um deste
País, para fazer a seguinte acusação ao Senhor Presidente da República. Observe, Sr. Presidente, a acusação ê de
um homem que se diz falsário, estelionatãrio, corruptor,
bandido. Mas a acusação é feita em pleno Senado Federal, diante dos olhos atônitos dos Senadores da República. r! acusação gravíssima, da maior gravidade, que num
regime legal, num regime em que as leis fossem de fato a
expressão material do Direito e não a conseqUência da
laboração imagin:itiva dos detentores do poder, que para
Sua materialização às vezes Usam da instituição chamada
Congr~sso Nacional, vivêSsemos ein regime de lei, em regime verdadeiramente constitucional, Sr. Presidente, não
tenho eu a menor dúvida, dúvida alguma não tem o Senado, de que o Senhor Presidente da República seria
chamado para dar explicações sobre a acusação que pasma~

·

"O Presidente da Caixa Econômica Federal estava calvo de saber que o dinheiro não era para a
COROA-BRASTEL, mas para fechar o buraco da
Corretora COROA, ex-Laureano, só que ele, o Diretor da Caixa Econômica quis tudo limpo e aí nós
fizemos o processo fictício. Foi õ ec:onomísta JúliO
Max quem fez,achando que era mesmo para a expansão- das lojas.
Gil Macieira me disse:''- a ele Paim- •• Paim,
eu não vou entrar nessa fria, quero O projeto aProVado pelo Conselho de Desenvolvimento Eê-onômico, assinado pelo Presidente da República."
Pois bem, disse Paim a ele, Gil Macieira, teve esse projeto e o Presidente da República o assinou. Projeto fictício, por consegUinte, forjado ao talante dos mercadores
do pior tipo de mercatura, aqueles que mercadejarri-o interesse público e mais, Sr. Presidente, com a agravante
de o· interesse público envolver as finanças nacionais,
pertencentes ao povo, e com a agravante ainda maior de
esses rec.ursos serem produto da captação da poupança
do povo brasileiro, dinheiro, por conseguinte, qUe não
pertence ~o Governo, que não pertence à União, mas
que a União e o Ooverno, por força da Constituição
das leis ainda em ~gor neste País, têm o dever de velar
pela sua garantia, a fim de evitar que o poupador brasileiro seja lesado, como lesado foi, em cifras astronômicas, em cifras-esc<indatosas, o que não ocorreria, repito,
Sr. Presidente, se vivêssemo~ num _regime constitucional,
no qual iremos Ingressar: queira ou não a casta
tecnoburocrata-militar enquistada no poder há. mais de
20 anos neste:País. Queira ou não essa casta, nós os brasileiros ingressaremos muito breve nesse regime constitu~
cional e nesse regime das leís, a fim de que Os jOrnais não
possam mais comunicar, não possam, por falta de fato
gerador _que os motive, promover a publicação de manchetes como estas, hoje dadas a lume pelo jornal O Estado de S. Paulo. Acham que são os donos da República.
Sim, Sr. Presidente, acham de fato que são os· todopoderosos donos da_ República!
Não é possível, por fraqueza e pobreza, no idioma de
Camões e Vieira, adjetivar, qualificar, esses escândalos
em vigor em nosso País. Não é maiS possível, Sr .. Presidente, mas para que V. Ex• e o Senado gravem para a
Históriã O dolo e a má-fé que constituem o chão do Uer
criminis, percorrido atê a consumação do delito por estes
meliantes do merca'do financeiro, basta recordar, Sr.
Presidente, que há 15 dias, fazexatamente IS dias, no dia
14 de maio, quando se dava um escândalo financeiro no

e
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País, dentre as dezenas que tomaram conta desta Nação,
comp rotina diãria, autorfdaOes d~ Banco Central, em
nota oficial, chegaram a afirmar que aquelas ocorrências
tinham encontrado o seu termo.

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V~ Ex' uma õb-servação?
O SR. FÁBIO LUCENA- Assim que concluir a se-qaência deste curto raciocínio, terei a honra de ouvir V. -

Ex•
Não, Sr. Presidente, o empresário Assis Paim Cun_ha,

do Grupo Coroa-Brastel, cometeu um erro fatal, segundo ele próprío garante; acreditou nas autoridades da
ârea económica e julgou possível fazer, impuneme~te,
uma série de negócioS especiais. Mas, algUma coiSa não
deu certo e suas empresas sofreram intervenção, um dos
maiores escândalos do sistema financeiro.
Ele acusa, principalmente,Os Ministros Delfim Netto,
Ernane Galvêas, o ex-Presidente do Banco Central, Carlos Langoni, além de vârios diretoies de bancos.
Na versão do empresário eles induzir~m a CoroaBrastel a emitir letras de câmbio frias para- ateri.der aos
interesses do Governo.
___ _
Veja, Sr. Presidente, o Sr. Assi~ PaiiTl~Cun,ha d~clara,
na Comissão de Inquêrito dO Senado, que as autoridades
do setor econômico e- fíiiiffiCeiro do Governo federal
forçaram.no, a ele, Assis Paim Curihã;-a -C:riiitir letras de
câmbio frias para atender a interesses do próprio Governo.
__
_
Nobre Senador Gastão MUller, Líder da minha Bancada, nesta sessão, V. Ex• em toda a sua longa_ e -~xpe·
riente vida pública, janiã.is terá assistido ·a um desfilar de
desavergonhamento tão clamoroso quanto este.
E mais, Paim Cunha contou, narrou na Comiss~o do
Senado, com detalhes, com minúcias, com todas as particularidades, como ele receberia num bom negócio, entre
ele e o Goverrio, a Caderneta de Poupança Delfin e con-
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O Sr. Benedito Ferfeira-..:. Não. Mãs V. Ex• sabe que
pai-a ser justo, sabe que o causador de tud9 isso, inequivocamente, é_o nosso preciosismo jurídico. Uin po:vo que
se permite, com um Judidàrio benevOlente, como é o__
nosso, graças às filígranas, enfim ao nosso preciosísmo
jurídico, ao noSso apego, ao nosso afã de exibir lá, navelha Europa, foros de civilização que realmente nós n_~o
temos. Está aqui a ConstitUiçâô qUe V.~·· como eu, jurou cumprir ao assumir esta Cãsa: Não haverá prisão civil por dívid_a, multa ou custas, salvo o caso de inadimplência alimentar e ao depositârio infiel.
O SR. FÁbiO LUCENA -Salvo no caso de inadimplência alimentar e ao depositário infiel.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• tem_ uma boa Il!emória.
O SR; FÁBIO LUCENA -Não, modéstia à parte, eu
conheço a Constituiçilo do meu PaíS:
-o.Sr. Benedito Ferreira- Perfeito. V. Ex• vem em
meu socorro com a sua c'larividência. Mas veja V. Ex•
como ê difici): o Poder Executivo impedido, constituciona1inente, de prender -um cidadão,~ como esse, por fazer
os absurdos que ele fez, e ele ainda encontra condições,
com base nos nossos institutos legais, já que somos tãO
preocupados com o estado de direito e quanto tenho bradado aos céus e a esta Casa para que nós nos preocupe~
mos mais cÓm o estado de justiça, mais do que com o estadO de direito, porque V. Ex• sabe que na Rússia, pOr
exemplo, é um estado de direito internar um intelectual,
um homem brilhante, infeligente ...
O SR. FÁBiO LUCENA- Fiquem os russos com os
problemas russos; fiquemos nós com os problemas brasi·
!eiras.
() Sf. -Benedito Ferreira- Sim, mas estou ...

tou com todas as letras de quem conta, C9m todos os ar:;
0 SR. FÁBIO LUCEl'IA- Estou dando uma suges·
gumentos de um contista, embõra seja um contista faltão -ã V. Ex~
sário, um contador estelianatãrio, contou como quase
ganhou de graça os- imóveis da fábrica de M ôveis Bé~ga-_
O Sr. Benedito Ferreira- Perfeito, mas V. Ex• com•
mo, e como comprou a Metalúrgica Castor, com a inter-·
um-intelectual, lâ na Rússia, sem dúvida alguma, estariJ
mediação de agentes do Governo, a Metalúrgic~ ~~t?r ___ nessa altura já internado num hospital, como tantos ou
- comprada por Assis Paim Cu_n~~ com a ~~terf!l_~-:__
tros que lá estão considerados loucos, porque divergem
diação de Álvaro Leal, Secret_ário da SEPLAN - perdo regime. E, no entanto, está na letra da Lei. Logo! Ex~.
tenceu ao bicheiro carioca Castor· de Ãndride.
para exercitar o eStado de direito e fazer justiça, sobretu~
do num estado de direito complicado como esse nosso,
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
onde a Constituição impede e tira do alcance da Justiça,
indjvíd_uos Como esse Sr. Paim, só temos que deplorar
O SR. FÁBIO LUCENA- oUvirei, logo em seguida,
que ele venha ao Senado, insulte todo mundo e como se
V. Ex• com todo o prazer.
as suas declarações tivessem alguma validade, elas t~m
Assis Paim ameaça, ameaça dentro do Senado Fedeum cursO extraOI-dinário nosjornãis e, lamen~avelmellte,
ral· "se eu morrer" - ele """':' ... muitas coisas mais serão
vão ter curso, hoje, através da Voz do Brasil, e também
de~unciadas com documentos que estão no exterior". E
do Diário do Congresso, porque V. Ex• deu a entender
adverte; "se tentarem me meter" - a ele, P~i~ -.."na
que acreditou, pelo menos em parte, do que ele declacadeia, levarei muita gente cotnigo~ muita gente ligada
rou ...
ao Governo Fiderãl".
__
_
O SR. F ÁBIÕ LUCENA - N obr~ Senador, não fiz
Ouço V. Ex•. nobre Senador Benedito Ferreira.
.. ·nenhum comentário a respeito. Vou faiCr, se V. Ex• ~e
permifir Continuar usando a palavra.
O Si. Benedito Ferreira- Nobre Senador Fábio Lucena, eu não canso de louvar a lucidez de V. Ex• Mas,
por lúcido, para engrandecimento desta Casa, V. J;ls,•.
sabe que é princípiO consagrado no nosso Direito Penal e
no próprio Direito Civil, que não con~tituem provas, declarações em favor de quem as profere, de quem as faz.
Ora, V. Ex~ com as colocações, com a forma que dá ã.O
seu pronunciamento, culpa o Executivo.
O SR. FÁBiú LUCENA- V. Ex~ me perdoe. Eu, atê
momento, estou lendo declarações do Sr. Paini Cunha.
Ainda não comecei a culpar o Executivo. Dentro de minutos eu começarei a culpar o Executivo.

0

O Sr. Benedito Ferreira- Quero, então, me desculpar
V, Ex•, porque alcancei, pela entonação de voz, pela
forma como V. Ex• vinha colocando, V. Ex• estava dan~
do ~tlgllma credibilidade ...

~com

O SR. FÁBIO LUCENA- Gostaria que V. Ex• atenM
desse a uma recomendação que sempre nos faz S, Ex' o
Senador Lenoir Viugas, ocupando a presidência, de que
os apartes devem ser curtos _e corteses.
O Sr. Beneditf? Ferreira - Eu não estou querendo ser
grosseiro com V. Ex• e, lamentavelmente não estou conseguindo expor meu pensamento.
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O SJl. FÁBIO LUCENA- Conselho de S. Ex•, o f're.
sidente ~enoir Varga~.
O Sr. Beneditq Ferreira - Eu, realmente. deploro a
minha inCapacidade de fazer-me entender por V. Ex•
com a brevidade que V. Ex• exige. Logo restrinjo as minhas observações, deplorando não ter conseguido me fa ..
zer entender por V. Ex•.
O SR,. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, o aparte
de V. Ex• eu o incluo, com muita satisfação, no teor do
meu pronunciamento, serve-me de azo a que eu informe
a V~ Ex• a aos Srs. Senadores esse trecho ·curiõso do depoimento do falsário. estelionatário, corruptor, execrado
Assis Paim Cunha, como ele se auto~intitula em seu depoimento.
."Em abril, um mês depois da compra oficializada, o Álvaro Leal me trouxe o que seria o primeiro
pagamento do governo" - denuncia Paim. A Creditum, uma empresa que estava sob liquidação extra judicial, e da qual Álvaro Leal era diretor. A
Creditum devia Cr$ 1.180 bilhão dos quais Cr$ 1,1
bilhão ao Banco Central. Eram letras absolutamente sem lastro."
Sr. Presidente, isto não foi declarado em nenhum catre, muito menos em qualquer bordel. Não, Sr. Presidente! Isto foi declarado perante o mais alto Parlamento
desta República.
A empresa pertencia a Alvaro Leal, devia um bilhão e
cem milhões de cruzeiros ao Banco Central, dívida representada por títulos absolutamente sem lastro, letras, todas, a seguir, pagas pelo Banco Central do Brasil
Diz o falsário, -o execrado depoente:

••Tenho tudo tsso documentado, posso provar
-tudo em juízo. A Creditum tinha estourado há uns
-quatro, cinco anos, ... "
O estouro não datava oe quatro meses, quatro semanas ou quatro dias; datava, na êpoca, de quatro ou cinco
anos. Mas, na época vigorava, no País, o Ato Institucio~
nal n9 5 que tremulava sobre as cabeças das cidadanias,
como ameaçadora espada, ameaça latente que o Presidente da República fazia sempre iminente, sem dar o direito de defesa, para ceifar a cabeça de Parlamentares ligados à Oposição que na época, Sr. Presidente, denunciavam não apenas esses crimes, contra a poupança po~
pular, contra os recursos financeiros da União, mas denunciavam crimes outros que, até hoje, não foram apurados e que talvez, Sr. Presidente, tenham sido engavetados, soterrados e sepultados para todo ·o sempre.
Diz mais,_Sr. Presidente:
•·.. ~oS _ativos da ·creditum além de terras, loteamentos que me interessavam"- a ela Paim- "cerM
ca de 15% das ações da Comexport ... "

Sr. Presidente, faço parte da Comissão que apura a
dívida da Polónia para com o Brasil, da qual é membro
Relator, o ei!Jinente Senador Virgílio Távora, ·e essa Cámexport, na época, ligada a Álvaro Leal, intimamente ligado a Delfim N etto na época, essa Comexport foi designada pelo governo polonês, representante dos interesses
da Polónia no Brasil, interesses que resultaram no avolumamento de uma dívida de I bilhão e 800 milhões de
dólares, também representados por notas promissórias
incobráveis pelo Governo brasileiro, essa Comexport.
Sr. Presidente, na época de 1979, fazia 4 a 5 anos já
transacionava recursos do Governo entre os grandes meliantes deste País, dentre os qu-ais um teve a coragem, reconheçamos, de yir ã Comissão do Senado e
autodeclarar-se execrado falsário, estelionatário, corruptor de funcio-nárioS e bandido número um deste País.
Sr. presidente, a ComexpOrt, ligadfssima a Flávio Pécora e que depois, diz Paim, "soubemos que estava toda
envolvída no escândalo das polonetas".
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Sr. Presidente, eu não viria à tribunaj_á mencionar este
assunto que tanto asco, tanta náusea, tanto nojo provoca
à Nação inteirá s.e não estivesse em j08o pela primeira
vez, declaradarnente, a honra do SC:nhor Presidente da

República, honra nos seus conceitos e sentidos objetivos
e subjetivos. Está em jogo o pundonor do Presidente da
República e a diginidade cJo Chefe da Nação, deve, Sr.
Presidente, estar acima de qualquer suspeita, malícia, ou
in~inuaçãd.
··
!1 o caso presente, Sr. Presidente, -que o Pr~ldente
da República é: acusado de ter favorecido a compra de
uma empresa que pertené:la ·.a um banqueiro do jogo de
bicho, no Rio de Janeiro; ramoso em todo o PaíS e que .
em entrevista a uma revista de circulaçãa nacional
declarou~se convidado do Presidente da República para
solenidade de batizado ou casamento de pessoa ligada à
honrada família do Chefe do Governo.

-em

O Sr. VirgRio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

O S~ • .FÁBIO LUCENA- Ora, Sr. Presidente, como
se admitir que um falsârio, um estelionatário, um cor~
ruptor de funcionários subalternos, o bandido número
um deste País, como admitir que pessoa assini--tão criminosa e delituosa segundo os seus próprios conceitos, continue a deblaterar impunemente contra Õ GovernO, todos os dias em todos osjornáis do País? 1:: possível admitir situação semelhante, Sr. Presidente? Ou o Presidente
da República manda instaurar um inquérito, na fOrma
da lei, e determina a prisão preventiva do tal denuiiciante, tendo em vista o seu alto grau de periculosidade -capaz é o denunciante, inclusive, de fugir do País- ou
Chefe do Governo manda processá-lo, no jufzo _competente, por crime de calúnia, de injúria e de difamação,por crimes defii1idos no Art. 334 dO Código Penal Brasileiro, em pleno vigor neste País, Sr. Presidente, ou o silêncio do Presidente da República implicará em reconhecimento da validade destas acusações.
Sr. Presidente, quem dentre nós poderia admitír, ou
deveria, pudesse o Gen-eral João Figueiredo assinar um
projeto fictícíO,--um PiOjeiO-urdido, um projeto forjado,_
ao sabor, ao gosto, ao talante, de miliantes, de bandoleiros da pior categoria, que mais mercadejaram;sr. Presidente, as finanças públicas- deste-País;--que fizeram mercatura da poupança popular, hoje, desprotegida e lançada ao labéu do desgoverno? Como admitir, Sr. Presidente, possa proceder a acusação, grave, por sua natureza,
mais grave ainda por seu alcance e por sua repercussão
social, como admitir pOssa o Presidente da República ter·
intermediado na transação·entre um faiSáriõ; Um eSTeliO~
natário, o bandido número um do País, e um outro não
menos bandido, conforme o depoente, estelionatário e
execrado, que é o dono do jogo--do bicho no Rio de Janeiro e no País inteirO? COrilo calar, Sr. Presidente, diante de acusação tão clamante, tão vigorosa, tão su6stanciosa?
Não, Sr. Presidente, p Senado está no dever de velar
pela honr:a do Presidente da República.
O Sr. Virgillo Távora --V. Ex• dá licença de_ um aparte?
O SR,. FÁBIO LUCENA - O pundonor do Chefe do
Goyerno extrapola-, transborda da sua própria condição
de cidadão magistrado-mar deste Pafs. Extrapola e
transborda, Sr. Presidente, porque esse pundonor estâ
intimamente lig-ado à honra nacional do povo__brasileiro.
Assim, Sr. Presidente, se o Cfiefe dQ GoVerno Dão
mandar processar o denunciante Paim Cunha, pcir· crimes contra a honra do Presidente da República, o Chefe
do Governo, co_nsentindo nessas acusações, ficará, pelo
silêncio, em situaÇão maiS delicada -ain'da. E, no meu entender, Sr. Presidente, no meu entender, bona flde, está o
Chefe do Governo no dever, em permanencendo-Cm silêncio, está o Chefe do Governo ,no indeclinável dever
mora.! de renunciar ao mandato Presídertcial, lá mesmo

nos ma_res da China. Agora, dentro de poucas horas,
uma ve~ que, no Orí~nte, o ~ia estâ raian_do, agora mesmo, antes que-S. Ex• se dirija às milenares muralhas chinesas, está no indeclinável dever, em não se Pronunciando, em silenciando, em consentindo pela omíssão de
qualquer atitude em relação a essas graves denúncias, está no dever, Sr. Presidente, de renunciar à Chefia do Governo, está no dever de permanecer, mesmo, fora do
Pa·fs, ã- fim Te que o Vice:Presideríte da República, ·naS
termos da ConstituíÇâO, assuina a Ptesidência rest~;~:ure,
neste País, o Império da lei, a lei, pelo menos, 'sr. Presidente, para proteger a honra daqueles que detêm respon"..
sabiHdade- de governar esta NaçBõ.
Antes de prosseguir, Sr. PresideritC:, teil:liO- a honra de
ouvir o eminente Seriador Vifgílio Tãvora.

e
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<?.ª~-· Virgitio Távora- Imagine se tivesse começado!

O SRr FÁBIO LUCENA- Quem está acusando é o
falsáriO~- é O estelionatário.
O Sr. Virgillo Távora- Ejustimente V. Ex•, em -dãndo .curso a estas afirmã.tivas, estâ encampando.
O SR, FÁBIO LUCENA -O interessante é que tal
estelionatário, tal falsário, tal bandido, há dois anos, gozava da intimidade da casa do Ministro da Fazenda e dà
próprio Presidente da República.
Ü.Sr. Virgfiio T'vora- Do próprio Presidente daRepública? V. "Ex• está afmnando uma barbaridade/

O Si~- FÁBIO LUCENA-Suma verdade, Sr. Presidente, e cabe estranheza. Hoje, é bandido, não tem dúvi~
da o Ministro. Mas, por que um falsário, por que um- estelionatárío, Sr. Presidente, ...

O Sr.' Virg.Oio Távora - Senador Fábio Lucena, só
mesmo muita Paixão haveiia de procurar fazer com que
o Senhor Presidente da República aparecesse como rêu
ou coisa semelhante, envolvido neste affair. Hoje, pela
manhã, tive oportunidade de inquirir, como membro da
Comissão, aquele cidadão, cujos qualificativoS V._ Ex•
a_quijá repetiu uma, duas ou três v_ezes, e posso dizer a V.
Ex•, primeiro: qüe tivemos afirmativas de uni cavalheiro
que está sendo, na Justiça, processado, e hoje pela manhã não negou, por emissão de letras de câmbio frias no
valor de 375 bilhões e alguns quebrados de cruzeiros.

O_ SR, FÁBIO LUCENA- ... teve tanta intimidade
com os homens que estão no poder a ponto de, em pouco
tempo, ter sido ele beneficiado com a compra dos grupos
financeiros mais poderosos e que mais poder financeiro
detinham neste País?

O SR,. FÁBIO LUCENA- Muitas, pagas pelo Banco
Central. Ainda notas frias pagas pelo -BancO Centraf do ·
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo Soar acampainha.)- V. Ex• tem um minuto para encerrar o
seu pronunciamento, nobre Senador Fábio Lucena.

O Sr. -VirgUlo Távora- Um cavalheiro que afirmoU
ser, durante todo o seu depoimento, a razão de ter procedido desta maneira - e vamos ser elegante no dizerincorreta, que não ê incorreta- sabe V. Ex• bem o que é
- porque tinha de boa-fé aceito a incorporação, a encampação para sua responsabilidade da Corretora Laureano e havia descoberto que esta corretora está com um
ônus _de 55 milhões de dólares que, mesmo -ão pi-eço
atual, conforme o interrogado, chegava a 88 bilhões de
cruzeiros, mesmo ao preço do dólar at.ual. ~ um homem
que procede dessa maneira que vem dizer, e V. Ex• está
equivocado_, não é em relação à _CO!llpra com Castor qUe
ele acusa, pelo menos temos aqui o seu depoimento perante a comissão, mas, para justamente ...

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, encerro,
convidando o nobre Senador Virgílio Távora, já qué estou inscrito para o Expediente de amanhã, a fim de piosseguirmos com a nossa discussão .. ,

<) SR. FÁBIO LUCENA - Ex•, quem é o chefe a
que!ll se refere o_ depoente Paim Cunha?

O Sr. VlrgOio Távora- Não afirme uma barbaridade
dessas, por maior que seja a paixão.

O Sr. Virgílio Távora - Lamentavelmente, amanhã
estarei na nossa petite patrie mas, depois de amanhã, já
deveremos estar de volta ...

O SR. FÁBIO LUCENA- ... que fatalmente nos le~
vará à verdade, vale dizer: ou cadeia para o Sr. Paim Cunha ou a renúncia para o Senhor João Baptista Figueiredo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

O Sr. Virgílio Távora - Sr. Presidente, é de tal gravidade a acusação feita pelo ilustre Senador que, pelo menos, temos que dar esses esclarecimentos.

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara n9 59,
de 1983, dispondo sobre a organização sindícal, para ãlterar os arts. 512, 515 e 530 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
o' parágrafo único acrescentado ao art~ 52 I imPede as
associações que não atenderem às exigências dos arts.
515 e 530 de receber auxílio, subvenções, empréstimos ou
financianienlos de órgãos oficiais. AO art. 530
acrescenta~se um item, para impedir a eleição para cargos admhlistrativos --ou: de representação econômica -Oü
profissional, os que tenham exercido cargo eletivo na entidáiie, por qu:ilquer tempo, na gestão iffiediatamCnte
anterior, bem como seus parentes consangi!Ineos OlJ
afins até o terceiro grau, os por adoção e o-_cônjuge.
Alega o autor da proposição a necessidade de impedir
o continufsmo na administração sindical, para dar-se
oportunidade ao aparecimento de novas lideranças,
proJ11ovendo~se o__ combate à corrupção administrativa e
ao imobilismo.
Tem sido a mais desfavorável a repercussão na imprensa, quando comenta essa proposição e O Estado de
S. Paulo declara a respeito:

Q __SR; FÁBIO LUCENA - NObi--e Senador, eu não
comecei a fazer acusações ainda.

us~- esse projeto se transformar em lei, nenhum
dirigente sindical (de trabalhador ou de patrão) po-

O Sr. Virg.O.io Távora- Ele se refere ao Presidente da
República, por isso -é que estamos estranhando - aliás
ele não utilizou nunca o termo de Presidente da República e afirmou que, para suas negociações, - V. Ex• estâ
equivocado, não era com Castor - para solver a situação em que se encontrava Quando foi descoberto o
grande ónus que tinha da Laureano -está aqui à página
15 do seu depoimento - é que foi apfesentado um projeto ao CD E, Decisão 114/81, datada de 30 de junho de
1983 ...

O SR, FÁBIO LUCENA - Nobre Senador, V. Ex•
além de um democrata, ê um homem tolerante e, acredito, piedoso.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.) - Atenção, SrS. Senadores. O orador dispõe apenas de três minutos, quando se extingue a sessão.
Temos uma sessão extraordinária convocada para às 18
horas e 30 minutos, o que impede a Presidência de pror~
rogar a sessão.
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derá ser reeleito, nem seus parentes consangUíneos
ou afins, atê o terceiro grau, ou cônjuge. De bom, o
referido projeto nada traz. De mau, muita coisa poderá acontecer, já que o- rilo-niento ê de ,ft.bertura
política e o sindicalismo é uma das manifestações da
democracia. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que só existe democracia onde hã sindicalismo,
liberdade de imprensa e representação popular. Se
passar essa proposição, estará obstado um dos caminhos da democracia, o do movimento sindical,
que, por coincidência, é dos que mais vêm~crescen
do, ultimamente".

o autor da proposi-ção, que não coriseguiu i-Uíeger-SC
por Minas Gerais, tem pártícipado do movimento siridical naquele Estado, mas, ultimamente, sua chapa foi alijada da disputa.
- Nesta Casa,·o Senador Carlos Chiareiii, relator da matéria, emitiu parecer contrário à proposição, sendo, no
entanto, voto vencido. Queremos afirmar, aqui, nossa
concordância com o parecer do representante gaúcho,
tanto mais quanto a questãO da redeíÇão_d_OS dirigentes
'···sindicais nunca se constitUiu em problema na nossa organização laboral e ainda porque a escolha se faz pelo
voto secreto. O erro, no sistema, está aPenas no voto por
procuração, que facilita a fraude. Exige-se que o voto
seja direto e universal, não se admitindo a participação
do eleitor no pleito pelos Correios, o que, no casO, incentiva -o ..peleguismo".
Ainda abordando a matéria, diz O Estado de S. Paulo:
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Evidentemente niguêm acredita que esta medida popular,_ q_u_e: of~_reeeu a alguns uma alegria passageira, sen_ão in_spiração_para um_JlOVO SaJl!ba,_seja capaz de repre_sentar uma splução d~finiti.va de qualquer dos problemas afetos à éo"BAL.
·
Mas, apesar de tudo, a sensibilidade manifestada pela
dir_eção. da estatal, confiada ao PTB. é digna de louvor
pelo seu alcance social e pela sua justiça.
Sempre lamentei ver expo-stas na iniprensa e na televisão as cenas inconcebíveis e periódicas de cada superprodução de alimentos: enquarito tantos brasileiros se mostravam mal nutridos e carentes os produtores lançavam
aos rios, jogavam fora ou simplesmente queimavam asafra. em demasia para que a atitude insólita funcionass-e
como reguladora dos preços.
Compreendeu beÔl a Companhia Brasileira de Alimentos que a reVeõ.da do camarão sem lucros ~~;:a a melhor opção para uma empresa estatal que, ao contrário
das sociedades privadas, não tem como escopo a realização de benefícios, ma-s a safisf!lção das necessidades
gerais.

O SR. HENRIQUESANTILW (PMDB -GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
"Q _achatamento saJarial decretado pelo governo, a
elevação diária do custo de vida, a ganância do sistema
financeiro, estão levando à fome, à miséria e ao desespero os trabalhadores e_a classe média em geral."
Com essas palavras inicia-se Nota Oficial do Comitê
de Defesa do Mutuário do BNH- Codemut-DF, mobiJizãdo contra os reajustes proibitivas de suas prestações.
Outrossim, ~ Folha de S. Paulo, edição de ontem, 28
de maio de 1984, abre sua primeira pãgina com a manchete ..Brasil está marcado pela recessão", e diz:

m.or:

. "ComPletados I 7 anos dos acordos com o Fundo
Mt;metãrio Internacional, o Brasil entra em seu
quarto ano de recessão marcado pela fome, desemprego, ª"ume!lto _da criminalidade e expansão dos
núcleos de favelas."
"Os números são irrefutáveis e assustadores: um
em cada sete assalariados paulistanos está sem em·
prego; são
inilhões os brasileiros que recebem
mei<?. ~!_llâríõ_ !JlÍ~i~o; a· fome já figura como uma
Q_as dez causas mais freqUentes de mortalidade in. fantil no Es~.ado de São Paulo; aumentam os saques
de alimentos e botijões de gás nos centros de saúde
da Gl-ande São Paulo; o índice de mortalidade infantil nas favelas de Belo Horizonte atinge os 10%
(quase a mesma marca do sertão nordestirlo). Em
pontos da periferia paulistana tem caido a taxa de
natalidade (hipótese provável: porque os pais temem não criar mais filhos devido à miséria). E no
Nordeste deverão morrer, este ano, 100 mil crianças
por desnutrição e43 mil por gastroenterite, segundo
o Ministro Waldir Arcoveide."

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Também a população de menor poder aquisitivo de
Brasília pôde, ontem, viver momentos de euforia em disputa pelo camarão da COBAL, tal como o fizera anteriormente a gente pobre de São Paulo e, no dia das mães,
os habitantes das favelas cariocas.
Como se sabe. e relata a revista Veja n9820, de 23 de
maio de 1984, foi exatamente o preço astronÓmico do
produto nobre nos meses de março e abril que afugentou
os compradores e deixou os pescadores às voltas com
montanhas de camarão sem saída. E, ..ao contrário-do
que ocorre comumente, quando alimentos produzidos
em excess.o acabam sendo jogados fora ou destruidos, a
COBA L resolveu, desta vez, .adquirir o camarão à cooperativa dos Pescadores de Campos, no litoral norte do
Estado do Rio, e revendê-lo sem nehum lucro ...

Com a_recessào e a conseqüente queda na arrecadação
de impostos, houve forte redução no rttmo de crescimen-tO das rede~ de água_ e esgotos, revertendo um quadro
que parecia pérto de um encaminhamento favorável. Enquanto isso, a posse da terra aparece como única esperança de subsistênçia e renda para milhares de brasileiros. Assim, no ano passado, ocorreram 424 novos conflitos de terra em todo País, envolvendo posseiros, latifundiários, empresas estatais e estrangeiros.
Esse quadro desolador e preocupante só nos deixa estupefatos diante do precaríssimo-equi!íbrio social extremamente inStável ainda persistente. Encontra-se o País
no limiar da ruptura social, bastando leve sopro para o
esgarçamento de toda sua tessitura. Afinal, toda a carga
angustiante da recessão tem recafdo sobre os ombros dos
trabalhadores assalariados que pagam o elevadíssimo
preço do desastre econômico e da inflação superior a
230% ao ano.
Enquanto o Decreto-lei n9 2.065 promove, por si só, o
esmagamento salarial brusco e violento, se se levarem em
conta os elevados índices inflacionários, há, por outro lado, outra forma criminosa de expropriação dOs trabalhadores via expurgas do _chamado Indice Nacional de
Preços ao Consumidore, ampliando-se o fosso de separação entre reajustes salariais e httlação e reduzindo-se
drasticamente o nível de vida da população brasileira e
seu poder de compra. Para ter-se uma idéia dessa expropriação veja-se que em ablil do corrente ano, enquanto a
inflação dos últimos 12 meses esteve em 228,9%, o INPC
do mesmo período esteve em apenas 186,3%, representando defasagem de quase 20% no reajuste dos salários.
Mais que tOdas as camadas sociais, ~ofre~ as conseqifências do desastre económico os setores mais baixos e
intermediários da classe média, quase todos mutuários
- do BNH. São quatro milhões de famflias submetidos à
violenta redução de seus rendimentos e a reajustes insuportáveis nas prestações de suas casas próprias.
- Enquant() isso o BNH descumpre a legislação e se diz
disposto a estabelecer aumentos superiores aos reajustes
salariais. Mais que isso, dilapidou os recursos finahcei-.

.. Por outro lado, o cargo de dirigente sindical
chega a ser um verdadeiro sacrifício, como acontece
ccnn os sindicalistas rurais no Nordeste.
Não raro um deles é atocaiado, surrado ou
to .a tiro. Ora, ser dirigente sindical é um ato de hravura e nada mais jUSto· que seja reeleito. Alêm disso,
no Sul mais-desenvolvfdO, onde o sindiCalisiDo tem
a tendência de se vestir com as roupagens européias
e norte-americanas, o fato ê que a reeleição é neCessária, a fim de que campanhas educacionais não se
interrompam, projetas caríssimos não sejam :Postos
de lado, para prejuízo dOs trabalhadores".

Contudo, por outras razões, também a diretoria da
COBAL tem atraído o interesse de todos nos últimoS
dias.
A primeiro de maio iniciou a experiência da cc-gestão
ao assoç.iar empregados no quadro de seus diretores, e
logo após, realizou eleições diretas, para ver escolhido
por funcionários ãquele que seria o seu diretor de Recursos Humanos.
Quero, desta tribuna, e como outros parlamentares
anteriormente, parabenizar a empresa estatal pela iniciativa _felÍZ- e._ prorni.~sora.
~

Já tinha, aliás, Sido objeto de um projeto de lei de n1inha autoria uma proposta semelhante que, _como tantas
outras, permanece engavetada em algum lugar deste Senado Federal. Por ela pretendia tambê!ll a pa-rticipação
dos servido-res nos órgãos de diieção e fiscalização de algumas entidadeS, tais como empresas públicas e sociedades de eeonomia mista. Segundo o meu projeto, estas entidades deveriam ter em sua Diretoria e QO Conselho Fis- cal, pelo menos e~ diretor e um consilho eleitos pela
Assembléia-Geral, dentre seus servidores efetivos ou
São inúmeros os casos de sucessivas reeleições de um
contratados com, no mínimo cinco anos de serviço, que
líder sindical simplesmente para garantir a continuidade
teriam mandato igual ao dos demais diretores e cansedo seu trabalho, ern prol da classe, tanto mais quanto as
Jheiros de idêntica ca.tego-rta, da respeCtiva entidade.
Não posso, portanto, deixar de ver com simpatia 0 suJíderanças não se impiovís~ _ma~ se formam na luta
permanente em defesa das_ reiVIndicações da cl~s~_'::_. __· _·_cesso popular e político das recentes tomadas de posição
da COBAL
Esperamos que este augusto Plenário rejeite o ProJetO
nv 59, de 1983, cuja aprovação constituiria um retrocesso
·
na política sindical brasileira.
E chamar a atenção para a necessidade de decisões
Era 0 que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
políticas Que, no momento certo, revelam presteza e senbem l)
so de oportunidade.
Qualquer administração eminentêmente técnica esqueceria o socfal e o político para Seguir íriamente a leí
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
_
da
oferta e da procura e preferiria ver destruída a oferta
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
excessiva a ver aviltado preço do produto.
Seria típico de uma gestão tecnocrática a aversão pela
presença do empregado nos órgãos que detêm os segredas e con~uzem a marcha da vida empresarial.
Não passaria por certo, pela mente de um executivo
burocrata a idéia de partilhar com os seus dirigidos a responsabilidade pela escolha _de um cc-administrador.
Mas a direção da COBAL, por não ser"do tipO têcnico,
ostentou as vantagens de decidir politicamente em determindas ocasiões.
· E S:ó pode ser louvada por ter conseguido o aval de
seus funcicinâriOs-e a simpatia áa opinião pública brasileira.
Que a lição nos sirva no futuro! (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

ro-
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ros dos trabalhadores brasileiros promovendo a cobertura de rombos e estouros perpetrados por grupos financeiros inescrupulosos.
Nessa ârea, os vergonhosos escândalos se sucederam
às dezenas em pouco tempo, com os mandarins da República cinicamente "explicando" os golpes sutis à sociedade brasileira. Tão grave qú"anto os crimes, a impunidade completa dos criminosos. Por que a impunidade?
O escândalo Coroa-Brastel é exemplo inequívoco dos
motivos pelos quais não se punem os crimiriosos-dC-grivata, neste País. Houve tempo ·em que as autoridades
económicas tratavam o Sr. Assis Paim como empresário
de sua maior confiança;- Elogiã:Vam-no publicamente,
convidavam-no para almoçar freqUentemente ao seu lado, no MinistériO da Fazenda e na Secretaria de Planejamento da Presidênci~ da República, e pedi:im-liie, não
poucas vezes, que fizesse alguma "operação de mercado" para salvar alguma instituição que, embora em situação irregular, convinha às autoridade-s pfoteger, por
envolver empresários financeiros consideiadoS amigos.
Caso o_ Governo- não tivesse feitó a ··opillião Pií"Hlica
acreditar que Assis Paim Cunha· era um dos empresários
em quem os próPrios ministros da área econômici-i:nais
depositavam sua confiança, não teria.ril quase 35.000 pessoas aplicando suas poupan~as em letras da CorOa: Em
especial, quando esta instituição passou a oferecer taxas
de retorno superiores às vigentes no mercado, deveria ter
a autoridact~ monetâria examinado com muito mais rapidez ás razões das distorções apresentadas. rsso não foi
feito porque o grau de envolvimento de pessoas do Governo com as irregularidades na Co-roa-Brilstel era- demasiadamente profundo. Fartamente os documentos
provam a conivência das autoridades nesse escabroso
caso que acabou prejudicando quase 35 mil poupadores
do Pais.

Empréstimo não poderiam estar investidos, como
shopping-centers, complexos turísticos, mansões de alto
valor e até motéis de alta rotatividade. Ao invés de estarem ~seiido apucadoS' 'êm programas de cunho social, eS.ses recursos foram criminosamente malbaratados. En-qU-anto isso, os mutuários são levados à inadimplência
pelos reajustes ilegais e exagerados de suas prestações. O
povo paga e os aproveitadores continuarão impunes, gosando tranqUilidade dos frutos de seus crimes e protegidos pelo chamado sigilo bancário.
13 preciso _que se exija punição exemplar de todos os
implicados nesses estouros fraudulentos, in~luindci-se as
autoridades _coniventes, quase sempre receptivas aos IobR
bies que se exercem escandalosamente na Capital da República, segundo fartas reportagens publicadas em O Estado de S. Paulo.
_t ainda necessário que os mutuários de to_do o Pafs
neguem-se a continuar S!-lbmetendo-se_à espoliação, exiginqo o cumprimento da legislação e_m vigor, que estab_elece reajustes das prestações da moradia própria propoi-cionalmente aos reajustes salariais. Os brasileiros não su.Portàm mais pagar os escândalos da administràção
pública_.
Mais do que nunca, sobretudo em vista da sucessão interminável de escândalos nessa área, faz~se mist~r .qAebate acerca da participação dos trabalhadores, pela-CUT
e pela CONCLA T, e do Congresso Nâdonal na gestão
dos fundos financeiros formados diretamente por suas
contribuições e di' área empresarial, como o Fundo Previdenciário e o FGTS.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

"Eil passo por cima. Estou voando a det: mil melros de
altura!" Essa foi tdrônícaat'frmação do Sr. MinistrO dã
Fazenda, Ernane Galvêas, ao responder às acusações de
Assis Paim de que o cunhado do Ministro, o advogado
Celso Lima e Silva, teria recebido- dinheiro para que os
negócios da corretora fossem facilitados. Desprezo total
à opinião pública e afronta desabusada aos brios da população brasileira.
A5 falências da Delfin e da Continental inserem-se nO
mesmo processo de incúria e irresponsabilidade das autoridades monetárias, agindo desabrida e despudofadamente quando estão em jogo os recursos Públicos. A
Delfin, por exemplo, com a conivência da área eCOnómi·
ca do Governo e do BNH, pennaneceu anos a -fio afundada no chamado Fundo de Assistência à Liq_uidez
(FAL) do BNH, até dar o golpe final.
A Continental, aO decretar-se sua liquidação extrajudicial, contava com 637 mil depositantes lesados e devia
ao BNH 250 bilhões de cruzeiros. A Economisa deu o
golpe de quase 500 bilhõeS de cruzeiros. A Colmeia, a
Haspa e ~ Letr~ esto~raram não menos que isso.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun-cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. -Senadores:
-Não se. pode negar que se deve incluir no calendário,
se não dos feriados brasileiros, pelo menos, tem-se que
todõs os anos assinalar a passagem da data à qual vou
me referir: Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do
'Díã Nacíoi:tal dos Bóias-Frias", trabalhadores que até
um niê!f"atrás só tinham um direito, isto ê, o de não ter
direito. Cortadores de cana, apanhadores de laranjas, ou
outras atiVidades, geralmente ligadas às atividades agrícolas, ou, melhor dizendo, agropecuáriOs e portanto do
Campo, eSses milhões de trabalhadores, Sr. Presidente,
Senhores Senadores, eram marginais do processo social,
como que escravos da terra e do processo retrógrado que
ainda perdura na estrutura social, especificamente no
caso da área rural brasileira.

Ao todo, só no último ano, os estouros de instituições
financeiras "queimaram" recursos financeiroS- equivalentes a quase 2 bilhões de dólares (mais de 3 trilhões de
Ciuzeiros), q-Uase 2%-da noSSa- dívida extei-ili e qu-aSe-lO%
de nossa dívida interna, e quase cincO vezes o· déficit previdenciário.
Apoderou-se da administração póblica a degradação
moral, fazendo do Brasil o império da ilegalidade e dos
"negócios especiais" e transformando as instituições financeiras oficiais (leia-se: dinheiro do povo) em hospital
de'empresas falidas, quase sempre de f9rma fraudulenta.
O BNH, que quando de sua criação deveria ser banco
de primeira linha, passou, paulatinamente, o virtual controle do Sistema Financeiro de Habitação aos agentes financeiros, transformãndo-se em banco de segunda linha,
desvirtuando-se seus objetivos de interesse social. Os
problemas de vários dos agentes financeiros que sofreram a liquidação tiveram origem em empreendimeritõS onde os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador _9astão [l._f(flJe_r.

Mas, a sabedoria popular afirma há muito tempo, Sr.
Presidente, Si-s. Senadores, que não hã mal que sempre
dure, e nestes óltim.os dias, pela força, diante da íi:tcapacidade do Governo Federal de resolver o problema deles,
os bóias-frias partiram para a a·ção violenta: e logo após
para a negociação cOm os escravagistas, atingiram alguns dos seus objetivos, ou seja, fim de semana remunerado, carteira do Instituto de Previdência reconhecida,
bem como a do Ministério do Trabalho assinada. Foram
grandes vitóriãs para esses brasileiros, homens, mulheres
e crianças, todos engajados no trabalho marginal a que
me referi.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um trecho
da reportagem da revista Veja intitulado ..Os avanços
que apontam para o passadQ":
"Os avanços que apontam para o pusado"
Há exatamente 170 anos os fabricantes de malha da cidade de Notinghan, na Inglaterra, entraram em greve
contra a empresa J. and George Ray para conseguir o
que os bóias-frias paulistas só conseguiram na semana
passada. Os ingleses pressio~aram a empresa por ela
contratf!.r preferencia_lmente trabalhadores que possuíam
seus próprios teares. Um dos P<?ntos do acordo firmado

Maio de 1984
êntre os bóias-'frias de Gua~iba e os usineíros ê o de que o
empregador fornecerá gratuitamente facões, enxadas e
limas, que anterior~ente eram comprados pelos própetas trabalh<Jdores, ao preço médio de Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros).
·
os-pa-ralelOs entre os bóias-frias paulistas em 1984 e os
trabalhadores europeus dos séculos XVIII e XIX demonstram que as relações de trabalho na economia rural
do maior Estado brasileiro continuam, apesar de toda a
nloderniZação do campo, mergulhadas no atraso.
·O acordo firmado na semana passada dâ aos bóiasfrias -de São Paulo direitos que já são mais- discutid-Os há
ffiuitõ-Íempo em outras áreas- requisitos mínimos de
segurança no trabalho, por exemplo. Além de ganharem
transporte gratuito até o canavial ou o local de colheita
de laranja, eles conseguiram, com o acordo, melhorar a
segurança desse transporte. Os caminhões, protagollistã.s
de a-dderiii:S memoráveis como o ãcontecido em ItuiÚtaba, Minas Gerais, em abril deste ano, quando morreram
cinqUenta bóias-frias de um só vez, terão que ser fechados~

Precisarão ter bancos fixos para os trabalhadores não
viajarem de--pé. E as ferramentas, ali, não poderãO ser
transportadas junto com os trabalhadores. Pelo acordo,
os empregadores_ também se obrigam a foi-necer dois
eqUipamentos elementares para o trabalho com a cana:
luvas e tornozeleiras de couro- até agora, os bóias-frias
tinham de se defender com panos dos severos cortes provocados pela manipulação dos facões com.· que cortam a
cana.
Outra conquista foi o pagamento dos dias em que, por
causa das chuvas ou outro imprevisto, o corte de_ cana
não puder ser feito.
Na verdade, os bóias-frias paulistas não estavam atrasados apenas em relação aos trabalhadores do século
passado. Os 240.000 cortadores de cana da Zona da Mata, em Pernambuco, jã haviam conseguido, em 1979, algumas garantias trabalhistas que só agora chegaram ao
interior paulista: o 13" salário e a carteira de trabalho assinada, por exemplo.
Os bófiis-frtãs ganharam também o direito de fiscalizar o pagamento que recebem. A produtividade serâ medida diariamente e, ao final de cada jornada, um comprovante discriminará o total cortado. Foi alterada também a tabela de pagamento: a cana de 18 meses, mais
difícil de cortar, passará a valer Cr$ 2.100,00 (dois mil e
cem cruzeiros) a tonelada colhida._ A cana acima de 2
anOSPassiuá a ser pagã a Cr$ 2.005,00 (dois mil e-cinco
cruzeiros) a tonelada. As usinas pagavam CrS 1.400,00
(hum e quatrocentos cruzeiros) por tonelada de qualquer
tipo de cana.
Tudo somada,_ o salário médio de um co·rtador de cana, após os acordos da semana passada, passará a ser de
_ cerca de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru.zeiros) por
mês. Atê então estava em Cr$ 60.000,00 (sessenta mil
cruzeiros), um dos trabalhos mais mal pagos do País."
Qual seria, p_ortanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
"Data Nacional dos Boias-Frias", trabalhadores vitoriosos após longo sacrifício e vida árdua, bem como, indiscutivelmente, sofrida, à margem dos direitos da legis_lação social? Supondo que o dia que assinala o referido
acootecimerito é o dia 17 de maio, data em que -houve a
vitória dos boias~frias, conquistando os direitos até então postergados.
É lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se
viu e ouviu-se de uma alta autoridade militar na TV e depois, por escrito, no jornar O Globo: "Indagado sobre o
que achava da greve dos bóias-friaS, essa liderança fardada, mostrando total insensibilidade pelos problemas dos
trabalhadores e genericamente, de âmbito social, afirmou não vê maio i--Preocupação com o fato, que Considerou umã bobagem.
agitação provocada por idiotas c
sem nenhuma conseqfiência." (Jornal O Globo 20.5-84).
É lamentável mesmo que esse seja o pensamento _de
um cidadão que atingiu o ápice de sua carreira e que dirige uma irlstituição que objetiva burilar lideranças nacio~
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nais. Será que é uma bobagem e são uns idiotas aqueles
que lutam pelos seus direitos, ou o são aqueles que não .
têm a capacidade de perceber e sentir, de ter a sensibili·
dade para se preocupar com os problemas sociais e desumanos nos quais viviàm esses patrícios?~. Sr. Preside.t;tte, Srs.- Senadores, lamentável mesmo que ainda eXista
gente que pense assim e pior, dentro da chamada elite de
uma certa classe e da elite global brasileira.
Tenho certeza que.pão é toda a inteligênciã do Br~il
que 'pensa assim. Ainda existem líderes nacionais- com
farda ou sem ela que se colocam em posição, diametralmente, contrária, ou seja, evoluida, respeitadora, e preocupada com os problemas s9ciais que persistem ainda no
Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito _bemJ ) O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não hã mais oradcii'es inscri tos.
Nada mais havendo_ a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 95, de
1984, de auforia do Sen3.dor Aloysio Chaves, solicitan-

Ata da

do, nos termos do art. 3?1, alín.êa ..c.., do_Regimento Interno, urgência para a Mensagem n'~' 49, de 1984, do Senhor Pr~idente da República, submetendo à aprovação
do Senado_ _federal proposta.do Sr. Ministro da Fazenda
para que seja autorizada ~ Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a Contratar 9Peração de crédlto'no valor de
CrJ 2.732..4-JO.ÕOO,OO (dois bilhões, setecentos e trinta e
dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), para o
fim que esP,ecifica.
-lVotação, em turno Unico, do' Requerimento nv 96, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, soJicitando, nos termos do artigo 37l, c, do Regimento Interno, urgência Para a Mensagem n~' 87, de 1984, pela qual
o Senhor Presidente da República solícita autorização
do -Senado para que o Governo do_ Estado de Minas Gerais possa realizar operação de emprês~imo no valor de
Cr$ 79.232.971.409,70 (setenta e nove bilhões, duzentos e
trinta e dois milhões, novecentos e setenta e uni mil, quatrocentos e nove cruzeiros e setenta centavos), para o fim
que específica.

-3biscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 17, de 1984 (apresentado pela Comissão de Consti-
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tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~ 165, de:
1984), que suspende a execução dos artigos 2Y e Jv, item
III, da Lei n~" 1.309, de 27 de dezembro de 1978, na redação dada pela Lei n~ J.338, de 30 de novembro de
1979, do Município de Mococa, Estado de São Paulo.

-4Discussão, em turno (mico, do Projeto de Resolução
n9 23, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 213, de 1984}, que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE) a elevar
em CrJ 216.789.008,13 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze centavos) o _montante_ de sua qívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 214 e 215, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade; e

-de Municípios, favoráveL
O SR_. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 18 horas e 28 minutos.)

Sessão, em 29 de maio de 1984

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Moacyr Dalla
ÃS /8 HORAS E 30 MINUTOS.~ ACHAM-SE PRE- SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevlr Leal- Mário Maia- Eunice Mlchiles --Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Aloysio_ Chaves - Hélio G ueiros - Alexandre Costa - João Castelo- José Sarney- João Lobo -José Lins- Virgílio
Távora- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema - Cid Sampaío- Guilherme PalmeiraLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos PôrtoJutahy Magalhães- Luiz Viana -João Calmon-- José Ignâcio Ferreira - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto
- Nelson Carneiro - Roberfo Saturnin-o :...._ Itamar
Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos - Fernando Henrique Cãrdo:So- Severo Gomes- Benedito
Ferréira - Henrique Santillo - Gastão MUller - Roberto Campos -José Frageiii- Saldanha Derzi- AffOJ!SO Camargo ~-Álvaro Dias- Enéas Farfa- Jaison
Barreto - Lenoir Vargas- Carlos Chíarelli- Pedro
Simon.
---O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 5 I Srs. Senadores.
Havendo 'número regimental, declaro aberta a sessãor
So_b a proteção de Deus iniciamos nossos tr~balhos.
S_obre a mesa, requerimento que vai ser lido_ pelo Sr.
19-Secretário.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 98, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea
"b", do Regimento Interno, para o PLC 75/84, que "autoriza a inclusão de recursos nos Orçamentos da União e
dâ outras providências",
Sala das Sessões, 29 de maio de 1984. - Aloysio Chaves ~ Nelson Carneiro - Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento que vem de ser lido será objeto de deliberação
após a Ordem do Dia nos termos regimentais.
Subre a_ mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J9-Secretádo.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 99, DE 1984

ANEXO AO PARECER N• 254, DE 1984

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"c", do Regimento Inteffio~ para-a Mensagem n"'. 68, de
1984, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que_Q_Gõverno do Estado
~o ~spíri_to Santo possa realizar operação de empréstimO
no valor de Cr$ 2.948.745.000,00 (dois bilhões,- nOvecentos e quarenta e oito tpilhões, setecentos e quarenta e çinco mil cruzeiros).
Sala das Sessões, 29 de maio de 1984. -Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerim._e_ntà_ que vem de ser lido será incluído na Ordem do
Dia da_ sessão seguinte, nos iennos regimentais.
Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 19Secretár:io.
É lida a seguinte

PARECER N• 254, DE 1984
Da Comissio de Redação
Redaçio final do Projeto de ResoJuçi.o
1984-

nicipal de Contagem (MG) a elevar em CrJ 6.
831.075.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trita e um milhões, setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna,
Sala das Comissões, 29 de maio de 1984.- João Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Saldanha
Derzi.

n' 19, de

Relator: Senador Jorge Kalumé
A CC?missão apresenta a reQação _final do projeto de
Resolução n~' 19, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu-

Redaçào final do Projeto de Resolução nv 19, de
1984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1984

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contra.tar operaçio de crédito D9 valor de Cr$ 6.831.075.000,00 (Seis bilhões, oi*
tocentos e trinta e um milhões, setenta e cinco mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. JV .S a Prefeitura Municípal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de 11 de de outubro de 1976, do Senado Federai, autorizada a contratar operação -de crédito no valor de CrJ 6.831.075.000,00 (seis bilhões, oitocCntos e
trinta e um milhões, setenta e cinco mil cruzeiros), correspondentes a 1.500.000.000 UPC, considerado o valor
nominal de UPC de CrJ 4.554.05 (quatro mil, quinhentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vi~
gente em julho/83, junto ao lfanco de Crédito Real de
Minas Gerais S.A., eSte na q~alidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado
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à aplicação do programa CURA, para_ execuçã.Q~--de
obras de implantação e complementação de infraestrutura urbana, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

na, solicitaddo, nos termos do artigo 371, c, do Regimento Interno, urgência para a Mensagem n9 87,
de 1984, pela qual o Senhor Presidente da República
solicita autori:?:acão do Senado para que o Governo
do Estado de Minas Gerais possa realizar operação
de empréstimo no valor de CrS 79.237.971A09,70
(SetenTa e nove bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e
nove cruzeiros e setenta centavos), para o fim que
especifica.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr ·Dalla):::: A rOdação
final lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentO que vai ser lido pelo Sr. }9
--Secretário.

Eri1 votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Mensagem n~' 87, de
1984, será incluída em Ordem do Dia na 4• sessão ordináiíã- SubseqUente, nos termos do artigo 380, irlciso II,
dó Regimento Interno.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 100, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requ~
ro dispensa de publicação, para imediata diSCussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n919, de
1984, que autoriza a Prefeitura MUnicipal dé Contagem
(MG) a elevar em Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões,.oitocentos e trinta e um milhões, setenta e cinco mil Cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Sessões, 29 de maio de 1984. _:. Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n917, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 165, de 1984), que suspende a execução dos
artigos 29 e 3~', item ID, da Lei n~' 1.309, de 27 de dezembro de 1978, na redação dada pela Lei n9 1.338,
de30 de novembro de 1979, do Município de Mococa, Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final anteriormente lida.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la", declaro-a enCerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer- rada.
Em votação.
Os Srs. SenadCl"C'~ que o aprovam permaneçam sentados.. (Pausa.)
Aprovad-o.
O projeto vai à Comissão de Redação.

Passa-se à
~ o seguinte o projeto aprovado

ORDEM DO DIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17, DE 1984

Item 1:

Suspende a execução dos artigos 29 e 39, item m,
da Lei n9 1.309, de 27 de dezembro de 1978; Õa redação dada pela Lei n9 1.338, de 30 de novembro de
1979, do Município de Mo coca, Estado de São Paulo.

Votação, em turno único, do Requerimento n'l
95, de 1984, de autoria do Senador Alo_ysio Chaves,
solicitando, n-os termos do art. 371, alínea ••c", do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n9
49, de 1984, do Senhor Presidente da República,
submetendo-à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO)
a contratar operação de crédito no valor de CrS
2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e
dois milhões, quatrocentos e trinta mil Cruzeiros),
para o fim que especifica.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. f3 suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva· do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenâria de 25 de maio de
1983, nos autos do RecurSo Extraordinário n9 99.492-1,
do Estado de São Paulo, a execução dos artigos 29 e 39,
item III, da Lei n9 i.J.09, de 27 de dezembro de 1978, na
redação dada pela Lêi._ n9 1.338, de 30- de nov((mbro de."
197-9, dõ-MUD.icípio dC Mococa, daquele Estado.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretãrio.

. O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item" 4:

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 101, DE 1984

4

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento n"' 95, de 1984, de minha
autoria.
Sala das Sessões, 29 de mii~ de 1984. - AJoyslo O.a-

ves.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallit)- Nos termos
do disposto no art. 280, § 2"', "a", -do Re8:iniento Interno~a Presidência defere o requerimento.
O _Requerimento n9 9~, de 1984, será arqui_v~do.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item i:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
96, de 1984, de autoria do Senador Humberto Luce-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 23, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 213, de
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Petro
lina (PE) a elevar em Cr$ 216.789.008,13 (duzentos e
dezeS:seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil,
oito crUzeiros e treze centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 214 e 215, de 1984, das
Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Municípios, favorável.

-

e

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa,)
Aprovado,
O projeto vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇii.O N• 23, DE 198<1
Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE)
a elevar em Cr$ 216.789.008,13 (duzentos e dezesseis
milhões, setecentos e oitenta e nove mil, olto cruzeiros
e treze centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 S a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 29 da Resolução
· n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em CrS 216.789.008,13 (duzentos e d~zesseis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze cent~vOs), valor corresponQente a 90.383,36 UPC de
CrS 2.398,55, vigente em outuôrof82, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco
do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de
agen-te financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado ã melhoria de vias locais em 5 bairros
pobres da cidade, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a
matéria constante da Ordem dO Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n9 98/84, lido no Expediente,
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 75, de1984.

Em votação o requerimento.
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de lei da
Câmara n~' 75, de 1984 (n9 3.555/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a inclusão de recursos nos
orçamentos da União e; dá outras providências (de~
pendendo de pareceres das Comissões de Minas e
Energia c de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Fábio Lucena o parecer da
Comissão de Minas e Energia.
O SI\. FÁBIO LUCENA (PMDB- .:\M. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
PelO projeto dC lei que passa a ser examinado, o Poder
Executivo é autorizado (art. 19) a incluir no Orçametlto
Geral da União, referente aos exercícios financeiros 'de
1985 a 1988, a importância equívalente até o mâximo de
sete milhões, setecentos e vinte e três mil e duzentos e ses-senta ORTN, destinada ao pagamento à Companhia
Vale dÕ Rio Doce- CVRD, da retificação' da concessão
. de lavra de minério de ferro à Amazônia Mineração S.A.
Tal concessão se fez pelo Decreto n9 74.509, deSde setembro de 1974, em terrenos devolutos da serra dos Carajás, Distii~o e Município de Marabá, Estado do Pará,
_abrangendo a área de dez mil hectares.
Pelo parágrafo único do art. 19 da proposição, o pagamento previsto será na forma de verificação técnicocontál:iH, aiiáUse da cõncessão e cqmproVação de que a
áfea de cem hectares decorrente da retificação estâ inclusa _no polígono do aludido Decreto 74.509/74.
O art. 29 do projeto delimita o polígono de lavra, estabe~ece_ndo: a) no parágrafo 19, uma segunda área, envol-
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vendo a primeira, de aproximadamente 750ha, para
apoio logístico às atividades de extração do minério e
conseqUentemente o beneficiamento; b) no parágrafo 29,
a profun-didade mãxíinã-de vinte metros para garimpagem até a cota de 190 metros acima dõ nível do mar.
Na faixa apontada pelo aludido§ 19, não será permitida garimpagem. E esta será. suspensa definitivamente
dentro de três anos, a contar da publicação da lei. Na hipótese de vir a ser atingida a cota de 190 metros, de qrie
trata o § 2"', antes de três anos, então a garimpagem terminará af, oonforme o art. 39 do projeto.
Ao Ministêrio das Minas e Energia competem a sup~r
visão, coordenação e controle dos trabalhos.decorrenteS
desta lei (art. 49) e a adminis.tração dos trabalhos de garimpagem cabe à CooperatiVa de GariPeiros de Serra Pelada, a ser instituída pelo INCRA.
Referida cooperativa terá receíta {art. 49, § 29) constituída por cinco por cento do valor de cada compra de
ouro, imediatamente repasSadoS Pelo Caixa Econômiêa
Federal.
A proposição é submetida à deliberação do Congresso, por mensagem do Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos dos Ministros das Minas Energia ·e Chefe da SEPLAN.
Na aludida Exposição de Motivos, os Ministros Cesar
Cais e Delfim Netto recordam a concessão de lavra feita
à Amazônia Mineração S.A., empresa posteriormente
incorporada à Companhia-Vale do Rio Doce; com direito de lavra de minério de ferro na serra de Carajás.
Seis anos após a concessão, constatou-se a ocorrênCia
de ouro na parte norte da área concedida. Garimpeiros
jâ se encontravam ali, e passaram a afluir de tod_os os Estados da União. A corrida foi tamanha que, em pouco
tempo, mais de dez mil pessoas estavam em Serra Pelada.
Informam os Ministros que esse filiO imPediu a
adoção de providências de proteção aos direitos da
Companhia Vale do Rio Doce. A perturbação tornou-se
grave problema social, e, com o objetivo de assegurar beneficias às famílias de garimpeiros de Serra Pelada, o
.Conselho de Administração da Vale do Rio Doce -autorizou a retificação da concessão do direito de lavra de que
é titular.
A proposição em exame pretende conferir direitO definitivo à Companhia Vale do Rio Doce, a fim de que,
dentro de três anos, no máxinio, possa: ela impedir a ga·
rimpagem de ouro em Serra Pelada.
Por outro lado, em decorrência das limitações ao seu
direito di lavra, a ProPõsição inde'niza a alu-dida Companhia, com recursos da União, em quatro parcelas novalor de Cr$ 1.930.815-0RTN, que serão incluídas nas Leis
de Meios de 1985 a 1988.
A Câmara -dos Deputados aprovou a matéria. Opinamos, portanto, uma vez que o assunto é matéria de deci:..
são do Governo, pela aprovação do presente projeto de
lei.
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Nacional- ORTN, referente aos exercícios financeiros
de- 1985 a 1988, divididas em 4 (quatro) parcelas iguais,
em cada um dos exercícios, no valor respectivo de
1.930.815 (um milhão, novecentos e trinta mil, oitocentas e quinze) ORTN, destinada tal importância ao pag-ã--inento aa retificaÇão dá coriOOsSãó de lavra, de que tra:ta
o Decreto n<:>74.509, de- 5-de setem6ro de 1974~ à Companhia Vale do Rio. Doce- CVRD, nos termos do art. 19
da proposição em exame.
De acordo com o parágrafo único desse artigo, o pagarriento à CVRD será efetuado com a verificação
tEcniCO-OOOtábil, ãnálise da ..concessão e comprovação de
que a área mencionada e descrita no art. 29 do Projeto es~
tá inclusa no polígono do citado decreto ou lavra.
A área descrita no art. 29 corresponde uma segunda
área, estabelecida e descrita no § }9 do referido dispositivo;· sendo que a profundidade máxima permitida para a
garimpagem é de menos de 20 (vinte) metros da atingida
pélas·escavaçúes atê dezembm de 1983, equivalendo,
desse modo, até a cota de 190m acima do nível do mar,
segundo o disposto no § 29.
O irt. 39 do Projeto determina que a garimpagem será
suspensa, definitivamente, no prazo de 3 (três) anos, contados da publicação da lei, ou, antes desse prazo, se atingida a cota prevista.
A supervisão, coordenação e controle dos trabalhos
correspondentes às medidas ora propostas serão da competência do Ministério das Minas e Energia (art. 49, ·~ca
put''), cabendo a administração dos trabalhos de garimpagem, inclusive os investimentos necessários, à Cooperativa de Garimpelrói-de Serra Pelada, que Será instituída por autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, (art. 49, § 1), cuja
receita para atendimento dos respectivos encargos decorrerá do produto dos 5% (cinco pof cento) do valor de
compra de ouro, imediatamente repassados pela Caixa
Econômica Federal (art. 49, § 29),
. A ExpoSição de Motivos, conjunta, dos Ministro de
Estado das Minas e Energia e Chefe da Secretaria de Pianejamento da Presidência da República, que acompanha
a Mensagem presidencial, relata o histórico da concessão
do direito de lavra, a constatação da ocorrência de ouro
na região, o início e crescimento da garimpagem, o
problema social gerado pela permanente atração do garimpo, demonstrando, convincentemente, o acerto das
medidas propostas, sobretudo com relação à cota máxima de garimpagem permitida em condições de se&urança.
- No âm-bito de competência desta Comissão, nada há
que objetar, sendo de reconhecer-se a oportunidade e o
acerto das medidas examinadas, razão por que somos
pela aprovação do presente Projeto de Lei.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Solicito ao
nobre Sr. Senador Itamar Franco designar o relator da
Comissão de Finançás.

O st-:Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, designo o nobre
Senador Jorge Kalume para proferir o parecer da Comissão de Finanças.

O SR; PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo, a
palavra ao nobre Senador Hélio GUeiros, para disCutir oprojeto. -- --

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra o nobre Senador Jorge Kalume, para proferir parecer.

0 SR.lffiUO GUEIROS (PMDB- PA. Para discutir. Sem ievisãu-do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Volta ao Senado da República outrO-projeto s_ó.6ie os
garimpeiros de Serra Pelada.
Ano passado, mais ou menos a essa época, acredito
que uns ffieses mais à frente, este Senado diligente e colaboradoramente votou, com a urgência soliCitada, uiri
projeto de lei anteiriormente aprovado na Câmara dos
Deputados, garantindo aos garimpeiros de Serra Pelada
uma permanência de mais cirico an-ãs para o trabalho de
garimpo manual, naquela parte do_meu Estado.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para eniitir
_p.!Jrecer.) -_Sr~ Presiçien!ç; Srs. Senador.cs.:.
De iniciativã do Senhor Presidente da Rep6blica, nos
termos do art. 5lda Constituição, o Presente Projeto autoriza o Poder Executivo a incluir no Orçamento Geral
da União impoi'tância equivalente até o máximo de
7.723.260 (sete milhões, setecentos e vinte e três mil e duzentas e sc;5senta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
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Embora aprovado por unanimidade tanto na Câmara
dos Deputados como no Senado da República, este projeto recebeu um veto absoluto d_o Poder Executivo, que
achava o projeto inconveniente e também lesivo aos intereSses da Companhia Vale do Rio Doce, que era a conCessionária da lavra.
A- pãrtir daquele instante, tem sido árdua, difícil e penosa a luta dos garimpeiros de Serra Pelada, até porque
sem lei eles não podem ficar lã, e isso é bom que eu repita
agora. Estou apenas repetindo porque, no ano passado,
eu disse que Serra Pelada é uma espécie de curral onde só
entra quem o Governo quer e onde só pàde trabalhar __
quem o Governo permite, com o datalhe de que se o Governo não dá condições de segurança para o trabalho do
garimpeiro, não há condições de fazer a garimpagem,
porque aquilo é um buraco que cada vez. mais se aprofunda, e quandO vem a época chuvosa, vira um lago, vira
uma Ia:gOa, Vir-a quase um mar. Se o Governo não-usar as
dfagas, as máquinas, os tratares, os garimpeiros simplesmente ficarão olhando aquele mar, porqUe não terão
condições de trabalhar nos garimpos. Julgou-se que lei
ei-a demais, pois isso era um ássunto que podia ser resol-viClo Por portaria dê Ministro, embora, n'aquele tempo,
eu já cba-m.asse·_a_ -ateõção para o que iria ·acontecer. E
realmente aconteceu que os garinlpeiros não podiam trabalhar porque o Governo não iria dar condições para o
trabalho deles.
Adivinhar não é pecado, mas não foi adivinhação porque todo mundo que tinha um contato rápido com Serra
Pelada sabia que, se o Governo não quisesse, o garimpeiro não pOderia permânecer lá.
Quase um ano depois, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o Governo reconhece que sem lei os garimpeiros não po~
dem ficar lã. Por isso apresentou um projeto de lei que
teve uma tramitação de 8 a lO dias na Câmara dos Deputados, onde foi substancialmente alterado.
Da minha parte, da parte do PMDB, da parte do PDS,
nunca houve a menor e qualquer objeção à transformação dessa garantia em lei, do· direito dos gariip._g~iros
permanecerem em Serra Pelada. Quem pensou q\jJ.não
havia necessidade foi o próprio Governo, 'mas agof~ te
rendeu e está mandando este projeto de lei.
Por uma azarada coinciência ou feliz coincidência,
creio que feliz, corria nesta Casa também um projeto de
resolução, não do interesse exclusivo de um pedaço de
terra do Pará- Serra Pelada- que é um territóiio respeitado, mas corria paralelamente um projeto que inte~
ressava a todo o Estado do Pará, através dd qual se dari'ã
a"utorização para ser contrafdo um empréstimo de 60 milhã:es para o Estado do Pará, terra onde os garimpeiros
de Serra Pelada estão ganhando dinheiro, uns mais do
que os outros, mas todos ganhando dinheiro à custa do
meu Estado, à custa do Estado do Pará.
Não me restou alternatiVa, Sr. Presidente e Srs. Sena-:d.ores~ senãú-tentar acoplar o meu projeto+ que interesSa
-a-todo O Esúido do Pará, ao projeto- de Serra Pelada. Fiz
isso contrãriando a maioria dos garimpeii-os, que não
souberam ser solidários com o Estado onde eles estão ganhando dinheiro. Deveriam ser mais solidários, deveriam ajUdar inãis ao Estado onde eles estão ganhando dinheiro. Mas, incrivelmente, lamentavelmente, talvez até
por influências estranhas a eles próprios; eles só qui~~~~>
ram saber do projeto deles, só interessava a eles Serra Pelada, o Pará que se lixasse~ Foi preciso, então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que eu tomasse uma atitude antipática, impiedosa, cruel. O que não se quer por bem tem
-ae ser feito por mal. Talvez eu tenha causado algum mal
aos garimpeiros de Serra Pelada. Não que eu fosse contra o projeto deles. Nunca fui. E aí estãa-os Anais ,d,a.
Casa para teStemunhar que, desde o ano passado, tenho
sempre defendido o direito deles~ Agora, deve se comparar um direito e outro, ou eles são iguais e eu acho que
são; Nunca o Pará pode ficar abaixo de Serra Pelada.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fui ãntipatizadp, fui incomp_reendido, e chegaram até a fazer meu en-
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terra em Marabá e em Imperatriz, não sei se com as solenidades litúrgicas apropriadas, o'u se ap_erlas a títUlo de

brincadeira. Não sei quem fez o necrológio, mas se fizeram meu enterro, terão, agora, de me ressuscitar. Como
Cristo - sem querer blasfemar e sem querer ser irreverente - eu também vou ressurgir das cinzas para aprovar este projeto, porque sem o apoio do PMDB esse projeto·,.está morto.
· Sr. Presidente, eu Quís apenas fazer digresSão- para ver
se dou minha parte da estória porque, há cerca de 72 horas, estou sendo execrado, caluniado e injuriado,-sem direito de defesa. Não tenho acesso_aos acari1pamentos dos
senhores garimpeiros, não tenho acesso às praças onde
eles estão localizados, tanto no meu Estado como no Estado do Maranhão, até porque não tenho o dom da ubigüidade de estar aqui e estar em outro lugar. Eu, modéstia à parte, sou um Senador que cumpro com rrteu dever
aqui em Brasflia. Não saio daqui a não ser em caSos excepcionais, e estou sempre atento e vigilante na tramitação de qualquer projeto, Isso fez com que, dentro desse
meu espírito de fidelidade também ao Estado do Pará,
Serra :retada ajudasse também ao Estado do Parã. Hoje,
creio que os garimpeiros aqui presentes já estão esclarecidos da verdade e deve_111 reconhecer q_ue minha luta foi
justa, foi correta, foi patriótica, E se_àlguém não qUeria
me ajudar, creio, a essa altura, que deve estar__enVergonhado de seu procedimento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não vou dizer que este
projeto ê perfeito, como saiu da Câmara dos Deputados.
Na minha opinião, o projeto do Exccotivo talvez fosse
mais sábio. Digo talvez porque, de fato, não vou ter condições de avaliar corretamente o que é cer!Õ e a qUe- não
é para os-garimpeiros de Serra pelada. -Eles é que sabem,
eles é q~e estão lutando por esse projeto. Então, eles têm
mais condições- dó que eu para saber o que lhes interessa.
Tenho minha~ dúvidas sobre essa legitimidade 4a in- denização à Corilpanhiii Vale do Rio Doce. Sei <i.ue ela
tem uma concessão, Sr, Presidente e Srs. Srs. Senadores,
mas aqui no Brasil, eu já disse no ano passado, a Panai r
tinha concessão e não recebeu indenização de-espécii al·
guma; a Paraense Transportes Aéreos, uma emjll-esa do
meu Es'tado, tinha concessão de serviço púbÜco aéreo,
foi cassada e não teve direito à indenização de espécie ai·
guma. Não sei como, no caso- espedfico-da ComPB.nhia
Vale do RiO Doce,- esse direito seja iãO inalieflâvel, tão
agressivo que, se não der, a coisa não pode ir para ã fren·
te.
Tarffõ mats,-sr.----presidente e Srs. Senadores, que a
Comp~nhia Vale do Rio Doci é o próprio GovCrno do
BrasiL A Companhia Vale do Rio Doce e o Governo
brasileiro são Uiii e ã me-sma cólSa. Não há diferenç-a,
uma ê a estatal, mas a estatal dependente toda do Gover~
no Federal. Então, o Governo Federal cstã.dandO ÚnÚa
indenização a ele próprio, no Cãso dessi collces.sãõ:

A outra di~co_~dâ~cia_que eU teria, Sr._ Presidente, e já
expu~ particularmente, ao ilustre Deput~do Sebastião
Curí6, ~é com relação à criação da Cooperativa dos Ga·
rimpeiros, porque eu ãchava que isso não deveria ser
consagrado em lei, que os cooperados deveriam se reunir
e cada um decidiria se queria ou não particiPa_r ·aa coóp~
rativa e todos reunidos decidiriam qual sua coiaboração
para a cooperativa: Esquisitamente, a Câmaéa dos Deputailbs elitendeu s.er mais sábio, mais prudente, m"ai.S razoável, que se criasse a cooperativa, através de lei, e se
lhe atribuísse um percentual de S_%_de toda a produção
do ouro.
Tenho minhas dúvidas sobre a validade dessa criação,
porque vamos criar uma entidade superpoderosa. Cinco
por cento do ouro de Serra Pelada não é brincadeira
não •
Hoje a maior-ár"éa produtC:i"fa de ouro do Brãsii é Sefra
Pelada e o Brasil é o segundo produtbr mumdial de OUro.
Nós vamos criar uma cooperativa, que vai dispor de
uma fábula em matéria de recursos. O nobre De~Utado
SebaStião Curió me explicou que é porque, pelo esquema

-ill'l;aginado pela Câmara dos Deputados, a administração .
do 'garimpo ficará a cargo da Cooperativa dos Garimpeiros, e essa cooperativa ficará com a incumbência de fazer
o reb~ixamento do solo. Isso demanda muito dinheiro, e
e1e me mostrou o orçamento vitorioso numa licitação
pública, pelo qual a firlna que se prontificou, ou se habiM
litou a esse trabalho, calculou·o em oito bilhões de cruzeira:_s~.Então,por causa disso, ele acha que não há salda
a não ser a atribuição_~esse percentUal dos 5%. Sr. Presidente, Srs. Senadores, feitas essas objeçõ~, eu não me
oponho, como _iiinguém do PMDB se opõe. Peço aos garimpeiros aqui presentes, não por minha causa, mas em
honra à _verdade e em honra à dignidade desta Casa,
mostrarem que nunca esta C~a ~nem nenhum Senador,
isoladamente, foi contra o projeto de Serra Pelada. Apenas achamos que, por uma questão de estratégia, Serra
P~lada tinha de marchar, ou caminhamos igualmente
cOm_ o Estado do Pará, ou um pouquinho na retaguarda
do Estado do Pará, o que não é injuStiça de esPêcie alguma_

O Sr. Alexandre Costa -

Permite V.Ex' um aparte?

O SR. HeLIO GUEIROS - Conci:do o aparte ao
eminente Senador Alexandre Costa.

o·-sr. Alexandre Costa- NÕbre Senador, como sabe
V.Ex•, a Câmara teve o cuidado de emendar a mensagem
presidencial. Então, justamente para acabar com a dúvida que V.Êx• poderã ler no seu parágrafo único:
_ "0 pãgainento previsio neste artigo dar-se-á na
forma de verificação técnicoMcontábil, ailálise da
concesSão e comprovação de que a área descrita no
!lrt. 2~> está inclusa no polígono do Decreto de Lavra
n9 74._509, de S de setembro de 74."
Comó V.Ex• sabe a Vale do Rio Doce não é uma empresa do Governo, como diz V.Exl.- Eu mesmó sou acionista-da Vale do Rio Doce.

O SR. HtLIO GUEIROS- V.Ex• me permite? Toda
_sociedade anõnima em que a maioria for do Governo,
cinq(lenta e um por cento, é do Governo.
o-sr~ Alexandre Costã- Não! NãO é do Governo.
O SR. Htl.IO GUEIROS - E da lei, a lei é esta, Sociedade de Economia Mista.
O Sr. Alexandre Costa - ~de quantos possuam ações
da Vale do Rio Doce, Eu sou um dos proprietários da
Vale do Rio Doce.
O SR. Hlll.IO G'UEIROS -

~o que pensa V.Ex~

-o-sr~- Alexandre Costa--Pou;O i~Põ~_ta e~--!~! po~cas"
llÇÕes_. _

O SR. HllLIO GUEffiOS- E o que pensa V.Ex• O
dono é o Governo. V.Ex• foi ouvido sobre essa transação?
~O Sr. Alexandre Costa- Não. O qUe V~ Ei• pOderia
alegar, e para mim ê também esquisito, é que se tenha
dado uma lavra perpétua, sem prazo determinado. Nem
a Vale do Rio Doce explorava, nem deixava que osga·
rimpeíros explorassem. Essa é que é a grande realidade.
V. Ex• deveria se basear nisto . o que também ach'o. se·
ela não explorou por que proibir aos garimpeiros expio·
rar? Quanto à lavra, não sei. V. Ex• é jurista e deve saber
se o Governo Federal poderia ou não dar a palavra per·
pétua à Companhia Vale do Rio Doce, _que é uma com#
panhia mista,. quando para'particulares ela dâ por tempo
determinado, Era só o que tinha a dizer a V. Ex•

.e

. 0 SR. HJ!:i.io GUEIROS- V. Ex• tem toda razão.
Minha única diverg~ncia foi quando y. Ex• quis discordar da afirmação de que a Vale do Rio Doce ê estatal.
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Mantenho apenas esse detalhe do meu discursq, quanto
ao mais, no aparte de V. Ex•, estou de pleno acordo com
as observações. '
Apenas, nobre Senador Alexandre Costa, quero dizer
a Y,, Ex•- que esse artigo - embora haja alguns parla·
mentares considerando que ele aperta bem a Vale do Rio
Doce- não aperta coisa nenhuma, porque o pagamento
previsto nesse artigo dar-se-â na forma da verificação
·1écnjcO::contábQ~ Quem faz essa verificação? O Governo.
Análise da contenção quem faz? O GovCrno. Então é o
Governo quem vai decidir. Esse artigo pode sair tranqíli·
lameqte que não vai aperrear o Governo. O CfoVerno se
quiser pagar à Vale do Rio Doce ele paga, e diz que fez
tudo isso, foi cumprido tudo isso e está acabado.
Finalmente, Sr.-Presidente, vou concluir agora, com a
tolerância habitual e proverbial de V. Ex• Quero dizer
aos meus garimpeiros de Serra Pelada que também não
devem acreditar nesse projeto. Se ele for vetado será porque não foi apreciado na sexta-feira. Sr. Presidente C: Srs.
Senadores, quem está na Presidência da República é o
Vice-Presidente Aureliano Chaves, um homem que tem
ética e tem moral. Não quero acreditar que se o Presi·
dente Figueiredo manifestar desejo de fazer algumas res·
triçôes a este projeto, Presidente Aureliano Chaves o
saneiam: à revelia do Pr~sidente da República. Então,
não se deve ãcreditar,.se a estória, se espalhar por aí, que
o projeto foi vetado -pcirque não foi votado na sexta·
feira, até porque, Sr: Presidente e Srs. Senadores, vamos
aprovar, neste minut_o, em redação final, este projeto. E
se houver canal competente para Jevâ-la ainda hoje para
o Presidente Aureliano Ch3:ves, tenho certeza de que da
parte do Sep_ado não hã a menor objeção, porque esse
projeto poderá ser enviado, desde que seja aprovado em
rf:dação final- e nós vamos aprová-lo em redação final
- ao atuai Chefe do Estado.
Sr. Presidente, são estes os esclarecimentos, ao dar
meu apoio e o apoio do meu Partido, como sempre demos aos garimpeiros de Serra Pelada. Apenas qll_eremos
situar nossa posição e mostrar que, em nenhum momento estivemos contra Serra Pelada, mas que, às vezes, para
s~_ tomar atitud~ antipáticas com relação a setores da
comunidade, há necessidade de um pouquinho de coragem, Pelo menos, um pouquinho de coragem os SenadoreS têm, para fazer face a certas situações.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores. (Muito bem!)
O Sr .. Berieduo FCrrelra- Sr. Presidente, p~o a pãlavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira para enca·
minhar a votação.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
encaminhar a votação sem reyisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Tivemos notícia aqui, com- as palavras -do Senador
Hélio Gueiros, de que S. Ex• não quis ser a Ienix, ao ressurgir das cinzas, mas também não quis ser o Lázaro, o
reditivo, o ressuscitado. S. Ex' não quis ser o LáZaro
para não voltar à condição de ser humano; prefere ser o
Cristo, o Ressuscitado, o Arrebatado para os céus.. A
presunção de S. Ex• vai além, ou melhor, vem aquém,
porque volta para o campo material, numa especulação
bastante materi!!_lista, mas um tanto ou quanto falseado"ra da verdade.
S. Ex• diz que este projeto só está sendo aprovado paique o PMDB quer. Ora, Sr, Presidente, não é verdade~ S.
Ex' sabe que a Bancada do PDS tem 45 Senadores e para
aprovar essa matéria bastariam 34 votos, niais a presença de V. Ex• na Presidência e teríamos o quo~m qualificado, o bas-tarite--para aprovação da mesma.
Mas não ê esse o caso, Sr. Presidente, que me faz enfocar _e querer discutir a matéria. S para justificar aquela
posição, quase escoteira, em que ficamos aqui, quando
da apreciação do Projeto Curió, aCompanhando a preo-
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cupação do Senador Roberto Canipos, para impedir .o
vexame que a pressa legislativa ou Ieiiferante que ten1 Vi-·
timado tanto este Pafs, e a pressão do distributivismO,
que vai aos poucos não só mínando noSsas instituiçÕes,
mas atê mesmo nossas convicções' ii este País, quando flagrante e grosseiramente a Câmara dos DCpütados e nós,
aqui no senado, poSSüíOOs ·par esse maldlio distributivismo, nos su.b.rnetemos ao risco que hoje ê Um flito concreto ao risco de uma ação judicial ou do vC:tO~ pOr inconstitucional, do Senhor Presidente da República, ao Projeto
Curió.
Quanta angústia, Sr. ·Presidente, quanto sofrimeilto
causamos aos beneficiários do nosso distributivismo, do
nosso destespeitO ao direito de propriedade? Quanto
tempo perdido, quanto dinheiro gasto- inutilmente pelos
garimp-eiros, porque daqui não saiU aquela emerida que
autorizava o Executivo a ressarcir os acionísl:as-da Vale
do Rio Doce, no Piõjeto Cul-ió.
_ _
Tenho insistido muito, Sr. Presidente. TenhO sido,
murtas vezes, monótono e mals do que repetitivo, quan·
do insisto na tecla, que sei ser a preocupação de todos
quantos laboram n~sta ~asa, a de que não podemos andar a reboque da opiniãt(púbH~, que não podemos cOrtejar os momentâneos anseios populares, mas temos de
arrostar, muitas vezes, a antipatia momentânea, a impopularidade não fazermos aquilo que nossos lideradoS podem, mas aquilo que mais lhes convém.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que os mais novos, a
exemplo de n6s, os rrúiis velhos deSta Càsa, aqueles que,
hoje, estão nas galerias e, por certo e possivelmente, para
aqui virão um dia representar nossa gente, recolhecern de
todo esse sofrimento, de toda essa angústia e·de iodO esse
. tempo perdido, de todas essas incert~zas passadas, pelo
menos uma lição. Essa lição, Sr. Presidente, precisa marcar profundamente esta Casa, a lição do quanto obramos mal quando queremos cortejar o povo, quando agimos e atuamos negando aquele ensinamento_ lapidar,
aquele comportamento extraordinário de Winston Churchill, quando ele procurava pãutar sua ação política, não
com as vistas e as preocúpações para as próximas
eleições, mas arrastando a impopularidade, pensando
nas futuras gerações.
·
Tenho receio, Sr. Presidnte, de que esse projeto, mais
uma vez, venha a sofrer veto da parte do Executivo, mas
veto parcial. Mas tenho certeza, também, de que não
prejudicará sua substâncía, seu objetivo maior, que é das
condições de trabalho aos garimpeiros. Tenho receio
quanto às emendas êla Cãnlára. '
De qualquer forma, Sr. Presidente, .espero em Deus
que os garimpeiros ganharão hoje o resultado da sua árdua luta, o prêmio maior: a oportunidade de -trabalho.
Espero em Deus que nós, aqui no Senado, gânhemos alguma coisa também, ganhemos essa experiência QUe DOs
volta como aquela bola atirada à parede, esse veto que
nos foi aposto à face, gratuita·ê: desnecessariamente por~
que votamos, repi~o, sob a emoção, sob a preocupação
menor, sob a quase irresistíve;l pressão do maldito, repito, distributivlsmo que vai rilinail:do, cada ~ez mais, nos·
sas convicções.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Encerrada a
discussão.
Em votação·.

O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.
O SR. ITAMA~ FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Seril.'í'evisão do-orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Primeiro, para destacar como vale a pressão e quando
a pressão social é dirigida no Congresso Nacional, pres-
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são que aplaudimos, porque se não houvesse essa prec:;.
sâo esse projeto· ficãriâ, como biuitos dos noSsos, dor~
mindo anos_e anos nas ~Comissões permanentes do Sena·
do da Rapública. Esta é que é ã verdade.
Então, a pressão social, Sr. Presidente, ela·é destacada
na primeira intervenção_ que faço.
-SC:gundo, Sr. Presiden-te, para estranhar o veto do Senhor Presidente da República, particularmente quando
Sua Excelência faz algumas afirmativa"s, vetando o projeto do Deputado Sabastião Curió, que teVe oiuidado de
dízer·-em ·seu- pará&ri"fo únlco: .. a presente prorrogação é
concedida a título precário e sem quaisquer· prejuízo
para o direito de lavra concedido a terceiros".
O Senhõr Presidente- da República diz em seu veto:

acionistas da CompanJlia Vale do Rio Doce. E a que
preço, Sr. Presidente'? Ao mesmo preço, Srs. Senadores,
que a Companhia Vale do Rio Doce pagou à United
Steel, na época, cerca de 50 milhões de dólares, Sr. Presidente, em ações que não tinham o valor de cotação no
mercado. No entanto, a Companhia Vale do Rio Doce
entregou à United ·steel 50 milhões de dólares. Leio o
que diz a exposição de motivos dos Ministros César Cais
e Antônio Delfim Netto:
"A COinpanhia Vale do Rio Doce, em deCorrência das limitações da lei socíetária deverá, fora outros aspectos, ser indenizada pela União em valor
correspondente aos investimentos jã feitos."
Quais são esses ·investimentos, Sr. Presidente? Quem é
que aqui no Senado da República conhece esses investimentos? Quais são esses investimentos? Quanto custaram esses investimentos que foram feitos pela Companhia Vale do Rio Doce?

"OS garimpeiros a que se refere a cabeça do artigoJ desenvolvem sua atividade sobre a área em re-lação à qual existe direito da lavra."
Isto não está confirmado.
Quando os garimpeiros exerciam a lavra, ainda não
estava provado que o direito de lavra pertencia à Vale do
RiO Doce.
Estranho é a afirmação de Sti.a Execelência, o Senhor
Presidente da República:
..Trata-se de direito per.feito e acabado. Este direito confere a seu titular, Companhia Vale do Rio
Doce, a poder jurídico de explorar com exclusividade no tocante a área que lhe foi concedida a mineraçã~ do ouro."
Aqui, a primeira retificação, Sr. Presidente. Yale a
pena ler parie do relatório encaminhado ao próprio Governo já emjanetro de 1980, os garimpeiros descobrem o
chamado ouro aluvionar, na Grota Rica; 1980, março os
garimpeiros descobrem pepita de ourO no Morro da Babilônia,_em Serra Pelada, área que não pertencia à i:xplotação da Vale do Rio Doce.
Mais à frente, Sua Excelência, o Senhor Presidente
João Baptista de Oliveira Figueiredo, no seu veto ao projetei do Deputado Sebastião ClÍrió, diz:
"Quer no seu tocante ao tftulo, quer no que concerne ao exercício, o- direiito de lavra pertence ao
seu titular que dele não pode ser despojado - e
vem, -aqui, Sr. Presidente, uma oração intercalada
-por lei. J::stranha essa afirmação do Senhor Presidente-da República,... salvo caso de desapropriação
· sem ofensa à Constituição."
Aí é que o Senado da República tem de exaininâ-lo no
seu _aspecto técnico.
S-rs. Senadores, o direito de lavra não pertence à Companhia Vale do Rio Doc.e. Ela é dada pela União, é o
próprio Governo que reconhece. E a Constituição é
quem diz que o direito de lavra e a pesquisa pertencem
como monoPólio da União. A União, sim, Sr. Presidente, esta tem o moilopólio do direito da pesquisa à lavra.
Elil pOde dar a Concessão, como deu à Coinp"a.IlhiiVale
do Rio Doce, não para a área específica doS garimpeiros.
Evidentemente que, agora sim, através de coordenadas
se tenta dizer que esta área pertence à Companhla-Vãie
- do Rio Doce. Aí, Sr. Presidente, é que chamamos a atenção do Senado da Repúj:tlica para a verdade, c; para a imperfeição
deste projeto. Como diz o Senador H6.lio Gueiros, nós
devemos aprová-lo aqui, para não trazer maiores prejuízos.
~r. Pfesidente, por que a União não desapropriou, e
ela poderia fazê-lo face ao problema social da área. A
União teria o direito de desapropriar, em primeiro lugar,
se não quisesse obter novamente a concessão. E a ConstitUição lhe asseguraria o direito de tomar essa concessão
da Vale do Rio Do_ce. Mas não li:: preciso fazer o que deseja o Sena~or B~nedito Ferreira. ~ preciso pagar aos

n

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.) -O tempo de V. Ex• estã esgotado, peço
que encerre o seu pronunciamento.

O SR. -ITAMA~ FRANCO - Solicito apenas mais
dois minutos, porque eu pretendia encaminhar para discutir, mas não me foi possível. Vou encerrar obedecendo
a V. EX•
Quais os investimentos? Qual o valor desses investimentos? É possível que ela tenha feito investimentos,
mas qual é o valor, para se pagar agora uma indenização
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional?
O mais incrível, Srs. Senadores, é o seguinte, no complemento da conjunção:
uE aos resultados que adviriam para a empresa
dos futuros aproveitamentos."
Ora, Sr. Presidente, isso é um absurdo. Ela ainda vai
julgar o que faria n<! futuro, em ~elação __a essa exploração. Baseada em quê? Na futurologia? Se quando ela
teve o direito de explorar, não aquela ãrea, ela não o fa·
zia, tanto assim que o ouro, primeiro, foi descoberto pe-los garimpeiros.
Sr. Presidente, V, Ex• regimentalmente me impede de
contínuar o que eu pretendia dizer; abordando mais aiM
guns aspectos do problema da Companhia Vale do Rio
Doce.
Estamo~ ..de """acordo no seu parãgrafo único:
"Que se tentou, através da Câmara, buscar uma
__ verificaçàQ ~co-contâbil à análise da concessão e
comprovação.''
Sr. Presidente, aqui, realmente, nada impede, mais
uma vez, que o Governo da União exerça seu direito de
veto. Eu poderia continuar, mas V. Ex• já está, mais uma
vez, chamando minha atenção.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -V. Ex• sabe
que, em carãter de urgência, fala um orador por Partido,
em discussão e um por Partido, por cinco minutos, no
encaminhamento de votação. V. Ex• está no encaminhamento de votação. Eis que o nobre Senador Hélio GueirOs falou pelo PMDB.

9 SR.ITAMA~ FRANCO- Vou terminar, Sr. Presid_ente,_ obedecendo a V. Ex•, mais uma vez, e sempre
destacando isto. Oxalã, essa pressão social se faça sempre presente no CongressÓ._Nacional.
Sr. Presidente, com esses reparos, jâ que não tenho
tempo para comentar sobre a cooperativa dos garimpeiros, vou votar fav9ravelmente ao projeto, entendendo
que a União,_ no seu _veto, poderia ter aplicado não oveto, poderia ter aplicac!o sQbre a Vale, a tomada da -sua
concessão ou a aPlicação da desapropriação para o FINSOCIAL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da.lla)- Em votação.
O

sr; Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala-

Yra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, -ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIVRMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- Em votação.
O Si. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação._

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Sr, Senador AloySío Chaves, para en-caminhar a votação.
O SR. ALO YS!O CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE il PEVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção;
b o segUTrüe- o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 75, DE 1984
(n\1 3.555/84, na Casa de origem)
De inidativã dO-Senhor Presidente da República
Autoriza a inclusão de recursos nos Orçamentos da
União, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a incluir
no Orçamento Geral da União, referente aos exercícioS
financeiros de 1985 a 1988, a importância equivalente até
o máximo de 7.723.260 (si::te milhões, setecentos e ·vinte e
três mil e duzentas e sessenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional- ORTN, divididas em 4. (quatro)
parcelas iguais correSpondendo em cada um desses
exercícios, ao valor de I .9'10:..815 (um milhãO-, novecentos
e trinta mil, oitocentas e quinze) ORTN, destinada ao
pagamento à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD
da retificação da concessão de lavra, de que trata o Decreto nl' 74.509, de 5 de setembro de 1974.
Parágrafo único. O pagamento previsto neste artigo
dar-se-á na forma de verificãÇâO iéCnico-contãbil, anãli~e
da concessão e comprovação de que a área desc-rita rio
art. 29 está inclusa no polígono do Decreto de Lavra nl'
74.509, de 5 de setembro de 1974.
Art. 2~" A área de 100,00 h a decorrente da retificação a que se refere o art. 1'~, localizada no Município
de Marabá, Estado do Pará, está delimitada por um polígono regular, cujo primeiro vértfce dista 17.239,07 m, no
rumo verdadeiro de 88°24'11,8". (Sudoeste) do Marco
Trigonométrico DSG SAT._30029-PA (Fazenda Sereno)
de coordenadas geográficas latitude 05°56'06, 7" e longitude 49°30' 18,4", Do vértice ri9 1 de coordenadas geogfãfiCaS latitude 05°56'23,7" Sul e longitude 49°39'38,6"
WGr; segue no rumo Oeste (I .000 m) atê o vértice iJ.9 2,
de coordenadas geográficas latitude 05°56'23,8" Sul e
longitude 49°40'11 ,2" WGr; daí segue no rumo SUl
(1.000 m) até o vértice n~' 3, de coordenadas geográficas
latitude 05°56'56,4;' Sul e longitude 49°40'11,1" WGr;
daí segue no rumo Leste (I .000 m) atê o véftice n? 4-, de
coordenadas geográficas latitude 05°56'56,3" Sul e longitude 49°39'38,6" WGr; daí segue rumo Norte (1.000 m)
atê o vértíce n'~l, pontO dC início dCst:i.d-escrição perimê-
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tr1ca e destinar-se-á ao aproveitamento de substâncias
minerais, exclusivamente por trabalhos de garimpagem.
§ J9 Fica estabelecida uma segunda área, envolvendo a primeira, de 3:proximadainente 750 ha, para apoio
logístico às atividades de extração do minêiio e conseqUente beneficiamento, na qual não será permitida a garimpagem; definida por um polígono, cujo vértice dista
15.484,73 m no rumo verdadeiro de 89°00' (Noroeste) do
Marco Trigonométrico DSG SAT. 30029-PA (Fazenda
Sereno), de coordenadas geográficas latitude 0:5°56'0_6~7"_
e longitude 49°30'18,4". Do vértice nQ 1, de coordenadas
geográficas latitude 05°55'59,2" Sul e Iorlgitude
49°38'41,8" WGr; segue no rumo Oeste (3.500 m) até o
vértice n9 2, de Coordenadas geográficas latitude
05°55'59,4" Sul"e longitude 49°40'35,6''-WGr;-daí segue
rumo Sul (2.000 m) até o vértice nl' 3, de coordenadas
geográficas 'latitude 05°57'04,6'~ Sul e longitude
49°40'35,5" WGr; daí segue rumo Leste (2J)00 m) até o
vértice n9 4 de coordenadas geográficas latitude05°57'04,4" Sul e longitude 49°39'30,4"- WGr; daí segue
rumo S~l (1.000 m) até o vértice n9 5, de coordenadas
geográficas latitude 05°57'36,9" e longitude 49°39'30,3"
WGr; daí segue rumo Leste (1.500 m) até o vértice n9 6,
de coordenadas geográficas latitude 05°57'36,8" Sul e
longitude49°38'4!,5" WGr; daí segue ·rumo Norte (3.000
m) até o vértice nli I, ponto de início desta d,_escrição P!!rÍ_-métrica.
§ 29- A profundidade máxima admitida para a garimpagem é de menos 20 (vinte) metros da atingida pelas escavações até dezembro de 1983, ou seja, até a cota de 190
m acima do nível do mar.
Art. 39 A garimpagem será suspensa definitivamente dentro do prazo de 3 (três) anos, a contar da data
de publicação desta lei ou, se antes desse prazo, for atingida a cota a que se refere o artigo anterior.
Art. 49 Competem ao Ministêrio das Minas e Energia a supervisão, coordenação e controle dos trabalhos
decorrentes da aplicação desta lei.
§ 19 A administração dos trabalhos de garimpagem,
inclusive investimentos necessários à sua execução, caberã à Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada, a ser
instituída mediante a auto!i:i!:~ção dÕ]n~iitl!tO ~acioll-ai
de Cõlonização e Reforma Agrária- INCRA, ouvido o
bepartain_ent<? NaCional de _Produção Mineral.
- § 2s> "--Constitui r~eita da Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada, para atender aos ·encargos referidos
no Parágrafo anterior, 5% (cinco Por_cenio) do valor de
cada compra de ouro, que s_erão imediatamente repassados pela Caixa Econômíca Federal.
Art. 59 Esta Lei entr~ _em vigor na data de sua
pubfícação,
Art. 61' Revogam-se as disposições em co.l_l~~~_rio.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O Sr. Senador José Sarney encaminhou à Mesa, declaração de voto
para ser publicada nos termos regimentais.
S. Ex.' será atendido.

t a seguírite

a declaiação de voto

DECLARAÇÃO DE VOTO .
BCasília, 29 de ffiã-iO d"e 1984
Mais uma vez venho manifestar o meu apoio à exploração do Garimpo de Serra Pelada por aqueles que hã
tanto tempo emprestam seu trabalho para o desenvolvimento daquela mina.
Louvo a atitude do Senhor Presidente da República ao
aprovar a sohrçãO proposta por eminentes membros do
Congresso Nacional e politicas do Maranhão e do Pará.
Desejo que faça parte dos Anais desta Casa, integrante
desta Declaração de Voto, a minha manifestação ao votar o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n9
205/83, n"' 2.284/83 na Casa de origem, que concedia autorização, a título precário, para que oS atuais garimpeiros continuem explorando o ouro de Serra Pelada e determinava Outras providências.

Maio de 1984

Dessa maneira, estou ajudando minha região, dando
condições de vida a mais de 50 mil maranhenses que,
oriundos de diversas localidades, ali residem e trabafharil.

"DECLARAÇÃO DE VOTb,
EM 6 DE OUTUBRO DE 1984"
Venho manifestar meu apoio ao Projeto. Na realida·
de, a orientação que vem sendo seguida como diretriz do
Governo federal, em todos os órgãos de desenvolvimerito da região, quer na Amazônia quer no Nordeste, na
SUDENE e na SUDAM, ·é a do incentivo às indústrias
que utilizem mais mão-de-obra e menos automação.
No caso do Garimpo de Serra Pelada, onde atualmente existem mais de I 00 mil pessoas di reta ou indiretamente trabalhando na lavra do ouro, adotar de súbito um
processo industrial, substituindo a mão-de-obra ali empregada, é desaconselhável, uma vez que a região atravessa uma longa estiagem, com perda total de safras, o
que obrigou a emigração de grande massa trabalhadora
do campo para aquela localidade.
O fechamento do garimpo, sem dúvida, criaria uma situação social dificil.
Reconheço os problemas de segurança que são apontados como justificativa da medida mas, ao mesmo tempo, acredito ser mais fácil COntornar esses problemas do
que encontrar meios de subsistência para todos que ali
estão.- Em grande parte e, sem exagero, mais de 50% dos
trabaJhadores saíram do Maranhão. E dali saíram em
--face da difícil situação climática que atravessamos, devido a prolongada seca.
Pelos motivos aqui expostos, meu voto é favorável ao
Projeto em apreço, do Deputado Sebastião Curió:- Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la)- A Presidência lembra ao plenário que, amanhã, dia 30 de_maio, às
14 horas e 30 minutos, será realizada sessão conjunta solene, destinada a homenagear a memória do ex-Senador
Teotônio Vilela. Não será, portanto, realizada a sessão
ordinária do Senado.

o- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estã encerrada a sessão.
(Le~·anta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO Si. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 28C5-84 E QÜE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Primeiramente, Sr. Presidente, quero encaminhar a V.
Ex~ o seguinte requerimento:

e,

"Nos termos do artigo 195, item li~- letra requeiro a inclusão na Ordem do Dia do Projetõ de
Lei do Senado n'~ 110, de 1982, que "submete à apreciação do Congresso Nacional a exportação, reexportação ou trânsito pelo territóri_o nacional de
equipamento bélico de qualquer natureza."
Sala das Sessões, 28 de maio de 1984. -Itamar Franco
O Projeto Sr. Presidente, ao que pãrece, está hã um
ano na Comissão de Constituição e Justiça. Entre outras
coisas ele diz:
-ArL 1'~ A exportação, reexp-ortação ou simples
trânsitO pelo território nacional de material bélico
de qualquer espêcie fica sujeito à prévia autorização
do Congresso Nacional.
Sr. Presidente; veja a importância deste projeto face a
venda, pelo Brasil de aviões Tucano à Honduras.
No seu art. 2"', nós temos.
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Art. 2~>
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O pedido de au-torização será acom:pa-

nhado de.:

a) relação do material a ser exportado, reexportado ou objeto de trânsito pelo território nacional
com as respectivas especificações técnicas;
b) cópia do contrato relativo à operação comercial;
c) local de destinação da mercadoria; e
d) razões polítícas ejoiJ econOmicas que justificam a operação.

Art. _3~> O dispOstO nesta lei aplica-se a todo
produto industrializado ou semi-industrializado_que
se destine a servir ~e componente de arte fato bélico.
Estou encaminhandÕ, portan-to, a V. Ex•, Sr. Presidente, este requerimento, pedindo a inclusão do projeto em

Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (HenriQue Santilfo)- A Pfesidência vai determinar o exame das condições em qU:e se
encontra o projeto a que V. Ex• se refere e, em seguida,
fará o deferimento do seu requerimento.
O SR. ITAMA~ FRANCO - Muito oprigado, Sr.
Presidente.
O notável historiador uruguaio Eduardo Galeano sintetizou de forma magistral no pequeno mas denso traba~
lho intitulado -..A Amér-Ica Latina de Veias Abertas" o
que tem sido a evolução dos fatos sociais em terras americanas. DeSde o advento do hõinem europeu- neS-ta"S pa_ragen~, ao que singularmente deu-se o nome de "descobrimento", até os dias aluais tiVemos uma constante a
marcar o destino das populações: o uso incontida, bárbaro e cruel da violência como meio de _sujeição das massas à vontade da elite dominante.
O movimento que levou à independência política,
como argutamente observa o citado escritor, apenas-desloca o centro decisório da antiga metrópole Ibérica para
a reB:ião norte do hemisfério. Pouco a pouco, o florescente poderio ianque afastou- não só os hispano-portugueses
mas também os ingleses da posição proeminente e privilegiada que ocupavam.
Sr. Presidente, é meu propósito examinar, neste pronunciamento, a decisão do Tribunal de Haia, face à reclam~ção que f"ez a Repúbli~!l d!l Nicarágua.
_ A regiã-o centro-americana, quiçá pela proximidade
fisica do mundo de cultura anglo-saxônica, sempre esteve mais vulnerável à influência dOs vizinhos do norte.
Destáque-se ainda o fato do mais acentuado subdesen-volvimento ter contribuído decisivamente para facilitar a
penetração de aventureiros de toda sorte, de regra vinculados a grandes empresas exploradas 4e produtos tropicais. Tornou-se assim,- aquele rincão, uma espécie- de--domínio reservado dos monopólios mercantis e dos seus
feitores locais.
O substrato sócío-econômico do Istmo ci.-ue une aS
duas metades do continente gerou um sistema de poder
ditatorial particularmente feroz conhecido como caudilhismo. Homens em armas tomam o poder e o exercem
por direiiõ própri-O eitquaO."to não é-destituído por outro
grupo militarmente mais forte. A noção de bem comum
é incompatível com semelhante estado de coisas. As medidas governamentais são antes de tudo motivadas pela
vontade egoísta, circunstancial e episódica do chefe.
Foi com uma sensação de alívio ejú_bilo que o mundo
tomou conhecimento da queda da ditadura Somoza na
Nicarágua. Por décadas, diversas gerações da dita
família vinham se sucedendo no poder chegando a possuir uma fortuna que praticamente envolvia todas as atividades produtivas do país. Grande parte do fruto_das
atividades ilícitas era depositado em países estrangeiros,
ficando desta forma a salvo de eventuais percalços internos. A economia da nação, por outro lado, estava à mercê de umas poucas empresas comerciais alienígenas, controladoras tanto da produção como da comercialização
dos bens.

Derrubada a estrutura arcaica de mando havia que ser
reconstruido por completo o país. A riqueza concentrada em poucas mãos procurou refúgio em paragens mais
seguras; o corpo administrãf.ivo e oS serviços públicos esseltcia"i"S Ou beffi resultaram esfacelados ou então já ~ram
completamente ineficazes: os termos do intercâmbio
com o exterior demandavam urgente reequacionamento.
Em suma, !_l dita~ura legou à população um estado caótico e aindã uma crónica deficiência de qüadros capazes de
encetar uma retomada d~Qvolvimemista.
As medidas que se fazíam urgentes e inadiáveis para
mínorar a sorte do sofrido povo feriarri ifttereSses poderosas. Conseguiu o novo Governo do minúsculo país im- ~
por condições e termos no que tange a renegociação das
dívidas financeiraS herdadas. Os odiosos privilégios mercantis tiveram um termo final. As propriedades internas
forám reóidenadas causando grande incómodo a determinldos segmentos acostumados à' abastança.
Os preteridos, prejudicados e_ deserdados da nova situação forritaram uma aliança poderosa. Não faltou
auxílio vindo não só dos países limítrofes, gõvernado~
por oligarquias àSsemelhadàs· às dos Somoza, como também de multinacionais cujos interesSC""s" vitais passarani a
estar em risco na área. Estes últimos exerceram poderoso
"lobby'' juO.ú)-àS-autoridãdes executiVas encarregadas de
formular e de dar cumprimento às dire~rizes de política
externa no sentido de apoiar abertamente a ação sediciosa do remanescente somOzismo.
Com eSte pano de fundo era inevitável a eclosão -de
atos de sabotagem e terrorisp10. O Governo local se armou e pãsSou-ã lUta". Darem diante a escalada da violên~
cia não mais ciiSsou. TemoS hoje Um conflito generalizado que envolve povos de diversos países, facções as mais
díspares, interesses a cada dia mais_ inconciliáveis. Em
meio-a toda esta situação, determinados países formando um bloco conhecido por "Grupo de Contadora"
propuseram-se a encontrar uma fórmula conciliadora
capaz de trazer a paz à conturbada região. A diplomacia
brasileira emprestou seu aval à iniciativa sobretudo por
estar-·em COnsonância com a linha mestra hiStoricamente
adotada pela Casa de Rio Branco qual seja a de procurar
soluções não violentas e negociadas para os conflitos internacionais.
Os esforços enviados até o presente se revelaram absolutamente imprestáve"is. Os combates são cada vez mais
violentos, as populações são submetidas a privações
crescentes, a violência campeia di forma generalizada e
incOntida. Tem-se colocado em pé de igualdade agressores e agredidos; fez-se tábua rasa de precedente histórico;
emprestou-se idêntico valor às pretensões deduzidas pelos dois lados. Partindo de tão distorcida análise dos fatos não hâ como chegar a uma solução viável. Como admitir que os privilégiOs perdidos Com aqueda da ditadura merecem reparo e- protf:çãO? Como justificar os anseios monopolistas de certas empresas exploradoras de
produtos primários? Como ter por legítimas eléições
processadas em meio a um clima de insegurança absoluta provocada pela ação brutal de comandos para militares? Como dispensar idêntico tratamento a partes que lutam em condições "tão desigUais?
Salta aOs olhOs do inais des8:visado analiSta que os
herdeiros da tradiÇão política sandinista não dispõem de
meios capaZes de promover a desestabilização de toda
uma região do_ continente. A debilitada economia locaJ
escassamente atende às necessidades básicas de população. O bloqueio comercial do pa(s _dificulta atê mesmo
a importação dos produtos essenciais. Nestas Condiçõ~,
falar em agressões recíprocas, em estado belicosO entre
iguais é, se não desonesto, pelo menos falso ..
tenhamos- a honradez de reconhecer o que efetivamente ocorre na Amêr(ca Central. Lá como em outras
tantas partes do mundo trava-se uma batalha entre as
forÇas-que-desCjam mudanças capazes de promover o
bem-estar 'social e aquelas outras empenhadas em frustrar os anseios de justiça ~paz da maioria da população.
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Os comentários e observações deduzidas encontram
respaldo num importante decisóriõ prolatado pela Corte
rntemacionaJ de Justiça no dia lO do corrente mês.
Comd ê do_ conheciment9 geral, o Governo da Repúbiíca da Nicarágua vem denunciando de longa data a
direta interveniência do Governo Norte-Americano no
conflito que assola a região central do continente. Este
último_ sistematicamente sustenta que apenas fornece
apoia logístico e material às forças que julga representar
os anseios de "liberdade e democracia". O direito das
gentes não veda o auxílio, a ajuda, a cooperação entre
aliados desde que ela não tenha por objetivo último promover a derrocada de governo regularmente instituído
ou a prática de atOs atentatórios à dignidade" e sOberania
alheias.
No curso do mês de fevereiro deste ano surgiram noticias sobre a colocação de minas subaquáticas nas vias de
acesso aos- portos nicaragUenses. Mais uma vez,
repetiram-se as acusações de parte a parte. O fato D.ovo,
entretando, estava em que o material explosivo empregado era ai ternamente sofisticado estando a demandar não
só pess-oal especi_alizado c-omo embarcações próprias à
respectiva colocãção.
Os congressistaS do Capitólío, exigiram expfiCações
detalhadas dos responsáveis pela máquina de guerra. Ao
final de uma longa sêrie de depoimentos, um ilustre representanfe do c-onserVadorismo político e ex-candidato
a presidente pelo partido ~epublicana, qualificou a iniciativa de irresponsável. Temia ele, neste passo ac_ompanhado por outros rep(esentantes uma escalada idêntica à
que levou ao envolvimento de tropas no Vietnã, a qual,
curiosamente, teve por pretexto ou justificativa o incidente do Golfo de Toilkin em que um navio foi a pique
por .ação de explosiYos. Da ação parlamentar resultou
uma deliberação condenatória da prática executiva.
A esta altura entendia O Governo da Nicarágua já dispor de provas inequívocas da intervenção direta e ime·
dia ta norte-americana. Formulou representação junto à
Corte Internacional de Justiça e pediu desde logo uni-;....
pronunciamento prévio, de natureza cautelar, a fim de~
que os atos perpetrados fossem qualíficados como .. de
agressão" e, por conseguinte, declarados ilegais. O Governo americano preferiu basear sua defesa na prelimin~r ~de incompetênciá do Tribunal. Entre out_ros argu, mentoS de índole especificamente técnica, que pouco inw
teresse têm para o objeto de nossa fala, sustentou o representante de Washington falecer jurisdição ao órgão
para conhecer de demanda versando sobre, temática estritamente regional.
Acreditamos oportuno, antes de examinar a sentença,
tecer alguns comentários sobre a suposta competência
regional_pa_raconhecimcnto do dissídio. Em passado recente, por ocasião do conflitc;t que opôs a Grã-Bretanha e
a Argentiria a resP-eito da soberania sobre as ilhas Malvinas, íez..se presente a atuação política da Organização
dos Estados Americanos. Acionada pela delegação portenha, não para dirimir a pendência mas para buscar
apoio )á que se tratava de uma confrontação opondo
país hemisfêrico a potência extra-continental, revelou-se
a verda~~ira natureza da instituição_. Todas as iniciativas
foram Ou bem bloqueadas Ou então esvaziadas de qualquer conteúdo prático por força da atuação dos-Estado
Unidos. Este, atendendo é verdade, a uma diretriz consagrada cfa sua Chancelaria, empt!nhou-se em fazer prevalecer a chamada ''special relation ship" que une os povos
anglo-saxões. Ainda que condenável a aventura militar
platina, não podiam os países do continente assumir postura que implicava reconhecimento da legitimidade de
pretensões neo~co1oniais sob pena de negar o postulado
nuclear da doutrina Monroe, inspiradora de toda a cooperação pan-amerícana.
Do episódio resultou claro q1,1e os mecanismos institucionais regionais só ·operam com eficácia, ao que parece
quando adotam linha de conduta afinada com os interesses ianques. Verificada uma situação que demandarh~
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posicionamentO- capaz-de Por em risco asli1íãnÇas maiores da grande potência do norte, fez-se tábua raza de to-

dos os compromissos formalmente assumidos.
Destaque-se, neste passo,- nunca ter sido tão necessária e
pertinente a invocação dos dispositivos do Tratado Inieramericano de Assistência Reciproca. O ajuste multilateral destina~se precipuainente a propiciar auxílio em ocasiões que tais. O que se viu, entretanto, foi sua completa
inoperância. Cabe então indagar: para que serve a final o
TIAR? Seria ele um tratado desprovido de sentido prático? A resposta nos é dada pelo desenrolar dos acontecimentos centro-americanos. A título de combater a Penetração de doutrinas exóticas, arma-se o braço das mais
temíveis ditaduras de direita.
No chocante quadro de pobreza, miséria e fome que
assola a América Ceritral hâ gerações ainda não capazes
de sensibilizar os centros decisórios de: Washington.
Busca-se preservar o statu quo na região, por m-ais injus-to que seja, a fun de que eVentuaís mudanças não coloquem em risco seus interesses estratégicos e econômicos.
Não é de admirar, nestas condições, que a delegação
americana à Corte de Haia tenha sustentado tratar-se o
problema centro-americano de assunto domêstico ouregional a ser dirimido nos estreitos limites do coD.tinente.
Segundo eles, estamos diante de um atrevido- caso de-rebeldia interna a ser convenientemente reprimido pelos
mecanismos de segurança locais. E que tem feito a Organização dos Estados Americanos. Até agora nada!
Passemos à análise da decisão proferída em Haia no
dia 10 do corrente mês. Dois são os pontos fundamentais
que merecem referência. Em primeiro lugar declarou a
Corte:
o-

--

---

..OS Estados Unidos devem imediatamente cessar e desistir de qualquer ação restritiva, bloqueadora ou que coloque em perigo o acesso à Nicarâguá e
em particular a coloc:ação de manias."
Há aí um duplo reconhecimento:
- que o Estados Unidos estavam promovendo, sob
sua responsabilidade, a coloCação de min:as iiaS -vias
marítimas de acesso à Nicarágua de sorte a dificultar o
intercâmbio com o exterior;
- que a ação dos Estados Unidos é ilegal pofque
constitui um ato -de agressão.
Como se sabe, suspeitava-se de forma um tanto contraditória, que, embora tendo o direifo di: ajuaaros-países amigos, viúnhos da Nicarágua, a repelír militarmente supostos atas de agressão contra os respectivos governos, não particípã:va a grande Nação Americanã de nenhuma operação bélica de forma direta.
Com o decisório ficava assim abalada a tese que sustenta a validade da auta defesa coletiva, tão ao agrado.
das potências podei'osas quando acossadas' perto de suas
··
·
--fronteiras.
O fato de ter a mais alta Corte de Justiça do mundo
havido por ilegítima -ação militar tendente a isolar-nação
que se opõe a ideologia dominante na sua área geográfica ê de grande importância_ lndiretamente, está a afirmar a obrigação""de mütuo respeito rio traio internacional e a vedar práticas tendentes a estabeleCer regiões de
hegemonia. Firma ainda, no plano jurídico, um exato limite ao direito de--legWina -defeSa, invOcado com ianta
freqaência de forma leviana para justificar verdadeiraS
agressões.
O segundo ponto a mer~ destaque no acordo é o se- _
guinte:
.. 0 direito à soberania e à indepenêtência polftica
de que é titular a República da Nicarágua, como
qualquer outros Estados da região ou do mundo,
deve ser respeitado plenamente ·e não deve em nenhuma hipótese ser afetado por nenhuma atividade
militar ou paramílif3r proibiOas pelos-princípios -dedireito internacional, em particular o princípio segundo o qual os estados devem abster-se da :~.meaça

ou do uso da força contra a integridade territorial e
a independência política de qualquer EStado e o
princípio relativo à obrigação de não intervenção
em matêrias de jUrisdição interna de um Estado,
princíPiOS COntidoS na Carta das Nações Uàidas e
na Carta de Organização dos Estados Americanos."
Há no texto uma enfática condenação tanto do emprego da força armada como da simples ameaça do seu uso
como meio de ingerir nos assuntos domésticos, afetar a
independência p-olitica ou colocar em risco a integridade
territorial de uma nação. Nota-se que a proclamação
não ê feita isoladamente, ou como mera enunciação ou
reafirmação de Ul"!l princípio. Ela se prende a um fato
concreto, verificado e especialmente localizado.
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E nada melhor, Sr. Presidente, do que o plenário do
Senado da República onde as questões de política exter~
na devem Ser d6batidas e discutidas_
Em nome do intefesse da paz, da segurança e da justiça, impõe-Se, cada vez mais, um posicionamento firme
da chancelaria nacional, assim como o Se\! apoio efetivo
aos esfo·rços do Grupo de Contadora.
Foi a razão pela qual, S-r. Presidente, antes que V. Ex•
assumisSe os nossos trabalhos, encaminhei ao Sr. Presidente em exercício, o nobre Senador Henrique Santillo,
um pedido para que se coloque na Ordem do Dia um
projeto de nossa autoria não permitindo que a exportação ou reexportação de qualquer material bêlico se
faça sem a orientação do Congresso Naciorial.
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?

O governo americano, tem insistido que o regime sandinista estaria a disseniinar doutrinas políticas incompatíveis com a tradição regional, chegando mesmo a fomeiltã! ã.bertamente a eclosão de movimentos guerrilheiroS nos paJses vizinhos:- Seria:,-de resto, estâ constataÇão
que teria en-sejado a formulação de uma politica de preserVação dos valores radiciõnais com o recurso à força
quando e onde necessário_
Raras Vezes se teÓt visto em uma sentença prolã.tada
por tribunãl internacíonal rejeição tão contUndente das
teses formuladas por uma das partes. Em nenht.im mo~
mento se reconheceu, ainda que de forma indireta, um
comportamento reprovável por parte do governo nicaraguense.
As referências à preservação da ''integridade territorial'' e à ''intervenção em assuntos de jurisdição doméstica" podem ter endereço certo e determinadÕ. Primeira~
mente, houve o empenho de _pura e simplesmente direcionar os rumos do nõvo Governo, quer pOr ineios suasórios quer por meios coerfivos. Isto se revelou desde
logo inviável dada a firmeza dos_nov()ª senhores 4fl_Si~
tuação. _Passaram então, numa segunda fase, a estimular
o fracionamento territorial do país promovendo a invasão do mesmo por duas colunas armadas_ Vindas respectivamente d_o norte e do sul, fechariam nÚm movimento
de pinça isolando a região ocidental da oriental. Poderia
assim estar aberto o caminho à formação de um novo- eStado independente, por via de desmembramento, tática
já utilizada quando o surgimento do Panamá como república autônoma.
Sr. Presidente, Srs. Senadores._ a terceiraê que_ pelas
suas perspectivas, compreenderia uma deliberadã ação,
visando estabdecer um estado de conflito generalizado
~m ~oda a região centro~americana: Honduras, EI Salvador, Costa Rica, Guatemala e Panamá podem ser enredados numa escalada bélica sem precedentes.
"Não vacilou 9 tribunal em reconhecer que a política
externa ora adotada implica na violação do mais elementar dos direitos: Q de viver em paz com independência.
A decisão da Corte de Haia tem um.duplo alcance. No
plano jurídico, porque possivelmente pela primeira vez
houve no bojo_d~ uma sentença o claro e inequívoco reconhecinúi:rito de culpa de uma grã.Ode potêflcia.
Acreditamos que o precedente não pode deixar de influenciar a postura da diplomacia brasileira, relativamente ao problema centro-americano.

e

E isto, Sr. Pr~idente," ê praticamente o fulcro dO meu
pronunciamento, não apenas para destacar, ao Senado
_da República, a impOrtância ·da decisão do Tribunal de
-Haia, mas sobretudo para mostrar à diplomacia brasileira. 11 Importância e o significado de tal decisão .
E nada m~lhor, Sr. Presidente, do que o Plenârio do
Senado da República onde as questões de política externa devem ser batidas e devem ser ctiscutidas em nome
dos superiores interesses da paz, da segurança e da justiça; impõe-se _cada vez mais uni Posicionalnento fifme
da ChancelariãnaciOnai, assim como o Seu apoto efeuvo
aos esforços do Grupo de Contador.

O SR. ITAMA~ FRANCO -

Com muito prazer.

O Sr. Henrique SantiiiO- Nessa conclusão do discur~
so de V. Ex', nobre Senador Itamar Franco, gostaria,
também, neste breve aparte, de solidarizar-me com suas
posições em relação a essa pa:Iítica criminosa do Governo norte~americano na Amêrica Central, em particular
em relação à Nicarágua. Agressões sucedem-se para pavor da América Latina. Na verdade, os riscos não são
apenas para os centro-americanos, arriscam~se as posições de todos os povos latino-americanos, de todo o
mundo, e de todo o planeta, porque a polítiC:ã agressiva,
truculenta, liderada pelo atual Governo norte~americano
coloca em risco, sem sombra de dúvida, a paz mundial,
principalmente na América Latina. Estou de pleno acordÕ quando V.EX B9 coloca a necessidade da chancelaria
brasileira ter posições mais firmes, mais decididas ao
lado daqueles que defendem a paz latino-americana_
O SR. ITAMA~ FRANCO- Muito obrigado, nobre
Senador Henrique Santillo, pela intervenção de V. Ex•
V. Ex• tem razão. A Paz mundial tem que estar presente_ Qualquer_ação belicosa em relação à América Central
pode evidentemente repercutir em qualquer parte do
mundo. E, Valeria a pena, nobre Senador Henrique Santillo, se V. Ex• me permitisse destacar, mais uma vez, no
fundamento da decisão do Tribunal de Haia, o que diz
V. Ex•, pois o tribunal mostra o quê? O Direfi:O à soberania e à independência política de_que é titular a República-da Nicarágua; como quaisquer outros Estados daregião ou do mundo ela deve ser respeitada plenamente e
não deve, em nenhuma hipótese, ser afetada por nenhuma atividade militar ou paramilitar proibida pelos
princfpios do Direito Internacional, em particular, o
príncfpio segundo o qual os Estados devem abster-se da
ameãça ou do_uso da força contra a integridade territorial e a independência política de qualquer Estado. Portanto, Senador Henrique Santillo, a intervenção de V.
Ex• vai ao encontro desse notável pronunciamento do
Tribunal de Haia em relação à intervenção dos Estados
Unidos.
O Sr. Henrique Santillo -Permite V. EX B9 um aparte?
O SR- ITÃMAI! FRANCO ~ Ouço V. Ex•
O Sr. Henrique SantUio - Nobre Senador Itamar
Franco, em relação, particularmente, ao seu projeto,
queira também permitir que eu associe a minha modesta
voz à sua muito experiente para conclamar o Senado que
o aprove imediatamente. Ainda hoje a imprensa nacional noticia a venda- de aviões brasileiros a Honduras, justamente num ponto crítico da Amêrica Central, justaM
mente em relação à própria Nicarágua, com finalidades
bêlicas. eminen(e Senador. Esses aviões foram vendidOs,
sem que a sociedade brasileira tome nenhum conhecimento_ Portanto, o projeto de V. Ex', que obrigaria a
aprovação-p-elo Senado de qualquer transação comercial
como essa, a meu ver, é muito ·cmoftuno,-
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O SR. ITAMAR FRANCO- Obrigado, nobre Senador Henrique Santillo,_

-

O Sr. Humberto Lucena aparte?

o- SR-:

Permite-me V. Ex:• um

ITÁMA~ FRÃ.NCO -

Com muito prazer,

nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex•, neste instante, enfatizá pma posição que não é pessoal: ê de toda a nossa
Bancada. Já me pronunciei aqui duas- vezes a respeito do
pro_blema da América Central, na mesma linha do seu
pensamento e, sobretudo, do nosso Partido. Temos Verberado permanentemente contra essa intervenção do go-

verno norte-americano nos países da América Central, e
tememos mesmo -que ·se ·repita na Nicarágua aquilo que
aconteceu em Granada e que foi tão cinicainente expliCado ao mundo pelo Governo do Sr. Ronald Reagan.
Meus parabéns a V. Ex.', e a minha solidariedade ao seu
pronunciamento.
O SR. ITAMA~ FRANCO- Nobre Líci ...r HumbertO
Lucena, antes de terminar o meu discurso, eu iria me referir exatamente aos-pronunciamentos de v, Ex•_ O meu
pronunciamento segue a orientação da nobre Liderança
aqui no Senado, corno segue, tambêm, a diretriz detúminada pelo nosso Partido. E muito mais dentro da linha e
do aparte do nobre Senador HenriqueSantilJo, a necessidade que a chancelaria nacional não só dê o seu apoio
efetivo ao Grupo de Contadora, mas que ela possa, através da Liderança do Governo, nesta Casa, eXplicar a
venda dos aviões Tucanos a Honduras. Essa é a razão
pela qual recebo o aparte do nobre Senador Henrique
Santillo, dando apoio ao nosso projeto, e encareço, mais uma vez, à Presidência da Casa, para que coloque e~te
projeto na Ordem do Dia, porque, como eu diSse iniCialmente, é um projeto que está parado, por incrível qÜe pareça, hã uma ano, na Comissão de Constituição e ius~
tiça.

O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR, FRANCO-- Com muítO--praiêr
ouço V. Ex•, Senador João Lobo.
O Sr. Joio Lobo- Nobre SenadOi- ftamaf Franco, o
assunto que V. Ex• t'ão bem aborda, neste momento, é
tão importante que não poderá deixar de sensibilizar esta
Casa para solidarizar-se com V. Ex• a fim de que o seu
projeto vá à pauta. Não podemos aceitar, pois é verdadeiramente intolerável, hoje aceitar-se a intromissão na
soberania de qualquer país, como a intromissão americana na Nicarágua, ou em qualquer outro pafs da América
do Sul. Isso é tão intolerável quanto a intromissão da
URSS em pafses como:- Afganistão, Como a Polónia.
Tudo isso deve ser cortado pela raiz e o primeiro passo é
esse que V. Ex• está propondo a esta Casa. V. Ex• viU, recentemente, que a Rússia está usando no Afganistão
uma arma crudelíssima; unla gás que fica inerte no solo
até o momento em que é pisado. Neste momento ele entra em funcionamento, desprendendo uma fumaça venenosa, letal, que destrói toda fornia de vida em torno daquela região. Então, não é só o gl"ande país, os Estados
Unidos, que faz essas intervenções que deve ser tolhido
nos seus intuitos; um outro país também, assini Procede:
Grandes países, que são exemplos d-e socialismo rio mufldo, devem também ser contidos nessa sanha de interferir
na soberania dos pafses mais fracos. Queremos nos solidarizar com V. Ex•, chamando a atenção de que não só
os Estados Unidos, mas também a URSS, pratica esse
tipo de política destestável e insuportável para todo o gê-nero humano.

O SR. ITAMAR FRANCO -Nobre Senador João

L~bo, estamos de ~cardo com V. Ex•

E veja que quando tentei, não digo responder, ao
nobre Senador Henrique Santillo, mas agradecer pelo

seu aparte, fjz questão de mencionar, mais uma vez, a decisão do Tribunal de Haia, porque é uma condenação
muito.importaflte que se busque; é uma condenação a
uma açào poderosa, a todas as nações poderosas do
mundo, que, normalmente, perto de suas fronteiras, entendem que é preciso às vezes utiiízar forças. Como é o
caso da intervenção da União Soviética no Afganistão,
que V. Ex• mencionou e que tem a minha mais veemente
repulsa.
E a política nossa, a pÕÜticã de nossa chancelaria mas
também de nós brasileiros, é _o respeito à independência e
soberania dos povos. ~por isso, nobre Senador João Lobo, que nos preocupa essa venda de aviões Tucano a
Honduras, uma região perigosa, em que hoje hã um grupo de países tentando solucionar uma questão com a Nicarãgua.
ESsa- Venda de aviões miiitãres do Brasil pode trazer
conseqüências imprevisíveiS, ra-Zão- pela qual o nosso
projeto não permite que equipamentos bê!icOs de qualquer espécie possa ser expOrtado ou reexportado sem conhecimep_to_ c;lo_,CQngresso -Nacional.

}J. ~~~1:1~6~! S~tilto - PenTI~te _v. ~X~ um ap~r~.e~
··o SR.

ITAMA~ FRANCO uma alegria ouvir V. Ex•

Com muito prazer, é

O Sr. Henrique Santillo- Para que não pairem dúvidas, eminente Senador Itamar Franco, quanto a minha
posição de condenação veemente também à qualquer
agressão armada, por parte de_ qualqu~r potência ou
qualquer país do mundo. Essa escalada mundial, armame.n_tista, tod()s nós sab~n:tos que, a par de ser agressiva,
truculenta, é sobretudo suícida. Contra ela nós nos colo~
camas, contra ela colocam-se sobretudo os povos do
chamado Terceiro Mundo, os povos subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento, 2/3 da humanidade, os maiores
prejudicados num processo como esse. Então, que fique
bem claro aqui a minha posiÇão condenatória à qualquer
política agressiva. t=: claro que estamos tratando sobretudo da política ag~essiva norte-americana em_ relação à
América Central, área explosiva, bem próxima do nosso
PafS e, portanto, afetando-nos a nós brasileiros mUito
mais proximamente do que qualquer outra agressão que
sefaç~ hoje no planeta Terra.
·

O SR.ITAMAJ! FRANCO - Senador Henrique Santillo, o pensamento de V. Ex~ é por demais conhecido
dos Senadores da República.
A condenação é geral, parta essa agressão de qualquer
país, no caso em foco o da Nicarágua.
O Sr. José Uns -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR.ITAMA~ FRANCO nobre Senador Jo§é Lins.

Com muito prazer,

O Sr. José Lins - Nobre Senador Itamar Franco,
quanto à política de não~intervenção, acredito que nenhum ser consciente seria capaz de defender uma Posição diferente: a soberania das nações deveria ser intocável. Quanto à questão comercial, a impressão que teR
nho é que não adianta o Brasil impor-se uma moral política_dessa natur~za, se não houver uma reciprocidade, se
não "houver uma compreensão maior da parte dos outros
países. V. Ex~ deve lembrar-se aqui de um debate a res~
peito da proibição dã pesca da balefa no Brasil: o Brasil
pescaria umas 500 ou 1000 baleias por imo, enétuanto O
mundo todo pescaria milhares e milhares de cetáceos, de
tal modo que O·único prejudicado seria o nosso Pais. Da
mes-iUa forma, V. Ex' vê, de que adianta_ o Brasil deixar
de vender aviões ou armas a esses países, imediatamente,
o País será substituído por outro. Moralmente, tudo
muito bonito. Do ponto de vista comercial, a impressão
que tenho é que na fase atual dos entendimentos internacionais, na fase atual da moral política no mundo, um
projeto dessa natureza só prejudica o País. Teoricamente
muito bonito, mas, do ponto de vista prático, sem qual-

Quarta-feira 30

1577

quer efeito em benefício desses povos que estão comprando essas armas. Podem comprar as nossas como põdem comprar de outros países.
O SR. ITAMA~ FRANCO- Sen:idor José Lins, veja
que o noss.~_projeto pretende submeter ao Congresso na~
cional a análise da venda de qualquer material bélico.
·o que não- podemos continuar a assistir é o ó.o-vefrio
brasileiro, sem oUvir os representantes do povo, por.uma
política económica, buscar vender armas a este ou aquele
país. Veja, Senador José Lins que V. Ex• me recorda um
fato já levantado aqui da tribuna do Senado e que até
hoje não foi respondido pela própria Liderança do Parti~
do_ ao qual V. Ex• pert~nce; se houve ou não, através do
Porto de Paranaguá, passagem de material bélico do Paragua"i para a África do Sul. Na êpoca, a própria impren#
sa lnternaciOnal leVantou dúvidas quanto à procedência
de um material chegado da África do Sul e que deveria
ter passado pelo Porto de Paranaguá.
Sr. Presidente, vou obedecer ao Regimento da Casa e
encerrar o meu pronunciamento. Apenas queria não deixa~_ de r~SPO_!l~~r ~O senador J()~é Lins. 0 pr9"bJema nâo
-9tâ no_}!~-o~!l~O,, em entrar no mérito ~ j~ condenamOs, particUlann-ente, a venda dos aviões Tucanos a
Honduras -mas o que queremos ê, no futuro, submeter
ao ~rivo do Congresso Nacional a venda, a exportação
oU a riexportação de qualquer material béliCo. S esse o
nosso desejo e a certeza de que o Plenário do Senado da
República hã de analisar e aprovar esse nosso projeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando nós falamoS em
paz, em soberania, neste momento em que defendemos a
paz no mundo, a integridade e a soberania dos povos, eu
gostaria de encerrar meu pronunciamento nesta tarde,
lembrando que no dia de hoje, se vivo estivesse, Teotónio Vilela, esse símbolo e amante da paz, faria hoje 67
anos.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 110, DE 1982
Submete à apreciação do Congresso Nacional a
exportação, reexportação ou trânsito pelo territ6rfo
nacional de equipamento bélico de qualquer natureza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 A exportação, reexportação ou siinples trânsito pelo território nacional de material bélico de qual~
quer espécie fica sujeito à prévia autoriza-ção do Congresso Nacional.
Art. 29 O pedido de autorização será acompanhado
de:
a) relação do material a ser exportado, reexportado
óu objc:kS de trânsito pelo território nacional, com as res~
pectivás especificações técnicas;
b) cópia do contrato relativo à operação comercial;
c) local de destinação da mercadoria; e
d) razões políticas e ou econômicas que justificam a
operação.
Art. J9 O disposto Gesta Lei aplica-se a todo produ~
to industrializado ou semi-industrializado que se destine
a servir de componente de artefato bélico.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 São revogadas as disposições em contrário.
Justificaçio
A medida em que a indústria bélica nacional cresce em
tamanho, qualidade e sofisticação dos equipamehtos
produzidos, tende a haver uma crescente procura dos
respectivos bens pelos mais qiver~os pafses do globo terrestre interessados em modernizar suas forças armadas.
É notório que, hoje, encontramo-nos numa posição privilegiada no tocante ao comércio internacional de arma-
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mentos o que~ de resto, contribui para ampliar as fontes
de receita de divisas estrangeiras.
O aspecto · êstrltariiente d)mercial destas operâ"ções,
por mais atrativo que-seja, não deve ser o _único a_,s:c;:r_levado em consideração .. Nin-guéin ignoraa verida -a
países estrangeiros de qualquer artefato se- desti.Oe a ter

que

utilização militar tem graves cofiotações polítiCas." Taflto
o ato de negociar com um governo alienígena a entrega
de armamentos, como a recusa a _tal proce~imento tem
implicações de relevância no quadro do fdiü:~toiiã.rt1eD.tO
internacional. Na primeira daS hipóteses, faz-se ã opÇão

de ajudar alguém a ro"rtalecer seu aparato defenSiVO- ou
ofensivo enquanto no se&undã caso nega-se estafa_C~Ida
de. São procedimentos, portanto, qUe relevam imlito
mais do campo político, do equacionamentó. . . do
equilíbrio do poder mundial, do qual propriamente do
estrito âmbito mercantil.
·
-Estas con-Siderações,- aliadas ao fato de haver o Brasil
se transformado em sigllificativo mercado eXPort2doi- de
equipamentos militares, leva-nos à convicção da irrípe-rioSa rlecessidade do ParlamentO vir a participat--atfvã.mente do processo de tomada de decisão nesta matéria.
~o Poder Legislativo o foro político por eXCefêncl<i ·óni:ie. -,
tais assuntos devem ser debatidos e deliberados em última instância. De resto, cuiitpre ressaltai que a esnlagadora maioria dos países democráticos reconhece tãl prer·
rogativa aos representantes do povo por se cOD.Stituir
num dos principais 1nsüumentos de balizainento da política externa:.- FreqUentemente,-- revela-flõS o noticiário
jornalístico que determinado Estado impôs o embax:g9
seletivo à venda .de armas em função do comportãmento
cOnsiderado hostil ou inconveniente adotaâO por certo
governo~ .E: esta uma forma não violenta de intervir no
cenário político eXtàrlo~fãVOfCcendo os princípios e valores prezados pela sociedade internamente.
Cumpre ainda acrescentar que a decisão de vendef ou
não vender armamentos pode ser decisiva na construção
da paz e do progresso das nações. Discute-se hoje intensamente no âmbito externp o problema de contenção dos
gastos em equipamentos bélicos e a cons-eqaente reorientação de recursos para o fim de promover o desenvolvimento das regiões merios favorecidas. Est"á o tema Jilf.i~ ·
mamente ligado à problemática do desarmamento global
que constitui um dos mais angustiantes problemas com
que se dePará a humanidade pois, da solução que vier a
ser adotada, depende o futufo de todos. As nações produtoras de armamentos têm uma grande responsablHdade na manutenção da paz e da segurança coletiva visto
depender de sua vontade a contenção da corrida armamentista e, por via de conseqUência, do recurso -à guerra
como meio de solução das divergências entre os gOvernos.
Os titulares de mandato eletivo,legítimos representantes que são da vontade popular, devem passar a ter uma
decisiva participaÇão em assunto tão grave de intensa
repercussão histórica:.
- ·
Sala das Sessões, 4 de junho de 1982. -Itamar Fran-

e

co_
(Às Comissões de Constituição de Justiça, e
nomia e de Segurança Nacional.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR,
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 18-5:S4
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA. PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Prontmcia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Pelas Mensagens n9s 136 e 137, o Presidente da República enviou ao Congresso Nacional Projetas de Lei
"estabelecendo normas integrantes do_Estatuto da Mi. croempresa, relativas ao tratamento favorecido, diferen1

-

ciado e simplificado à microempresa no campo adminis·
tr_ativo, tributário, traba,hista, previdenciário e creditício'f C ..relativos à isenção dÕ ICM -e do finposto Sobre
Serviços a essas mesmas empresas".
Num dos pontos das referidas Mensagens, o Sr. Presidente da República afirma:
''Não obstante os resultados já alcançados no plano
federal, faz-se necessário, 'no que concerne especifica~
mente. às microempresas, aprofundar o processo de eli~
minação de obrigações burocráti9as e fiscais em todas.as
esferas de governo - (ederal, estadual e municipal com-o úniCa forma de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento dessas peci_uenas unidades Pfodutivas.''
"Com efeito, apresenta-se a microempresa como a
mais carente de }:>roteção especial porque, desprovida de
recursos económicos-financeiros e de estrutura administrativa adequada, não consegue suportar, por seus próprios meios, os inúmeros encargos que ainda lhe são impostos."
"Ora, o sistema de livre erilpresã. não póde pfe~cindir
da microempresa posto que ela é a verdadeira matriz do
próprio sistema. Além disso, a microempresa constitui
uma das principais partes de ocup3Ção de mão-de-oOra,
com ou sem vínculo empregatfcio, sendo., pois, relevante
a sua função social, notadamente na época d~ crise. Da
mesma forma, é imPortante a participação da microempresa no desenvolvimento económico,- seja como forne-cedora de insumos. básicos para a produção das empresas maiores, seja-como-consumidora dos produtos por
estas industrializados ou comercializados."
Na verdade, a legislação brasileira e o formalismo de
npssa burocracia dificulta~ sobremodo a vida empresa~
ria1, _Qesde os primeiros passos, para a criação de uma
nova empreSa, deixando a nítida impressão de que· produzir bens e serviços é, até pro"va em contráriO, uma atividade Poteltcialmente ilícita e prejudicial aos iriteresses
nacionais. Criar lima nova empresa é, hoje, atitude ieme-iária, -não CUStando, Pormelior que seja, nlenos de quinhentos mil cruzeiros, e a obtençã-o de um simples alvará
de localizaçãO, para a mais inocente-atividade comercial
ou industrial, é u~ teste de paciência _e c;Ie perseverança e
-pretexto para dar-se vazão -à ânsia rrSca!izadora do go-:_.
verno.
Depois de c!iiada a empresa passa a ser vítinüi ainda
maior da máquina buroctátícii. A partir dáí, -suas Obrigações se multiplicam:
- o preenchimento de diversos livros fiscais, ainda
que sua capacidade contributiva seja i:rTISõria;
-de encaminhar esses livros às coletorias sempre que
precisar imprimir ou autenticar notas fiScais;
-de enviar dados sobre a utilização de mão-de--obra,
ainda que se trate de uma empresa familiar;
-..:....de enviar informações económicas que se destinam
a aplacar o apego estatístico de variadoS órgãos de con~
trole;
-de apreSentar planos de capacitação gCrencial pél!a
a obtenção de crédito oficial e tantas outras medidas de
caráter burocrático-que atrasam e desestimulam a atiVida:de empresarial no Pafs.
Certamente, as maiores vítinias desse bu!ocratismo
formalista e atrasado são as menores empresas, aos milhões por todo o País, teimoSamente sobrevivendo. SãO
as pequenas e as microempresas as maiores vítimas, e
sempre indefesas, do formalismo burocrático insensível e
da política_ flSc;~l repressiva e- poiiciaiêsca. E delas
cobram-se mais impostos proporcionalmente, do -que
dos grandes conglomerados económicos, quase sempre
sob o regime de estimativa calculada de-forma aieatóriã.
:Sua participação, no _entanto, na ecónomia nacional é
muito importa-nte e- constitui realmente a pedra angular
de nosso desenvolvimento, representando 93% de nossas
empresas e responsáveis por mais de 2/3 dos emPregOs
comerciais e industriaís do País. Por tudo que- representa
para a nossa economia, pelas elevadas possibilidades de
g~ração de novos empregos- à nossa população e pela fla~
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grãnte fragHidade de sua estrutura, as micro e pequenas
empresas merecem traU~mento dife-renciado e especial
dos poder~ púb~icos e isenção de impostos federais, es- -tã.duais e municipais.
Há, no projeto de Estatuto _da Microempresa, alguns
pont~s que são realmente polêmicos. No entanto, pelo
que representa para o Pafs, pelas amplíssimas possibilidades que poderá abrir à atividade empresarial, creio ser
indisPensável sua aprovação em regime de urgência e
sem emendas, porqUe estas, ainda que aperfeiçoadoras
no momento, protelariam demasiado sua apreciação.
São as seguintes as principais características do projCto do governo:
I~'- Concede isenção de tributos que incidem direta~
mente sobre a atividade produtiva da empresa: Imposto
de Renda, IPI, ICM, IOF, Imposto Sobre Serviços (ISS),
Imposto Sobre Serviços de Transportes e Comunicação,
Imposto O nico Sobre Minerais e taxas federais relaciona~~s com o exercíci~ do podef de polícia.
tri- Simplifica o processo de registro e constituição
da empresa: o registro ser~ gt)lJ,Uito, obedecerá ao regime
sumário e poderã ser feito pelo correio.
39- Dispensa obrigações burocráticas: dispensa de
escrituração contábil e fiscal.
4~'- Simplifica os procedimentos relativos ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária do País.
51'- Facilita acesso ao crêdito. Ãs nllcroempresas se-rão asseguradas condições especialmente favorecidas nas
operações que realizam com bancos e instituições finã.D~
ceiras; nos emprêstimos por bancos oficiais-, de ·valor atê
5.000 6.RTNs, não se exigirão garantias que sejam incompatíveis com seu reduzido porte econômico; são vedados nos empréstimos oficiais, as cláusulas de reciprocidade, tais como a exigência de saldo-médio bancário,
dispensada a apresentação de projetas ou planos de aplicação.
Estabelece ainda o Estatuto que a ·definição da microempresa Se darã em função-de sua receita bruta. Para
os fins da legislação federal, considera-se microempresa ·
a firma individual (estão de fora as sociedades anônimas)
ou pessoajurfdica cuja receita bruta anual não exceda de
10.000 ORTNs, calculada em janeiro de cada ano. Prevê
ainda: que os Est~dos e os Municípios, p~ra fins de
isenção do ICM e do ISS, dimensionarão suas microempresas levando em conta as características regionais ou
locais, observado_ o limite máximo de 10.000 ORTNs.
Além disso, a isenção não poderá ser superior a 5% da
arrec.ru;fação prevista para o imposto isento.
A eliminação dos tributos que incidem_ sobre a mi~
croempresa e seus bens e serviços ê fundamental, mesmo
quando se trate dos chamados "impostos indiretos" (IPI
e ICM), os quais são transferidos aos consumidores.
Essa isenção será estíffiulo à iniciativa empreSarial,
reativando-se em boa parte a atividade econômica do
País._
Quanto às chamad~s obrigações acessórias, a mi~
croempresa precisa estar isenta da escrituração de livros
fiscais, da apresentação de balanços e do cumprimento
de exigências buiocráticas que as sufocam. Sufoca-as,
sobretudo, a ação fiscal repressiva e policialesca-, que
córisidera a todos, sonegadores e bandidos potenciais,
atê prova em contrário.
O SR- HUMBERTO LUCENA -Permite-me V. Ex•
um apart~?
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• com
imenso prazer, nobre Líder.
O Sr. Humberto Lucena - Já disse neste plenário, e
repito hoje que, sem dúvida alguma, foi das mais felizes a
iniciativa govername.n.t!l-1. enviar ao Congresso Nacional
de dois projetas de lei que consubstanciarão o chamado
Estatuto da Microempresa, que fOi,- para seTãier jUstiÇa
a S. Ex•, um trabalho a que se dedicou com tempo integral o çx-Ministro Extraordinário da Desburocrati~
zação, Hélio Beltrão. Sabemos, inclusive, que essas pro-
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posições sofreram e sofrem restrições da área fazendária,
por iSSo demoraram a chegar ao Poder LegislatiVo: indo
ao encontro das palavras de V. Ex• diria que é de lamentar que o Senhor Presidente da República não tivesse enviado as suas mensagens ao Congresso Nacional em caráter de urgência, urgentíssima; para que essas pi-oPOsições fossem apreci.ãdas em comissão mista e" pelo Plenário do Congresso Nacional,- O quC daria uma rapidez
extremamente maior a sua tramitação no Poder Legisla-

tivo. Entretanto, Sua Excelência preferiu remetê-Ias à
Câmara dos Deputados, para depois, então, vi-r ao Senado Federal.
A esta altura deveríamos fazer um esforço no sentido
de conjugar todas a- Lideranças nas duas Casas Para que,
como diz V. Ex~. essa matéria fosse de pronto apreciada
pela Câmara e imediatamente remetida ao Senado em regime de urgência, porque a microempresa brailleira não
suporta mais os pesados ónus fiscãís e sociais que recaem
sobre ela. Mais·ainda, nobre Senador Henrique Santillo,
lembro a V. Ex~ o que isso sígriificarâ em matéria de" desaparecimento da chamada economia invisíVel: Quantas
e quantas microempresas eStão aí clandestinas e que, naturalmente com a transformação em lei desses prQjetos,
virão à tona da legalidade e se incorporarão definitivamente à economia brasileira, com frutos benéficos, inclu~
sive, para a Previdência Social, cujo da déficit vultuosíssinio de mais de 700 bilhões de cruzeiros, foi aquí no Senado, salientado pelo Sr. Ministro Jarbas Passarinho.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Agradeço a V.
o seu aparte pleno de conteúdo, aborda, a meu ver,
t!ês pontos essenciais dessa problemática. Em primeiro
lugar, o reconhecimento público à ação do ex-Ministro
·Hélio Beltrão. Ação essa que, em grande parte, foi entravada nos meandros do Governo Federal pelas áreas de
planejamento e fazendária, e qüê-ãcabou redundando empressões exercidas por grande parte da sociedade brasileira para que o Governo remetesse ainda este ano. esses
dois projetas qlfe acabo de ·referir-me; em segundo !uSar,
V. Ex•, com muítapropriedade, coloca também a questão da necessidade da aprovação urgente desses dois projetM. Tãtnbém estou de acordo que o Presidente da RepÓblica deveria ter enviado essa matéria ao Congre,sso
Nacional em regime de urgência porque matêrias mui!o
menos urgentes que essa, matérias sem nenhuma urgência, inclusive, são remetidM ao Congresso Nadonã.I em
regime de urgência, urgent(ssima, pelo Presidente daRepública, e em terceiro lugar, V. Ex• aborda a questão da
economia invisível, dessa faixa da economia que fem aumentado assustadoramente neste período de crise, como
autodefesa da sociedade, essa 6 a verdade, e que se incorPorará à visibilidade ecOnómica no momento
qUi
esse Congresso tiver api(niado os prÕjetos enviados pelo
Governo Federal. Embora volte a -dizer~ Possam existir
neles pontos controversos, pontos polêmicos. Acho, no
entanto, que melhor, agora que aprimorá-los, ·será
aprová-los como estão, para que o Congresso, no futuro,
possa debruçar-se sobre essa questão e aprimorá-la.
g,,~

em
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Sr. João Lobo- Permite V.MEx• um aparte?-

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Ouço V.Ex•, eminente Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Nobre Senador Henrique Santillo,
nós esperamos tanto tempo por esse estatuto da microempresa, que é evidente que a nossa primeira -ASeiração seria que ele tramitaSse n-essas Casas do Congié~sõ
em regime urgentfssúno. Mas, eu, ilustre Senador, data
venia do parecer de V.Ex•e do nobre Lfder, acho que nós
esperamo·s tanto tempo esse estatuto que podemos esperar mais um mês ou dois a fim de que ele traritite norinàl~
mente e receba as emendas que ele precisa receber. V.Ex•
sabe, e V.Ex~ mesmo fa_lou sObre O assunto,-que ele.contém pontos contrOvertidos e enfoca aspectos que devem
ser emendados. Veja V.Ex•: nos Estados pequenos, como
o meu Estado e os Estados do Nordeste, que são Estados

pobres, ·quase 85% das empresas ficarão enquadradas na·
definição de microempresa. Deixarão de contribuir nã9
só _com os impostos federais que .o Governo tem autoridade p-ara dispensai, como o Imposto de Renda, IPI,
IOF, etc:, corno os impostos geradores de receita para os
Estados, o ICM, o ISS, as taxas de melhoria e tudo aquilo que constitui o fundo de reserva desses pequenos Esta· dos e desses municípios. Veja V.Ex~ que 80% da arrecadação dõ -EStado seriil dispensado às empr"esas. Os Estados pequenos têm maior incidência disto porque as suas
~emPresas são pequei-ias, de acordo com o seu tamanho·.
Enquanto que Os.grand.es Esta-dOs não sofreriam com istO. "As g-randeS-empresas continuariãm a crescei- Cada Vez
rrlais, uffia Vez- QUe elaS próprias seriain transformadas
erri contiibuintes substitutos das pequenas empresas dos
Esfados pobres, agravando mais ainda a diferença de· arrecãdaçã.o entre os Estados exportadores e dos Estados
cOnsumidores, isto é, entre o Centro~Sul, grande produtor e grande exportador, e os Estados importadores do
Nordeste. Na:da temos contra São Paulo, contra Minas
Gerais, ao· contrário, somos admiradores e queremos
que eles cresçam cada .vez mais. Mas o que nós queríarii.os é que a diferença entre eles e nossos Estados não
rosse atimentadil. Então, eu achO, Senador Henrique
&tntillo, com todo o respeito que tenho a V.Ex• e ao
nobre Líder Humberto Lucena, que o Governo faz bem
quando deixa esse projeto tramitar sem urgência, para
que receba as emendas, a contribuição dó Poder Legislativo. Estes aspectos são muito sérios. A preocupação do
setor arrecador, do Secretário de Fazenda do meu Estado~-~'doª Estados do Rjq Grande do Norte:.~ d9 EstadQ de
Sergipe, enfim, dos pequenos Estados nordestinOs, é
muito grande- no atual momento. Porque nós não sabe-:
nM em quanto vai ficar reduzida a arrecadação do ICM
estadual, que_ é ainda uma importante fonte de receita
desses Estados. Quero parabenizar V.Ex• pelo seu pronunci~m~nto, quero parabenizar e enfatizar a grançl_e
obra q~Q Ministr.o Hélio Beltrão deixou, mesmo depois
de ter deixado o Ministério, para o Brasil, para o desenV<!lvJmento das pequenas e médias empresas. Porque o
~ais sério disso tudo, Senador Henrique Santillo, é que
p1re~ ser uma tendência da economia moderna a transformação em pequenas e microempresas. A tendência é
de que as empresas de grande e médio portes desapareçam e .s.e transformem em miciOempresas. Por isso ê
que a quantidade de microernpresas tem crescido de forma impressionante, mesmo em nações como os Estados
Unidos, onde aparecem 400 mil pequenas empresas por
ano. Era o aparte que queria dar, parabenizando mais
•urna vez V.Ex• pelo assunto abordado.

.O

SR. HENRIQUE SANTIL!.Q _:o ;p;rte de v.Êx;
ho_ni:'a o m_e~. despretensioso discurso hesta tarde, eminente Senador.
Eu havia dito, anteriormente, que, considero haver no
proieto do Govern-o poiltos que são controversOs. Um
deles é possível que seja esse aventado por V.Ex•
Agora, gostaria de informar-lhe, eminente SenadOr,
que o projeto do Governo a esse respeito é sábio. Ele co!Qcou como teto mâxímo as 10 mil ORfNs de faturam~m'to, bruto. anual, respeitando-se as condições regionais e lo~is em r~lação ~o ICM e ao ISS. O projeto do
Gov"erno ê tão sábio que estabeleceu dois limites: um, de
empresa por empresa, ou seja, o faturamerito bruto
anual de cada empresa como teto máximo. Quer dizer, O
Estado, ao fazer a sua legislação própria, ao definir a mi
croe.mprêsa, deverá tomil.r como teto máximo o fatora:.
mento bruto anual de 10 mil ORTNs. Teta máximo.
Cada municipio, por sua Vez, eminente Senador João
Lobo, terá que fazer a sua lei municipal .para isentar as
inícroempresas do ISS. E cada município terá de obede-cer ao teto máximo de dez mil ORTNs.
No município de Picos, no seu Estado, por exemplo,
pode ser.de mil ORTNs. A Câmara de Vereadores reúne~
_se, sob B:_ orienta_çãc;t de V.Ex•,,das lideranças políticas do
município, lideranças empresariais e conclui que, lã, mi-
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Croempresa é aquela de faturamento até um mil ORTNs
por ano. L4 no Çear4, é possív~l q~e a r\g~cmbléia Legislativa do Estad.o do Ceará reúna-se e estabeleçã para o
Estado, rela!ivo à isenção do ICM, que microempresa é
aquela _que fatura até cinco mil ORTNs.
O.Sr. Humberto Lucena- Não P?de ultrapaS-Sar.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não pode ultra·
passar esse limite. Há um outro limite estabelecido pelo
projeto do Governo.
O Sr. Joio Lobo -O teta máximo não poderá ultrapassar 5% da arrecadação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eminente Sena·
dor, V.Ex•, que é um homem que tem matemática e cartegiana, sabe que isso aí é o ·teto máximo. Outro limite
~tab~l_ecido pelo projeto do Governo, que nesse ponto é
sâblo, é o de 5% do fatu-ramento total do imposto que está séndo isentado~ Quer dizer, o Município de V.. Ex•, ou
o meu Município, não poderá isentar do ISS além dos
5% do total do que ele arrecada num ano desse mesmo
imposto.
O meu Estado também não poderá isentar do ICM as
--s1l{LS microempresas além de 5% do total de ICM arrecadado pelo Estado no ano. Então, são dois limites, e a
meu .ver isso é sábio.
Isso é de uma sabedoria, a meu ver, indiscutível, ou se~
ja, transfer:ir a definição de microempresa para os Munic!pi~ e para os Estad~s, estabelecendo-a apenas um
teta máximo nacionalmente.
Ent.ão, eu acho que há pontos controversos, há pontos
polêmicOs: mas~-volto a dizer, os pontos polêmicos que
existem, na verdade, na maioria, estão sendo levantadossem que representem de fato um prejuízo para a economia brasileira, nem para os Estados, nem para os MuniCípios.
·
, Eu estou convencido de que os· projetes do Governo
q.ue consubstanciam o estatuto da micorempresa pode·
riam, ~ claro, como qualquer projeto, serem aprimqrados, mas, em vista da premência, eu volto a insistir, dest!!'
tribuna: sobre a necessidade da sua aprovação com ur~
gência, por ambas as Casas do CoilgresSo"Nacíonal. Depois, estou certo, estaremos debruçando~ nos sobre esta
questão, discutíndo,· aprofundando ainda mais esse debate, para aprimorar esse instituto que eu creio indispen$b\'el à economia brasileira. Acho que foi uma iniciativa
extremamente feliz deste Governo, por isso qUero aphtud~r daqui, juntamente com o meu nobre Líder, a iniciativa- d.t;l ~x~Mln.istro HéliÕ ~~ltrão.
O Si'. José Lins -

Permite-me V.Ex'' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANT!LLO -Ouço o eminente
Senador José Lins.
O Sr. José- Lins- Nobre Senador Henrique Santillo,
V. Ex• cQ.{oca o problema muito bem. Fique certo V. Ex•
Cie que nós analisaremos, levaremos- ao Líder a proposta
de"\{, l!x.~. no sentido de que se estude a possibilidade de
votnr, em regime de urgência, este projeto, na sua íntegi'a. Acho que haveria uma grande vantagem niss'o, a
não. ser: que a própria Oposição tivesse sugestões muito
importantes a fazer. Mas, como V. Ex• bem diz, o projeto está bem vazado e certamente não haverá nenhunt
prejuízo para a receita dos· Estados nem dos Municípios.
Porque o que o Estado ou o Município perdem, na arrecada:cão direta de impostos, não irá além de 5%, e como
diz:, V Ex•, ganhará em outros impostos, já que a livre
emPresa, podendO. absorver mais mão~de-obra, val criar
mais poder aquiSitivo e, portanto, o mercado vai-se desenvolver, cooperando, assim, para o aumento da receita
do Estado, Oe modo que V. Ex~ tem razão em elogiar o
projeto. Quanto à-propOsta de V. E~~. acho ·que ê bastante oportuna e pode ser analisada pela Liderança do PDS.
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O Si. João Lobo- Nós teremos oportunidade de discutir este assunto, vou trazer os argumentos para V. Ex•
Eu gostaria de dizer que este foi um dos pontos enfoca.:
dos quando da discussão, peJa área fazendária, do estatuto da microemptesa.

"A educação e a Emenda João Calmon", que fi-xou um
percentual mínimo dos orçamentos públicos para a educação.
Â tarde, o conferencista programado foi o Senador
que ora ocuPa a tribuna do Senado. Os debates do
Fórum Nacional dos Secretários de Educação giraram,
prírlcipalmente, sobre o não cumprimento, pelo Governo Federal, da Emenda n~> 24/83 que vincula 13%, no
mínimo, do Orçamento federal e de 25%, no mínimo, da
reCeita de--impostos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios para "a ma·nutenção e desenvolvimento
do ensino". Na oportunidade do meu pronunciamento,
focalizei a atitude de dois Ministros do Governo Figueiredo em relação a essa decisão do Congresso Nacional.
No dia 25 de novembro do ano passado, graças, tambêm, à colaboração de V. Ex•, Sr. Presidente Moacyr
Dalla que programou a votação da nossa emenda no
mesmo diã prev-isto -para a discussão e a votação da
- Emenda Passos Pôrto, o Congresso Nacional, por mais
de dois ferços dos votos dos Srs. Senadores e dos Srs.
Deputados, aprovou a emenda que já havia sido apreSentada em 1976 e que fora forpedeada por ordem do
Olimpo gOvernamen-tal. 24 horas após i aprovação da
emenda, tivemos a alegria de ouvir um pronunciamento
da Professora Esther .de Figueiredo Ferraz, através de
uma rede nacional de televisão. A Ministra da EduCação
afirmou, textualmente, que a aprovação dessa emenda
constituía uma nova Lei Áurea, uma nova Abolição da
Escravatura o que deveria ser incorporada ao calendário
nacional.
Quarenta e oito horas depois, o Ministro- Antônio
Delfim N etto, concedeu entrevista ao programa da Rede
Bandeirantes de Rádio, dirigido pelo Jornalista Joelmir
Beting, em que declarou textualmente o seguinte, em resposta a uma indagação do jornalista:

O SR. HENRIQUE SANTILLO -- Qüe-ro deixar bem
claro, Senador José Uns, que considero a preocupação
do eminente Senador João Lobo justa.~ claro que é uma

preocupação séria. Todos nós tCmos uma grande preocupação com as receitas estaduais e muniCipais, porque sabemos que os Estados e os Municípios as têm;-hoje, em
condições deploráveis, dada a extremamente excessiva

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu quero dizer a
V. Ex' que inclusive a expressão ..respeitando-se as peculiaridades regionais e locais" é usada, textualmente, no
projeto do Governo.

centralização dos recursos públicos nos cofres da União.

O Sr• .João Lobo- Cohcede-me V. Ex• um aparte?

O Sr. João LobO - Nós queríamos que fosse essC o
critério adotado, que essa defmição de microeriiPreSa Variasse de Estado para Estado e de região para região.
Mas isso não está no projeto, V. Ex• terá oportunidade
de ver.

O SR. HENRIQÚE SANTILLO - Por isso mesmo,
nós lutamos, e lutamos hâ muito tempo, Por umã reforma tributária. Não_ é verdade? ASara, nesse aspecto particular levantado por S. Ex•~ o Senador João Lobo, aí eu
acho que não há razão para preocupação. Aí o projeto
do Governo, a meu ver, foi sábio. Ele eStabeleceu os limites máximos, não estabeleceu os limites mín-imos.
Estes, os limites mínirilos, serão estabeleCidos pelos
MunicípioS e pelos Estados, levando-se em consideração
a peculiar condição de cada Municípfo- brasileiro e de
cada Unidade da Fedefação brasileira.
- OUço o eminente Senador João Lob-o, cOm muito Prazer.

O SR- HENRIQUE SANTILLO - Isso estã no projeto do Governo-."
.
Mas Vejam, Ex's, a que situação esdrúxula nós chegamos: eu, aqui, um parlamentar do PMDB, da Oposição,
defendendo o projeto do Governo, e eu acabei de estudálo e sei que está lá no projeto do Gove~~o isso ·af, e a LideranÇà dO PDS não concordando... -O Sr. Joio Lobo - Absolutamente, não estou contra
o projeto, queria apenas a oportunidade de discuti~lo.

O Sr. João Lobo-- Nobre Senador Henrique Santillo,
eu gostaria de ter o entendimento que V. Ex• está dando,
mas o meu entendimento não é este. Não creio que a intenção do legislador fosse essa que V. Ex• está dizendo,
porque quando imediatamente se limita essa isenção- a
5%, deixa claro e patente que a intenção não era essa.
Ninguém pode, de sã consciência, levar tão a séiío Uma
lei qUe vai dispensar apenas 5% da arrecadação tributária do Estado. Não ~ isso, não, absolutamente...

O SR- HENRIQUE SANTILW - V, Ex• há de me
permitir, vou-lhe dar os dados do meu Estado, que é
uma média nacional. I! fácil tomar Goiás como eXemplo
porque é uma média naciOnal. Enião, v-ejãV. Ex', no·
meu Estado, se nós defmirmos microempresa pelo tetO
máximo estabelecido pelo projetO do Governo, ou Seja,
aqUela empresa que tem faturamento bruto anual de 10
mil ORTNs, de meu Estado, 95% das empresas, nesse
critério, e·starão incluídas. IssO representará, em Goiás,
mais de 10% do ICM. Então, no meu Estado, pelos cálculos da área fazendária, nós não poderemos, em noss.a
Assembléia Legislativa, estabelecer o critériQ- _9~;-_ miM
croempresa como uma empresa que tem faturamento
bruto anual_de 10 mil ORTNs, mas, possivelmente, ao de
até 5 mil ou 4 mil ORTNs, para ficiai-IitõS-incl~J.fdos_nos
5%, maior perCentual do lCM arrecad:idOj)elo Esta.do.
Já não ocorre o mesmo em São Paulo. EstOu certo que
!á se o Estado considerar como microemj:lresa aquela
que tem faturamento bruto até 10 mil ORTNS, isso não
representará 5% da arrecadação do ICM do Estado. Em
Minas Gerais, pOiisiveJmente ocorrerá o mesmo; em
Goiás, que ê a média dos Estados brasileiroS~ eln tf::rmos
de arrecadação, o limite será em torno de 5 mil OR:t'Ns
anuais. O Estado de V. Ex•, nobre Senador João Lobo,
provavelmente, talvez tenha que ter um teta um pouco
menor, para que se inclua nos 5% estabelecidos pelo projeto.
-- --O Sr. Joio Lobo- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILW - Coní muito prazer.
O Sr. João Lobo- O entendimento inicial da área Tazendária seria exatamente isso: ulna definição, de acordo
com a capacidade de cada Estado que aplicasse a lei.
EsSe era o entendimento inicial, mas não foi isso que foi
feito, não é- issO que o· eStatUto estã Pievendo.
O SR- HENRIQUE SANTILW isso est~ no próprio projeto.

Não, Excelência,
- """ -

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois estou dizendo a V. Ex~ que isto está no projeto do Governo, do.seu
Partido.
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Henrique Santillo, o tempo de V, Ex• está esgotado.

J

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Encerrando, Sr.
Presidente:
A tecnocracia, decidintlo de forma isolada, estabeleceu uma política económica privilegiadora das grandes
ii1iciativas empresariaís-, dos grandes collglomerados
ecci.rlômicClS-- nacionais ou transnilCiõilãis. A -cen:tr3lização políi:ico~administrativa da teCnocracia levoU à
conCentração econômica" e,- vice-vei-sa~e esse cicfo vicioso
infêrnal é--responsável, em grande-parte, pelo caos em
qu_e estamos.
É preciso romper com Csse ciclo da-cen-iralizaçãOM
concentração, buscando novas alternativas que levem ao
desenvolvimento econômico como meio para alcançar-se
\_o bem-estar coletivo e o respeito à qualidade de vida da
-população.
A importância das micro e peqUenas empresas é u"ma
realidade. mesmo nos PãíseS àltilinente desenvolvidos.
Na Brasil, a atenção 3:~e seto!:_c!_e_º!J_S__gt e~oi1omia poderá ter o significado da interiorização do désenvõlvimento e a possibilidade do atingimerito do ideal de justiça social.
·
Eis porque ser desejável a aprovação do Estatuto da
Microempresa em regime de urgência por ambas as Casas dO Congresso Nacional.
- --Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ (Muito beml)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE. 28-5-84 E
QUE.~ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos dias 23 e 24 do corrente, realizou-se no· auditório
Nereu Ramos, graças à iniciativa da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal e da Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados o IV
Fórum NaciOnal de Secretários de Educitção.
O Fórum deveria ser aberto pela eminente Ministra da
Educação Esther de Figueiredo Ferraz. Entretanto, não
lhe foi possível o comparecimento e perdemos a· oportunidãde de ouví~la fazendo uma dissertaçãÓ- sobre o tema -

"Ministro Delfim Netto, quem foi que ofereceu
---- estã garupa--ao Senador João Calmon? Ele viu o cavalo passar, pulou na garupa, de cima do telhado,
como cawboy experimentado? Resposta do Ministro: "-- Não, essa Emenda do Senador João Calinon é uma emenda muito antiga. E vou lhe dtu:r:
do ponto de vista do Governo Federal ela tem ~m
inconveniente, que é o de esc1erosar o orçamento. A
verdade é que o Governo Federaljá coloca no orçamento ·mais de 12% da sua receita na Educação.'1
Outra pergunta do repórter: "- O grande público
precisa saber que a Emenda João Calmon obriga o
Governo Federal_ a destinar 13% do seu Orçamento
para a Educação. Isto '-':ai implicar algum outro tipo
de compensação? Delfim Netto respondeu:. •• - A
União já aplica isto, 13%." Outra pergunta do repórter:_ .. - Mas não ê o que o Senador diz. Resposta do Ministro: ••- Não é.o que o Senador diz, mas
é o que aritmética diz."
- Partiu do Mini~tro Antônio Delfim Netto o primCiro
torpedo contra a exeCução dessa emenda. Utilizando o
direito de defesa, que é sagrado, aceitei o convite do jornalista Joelmir Betting, compareci ao mesmo programa e
dei ao Ministro do Planejamento a merecida resposta.
Eu mostrei que não é verdadeira ·a afirinação de que o
Governo já está gastando 13% do seu orçamento com o
ensino.
Na realidade, o Governo n~o gast~, t~lvez, ,nem 6% do
total dos impostos federais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Por que essa diferença entre os 6% e os
13_% a que se refere o Ministro do Planejamento? ~que ·o
técnico-burocrata criou, há alguns anos, através de uma
portaria ministerial, a chamada "Função Educação e
Cultura". A partit daquele momento, passaram a ser englobados sob a rubrica de função Educação e CUltura
- vâriõs itens i:j:ue não t~in- ~ada a ver com o texto da Constituição, que se refere à "manutenção e desenvolvimento
do ensino".
· Expliquei, na minha entrevista, quais sã~ alguns des·
ses itens. Primeira·, cUltura. O Ministério é da Educação
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e Cultura, mas cultura não está enquadrada nas carac~
teristiCas de- .. inanutenção e desenvolvimento do ensino". Portanto, o dinheiro destinado?, cultura deve ser
excluído do cômputo dos 13% da receita federal de impostos.
29' item -. Di visão de SeguTailça e Inform-ação do
MEC._Trata-se, como nós sabemos, de um departamento destinado a exercer uma espéCie de cOntrole ideOfógiCC! sobre os professores, a fim de apurar se eles pertencem ao PCB. ao PC do B, ao MR-8, ou a alguma outra
agremiação ilegal. Portanto, o item referente à Divisão
de Informação e Segurança deve ser excluído do cômputo.
Por outro lado, os tecnocratas consideram como despesa para manutenção do desenvolvimento do ensino o
dinheiro destinado à EMBRAFILME. Todos nós sabemos que a EMBRAFILME financia também pomo-chanchadas.
O Sr. Hélio Gueiros- Só isso.
O SR. JOÃO CALMON- ... e atê ftlmes com cenas
de sexo explicito. Eu não poderia dizer aqui, diante do
microfone do plenário do Senado, que tipo de ensino é
esse propiciado por alguns filmes da EMBRAFILM~.
O Sr. Hélio Gueiros -

Audiovisual,

O SR. JOÃO CALMON - Obviamente, o -dinheiro
destinado à EMBRAFILME tambêm deve ser excluído
do cômputo dos 13%. O mesmo ocorre com o dinheiro
utilizado para os esportes. Só a educação física nas escolas pode ser considerada verba para manutenção e desenvolvimento do ensino. Futebol, basquetebol, tênis, boxe,
nada disso se inclui em dispêndios com "manutenção do
desenvolvimento do ensino".
O técnico-burocrata considera também como despesa
com ensino o dinheiro gasto com a EMATER e a
EMBRAPA. SãQentidades do_Ministédo da Agricultura
que se dedicam à pesquisa agrícola e não à pesquisa para
o ensino.
·
Por outro lado, o burocrata inclui como despesa com
o ensino o total despendido com hospitais universitários.Todos nós sabemos que apenas um pequeno percentual
das despesas com hospitais universitários pode ser diquadrado como despesa com ensino: a parte de residência médica. Também o burocrata considera c_omo despesa com ensino o que se gasta com a Escola de Administração Fazetidâria, destinada à formação de fiscais dC Imposto de Renda e de Imposto de Consumo. Além disso, os burocratas insistem em considerai:- como despesa
com ~ ensno, não apenas o que s_e gasta com o Colégio
Milhar e com a Escola Militar, que realmente são insti-'
tuições enquadráveis no critério de manutenção e desen~
volvimento do ensino. A Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, a Escola de Comandõ e Estado-Mã:lor dás Três
Armas e a Escola Superior de Guerra são itens incluídos
na área da defesa nacional e não da "manutenção e descmvolvimentO do ensino". Foi esta a explicação dada
por mim no programa da Rede Bandeirantes de Rádio,
dirigido pelo jornalista Joelmir Betting.
No dia 1"' de dezembro, o Congresso Nacional, em ses~
são solene presidida por V. Ex•, Senador Moacyr Dalla,
promulgou esse parágrafo do artigo 176 da ConstituiÇão.
Decorreram vinte e seis dias, apenas, e õ Ministro Delfim Netto endereçou uma exposição de motivos ao Presidente João Baptista Figueiredo, declarando o seguinte
- e permitam-me antes citar o nome e o número da Exposição de Motivos, n'~ 657/83,_ de 27 de dezembro _de
!983:
..Com o adventó da Effienda CõnstitucionB.I
23/83, Estados, Territórios, Distrito Federal e municípios tivefãili-nia}Oradas suas respeCtivas participações no rateio do 1riiPOsfo- úD.ico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e gasosos e-adicio- ·
nal de Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza."

t a chamada Emenda Passos Pôrto que, segundo o
Ministro Delfim Netto, já estav~m pleno vigor. Mas,
prossegue _o mesmo Ministro:
"Por outro lado, a Emenda Constitucioilal n11
24/83, promulgada: pelas mesas da Câmara e do Senado Federal estabeleceu a obrigatoriedade de aplicação anual, pela União, de nunca menos de 13%
-dos recursos oriundos de impostOs na manutenção e
deSenvolvimCnto do ensino .. .?'
-- E prossegue o Ministro:

"Ambos os fatos - Emenda Passos Pôrto e
Emenda João Calmon - ocorridos -após o envio do
projeto de lei orçamentária para o exercício de 1984
ao CÕngresso Nacional aliados à concessão de reajustes salariais aós servidores pdbliéos fci:dt:rat.S~,-vie
ram ampliar O grau de dificutcl"adei'Pirã. 0-Serenciamento do orçamento fiscal. .. "
E o Ministro Delfim Netto propõe, en~ão ao Presidente da República, uma contenção de 12% das despesas, de
todos os Ministêrios, para fazer face ao aumento de despesas resultantes da aprovação das Emendas Passos Pôrto e João Cà1rnon.
- Pasmetri, Sr. Presidente e Srs. Senadores, menos de
três meses depois, o mesmo Ministro Delfim -N etto enviou um ofício ao Presidêiite do Fórurri NaCiomi.l de Secretários de Educação, afirman~o_textualmente o se"gÍJin~
te:
..A Emenda João Calmon só entrará em vigor no
dia 111 de Janeiro de 1985."

Tive a oportunidade de ler, no Fórum Nacional de SecretâiioS de EducaÇão, os dois oficias: o de 27 de dezembro e o de março, mostrando que a mentira tem pernas c_urtas. Estava, através da leitura desses dois ofícios
do mesmo Ministro, desmaScarado, mais uma vez, o
professor - e me horrorizo em' chamar de professor um
Ministro que tem-se revel.~do inimigo mortal da educação ·em todas as oportunid:ides.
Mas pergunto. Sf. Presidente e Srs. Senadores, estará
ou rião em vigor a·einenda? O MinistrO Delfim Netto declarou em 27 de dezembro, na sua Exposição de Motivos, que ela estava em pleno vigor; em março, afirmou
que ela só entrarâ ein Vigor em janeiro de 1985. Vou ler
algumas linhaS do parecer do eminente Jurista Caio Tácito, que foi apiovado Por unanimidade pelo Conselho
Federal da Educação, no dia 11 de fevereiro:

"A Emenda Constitucional n' 24/83 foi promUl-::gada cm 1'~ de dezembro de 1983 e publicada ern 5
do mesmo mês e ano, iO.corporando~se, de plano, ao
cunju1ito de normas CõiiStitucioriais que,- por sua
hierarqui~. se sobrepõe à legislação comum. A exigibilidade d_o preceito nela estipulado, opera imedlatamente, impondo~se à aplicação do seu conteúdo, no exercício fmanceiro de 1984. Não importaprosSegue o eminente jurista- que já então estivesse promulgada a lei orçamentária, que a par de ser
lei autorizativa, -não Pode obstar a efiCácia da norma constitucional imper~tivã."
Eu passei <ité a fazer a seguinte indagci.çã.o; a Consti~
tuição ê mesmo a Carta Magna, é a Lei Menor deste
País? O orçamento é uma lei ordinária, em todos os sentidos. Portanto, na hierarquia das leis, a lei ordinária fica
subordinada ao .que determina à Constituição."
Prossegue o eminente jurista Caio TácitO.
"Na hipótese em que a previsão orçamentária
nãO satisfaça à exigênci<l ·mínima da. ConslituiçãÕ,
caberá a concessão de crédito suplementar que amplie, até o limite estipulado, a autorização de despe-sas com a manutenção e -desenvolvimento do ensino."
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O Economista Delfim Netto foi, mais urna vez, d"e:Smascarado pelo jurista Caio J'âcito. ·os tecnoCratas
lançam mão de outro sofisma: ê o de que a emenda ne~
cessita de regulamentação. Ora, nós sabemos que a Car..
ta Magna deste País. conclui cerca de 110 artigos, que
prevêem, expressamente, ·a necessidade da sua regulamentação através de lei complementar ou de lei ardi~
nária.
~ por isso, Sr. Presidente e Si-s. Senadores, que até
hoje neste Pais, apesar do artigo da Constituição, não
contam~s com a participação dos empregados nos lucros
das empresas, nern com a participação dos empregados
na gestão das empresas. Apesar de isso està lncluido na
constituição, nunca foi aprovada uma lei ordinária regu~
lamentando esse princípio de nossa Carta Magna. Se nós
fôssemos ·admitir essa interpretação dos inimigos da educação, correriamos o risco de ésperar até o ano 2000 por
uma regulamentação do novo parágrafo do artigo 176 da
Constituição.

O Jurista Dia Tácito levanta uma outra tese da maior
importância, já 8.colhidã. tãmbém pelo Presidente daRepública ~- exer~cio, Aureliano Chaves, Vou ler- algumas linhas do parecer do eminente Jurista Caio Tácito.
"No tocante à União, o· descumprimento do
principiei de destinação obrigatóriã de parcela determinada da receita poderâ ser enquadrada entre as
violações da lei orçamentária que conf~.gliram crime
de responsabilidade do ~r~idente da República e o
símiiG- se estenderá aos Governadores de Estado, a
ser objeto de processo próprio, nos termos do art.
83 da Constituição."
Acompanhei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os Secretários de: Educação ao Palácio do Planalto, ~a quintafeira da semana passada. Expusemos os debãtes que foram travados nesse conclave e o Presidente Aureliano
Chaves declarou-nos, textualmente, que o não cumpri·
mento desse artigo da Constituição implicaria no enqtltte
dramento do Presidente da República e dos Governaddres dos Estados num processo por crime de responsabilidade. Essa é uma grande arma de que dispomos e que
nos ê oferecidã pela Constituição Federal. Nós iremos ao
Supremo Tribunal Federal e baseado no art. 83 da Co.nstitu.içãO Federal faremos um teste que me parece índispensável: existe a Constituição Federal para ser cumprida ou é um papel sujo que de nada vale? Vamos, portanto, inic'iar esse processo, para enquadramento do Presidente da República e dos Governadores dos Estados em
crime de ·responsabilidade.
Ocorreu.:.me a idéia de tentarmos, ao invés de contratar um 2dvogado isoladamente, obter o patrocínio da
Orâem dos Advogados do Brasil, entidade que tem-se
credenciado à adrhiração e à gratidão da sociedade brasileira por ter patrocinado _causas de tão relevante importância, a fim de que ela assuma também o patrocínio de
nossa causa junto ao Supremo Tribunal Federal.
No d~orrer do -simpósio, tivemOs oportunidade de
ler, t~bém, este Qutro trecho do par~ do Jurista Caio
Tácito. Ele declara que a emenda é auto-aplicável e não
depende de regulamentação. Pela sua importância vou
ler estas Unhas:
"Incorporado ao texto constitucional, por força
da Emenda Constitucional n"' 24/83, o novo§ 4' do
art. 176 é norma auto-suficiente, de executoriedade
imediata, independentemente de regulamentação
em lci.
A sua eficácia deve oPerar a partir do corrente
exercício financeiro da União, suplementando-se, se
for o caso, as rubricas da lei orçamentária."
Parece não haver a menor dllvida de que a área do Plant;jamento está lançando mão de uma série de sofismas
para fugir ao cumprimento do artigo da Constituição
FederaL

1582 . Quarta-feira 30

O Presidente em exercício, Aureliano
Chaves,
prometeu-nos que quando regressar o Presidente João
Figueiredo, irá transmitir ao Presidente a suã. convicção

de que essa emenda deve realmente ser desde logo cumprida, sob pena do Chefe da Nação e dos governadores
de Estados serem enqúadrados em processo por crime de
responsabilidade. Aproveitei a oportunidade, quando falava aos Secretários de .Çdllcação, na presença de dezenas de professores univer~tários que estão em greve,
para levantar uma test;, que me parece vá1ida.

do contra o Ministro Delfim Netto e sim contra o Preside!J.t~ da República, pois q1:1em nomeou e quem mantém
o Ministro Delfim Netto na Seàetúíã de PlanejaulCnto,
o responsável principal pelo título que o Brasil hoje ostenta de campeão mundial de dívida externa e vicecampeão mundial de inflação,_ é preci.samenit; o Presi:
dent~ João Batista de Oliveira .Figueiredo.
O S~. Fábio Lucena - ~ão os_ chamados crimes de ~
ponsabilidade cOnexos, do Ministro com o Presidente da
República. Respond~ os dois, no caso em foco.

O Srr Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Com muito praZer,- DobrC
Senador Fábio Lucena.

O Ser Flibio Lucena --Nobre Senador João Calmon,
ao declarar que a emenda de.autoria de V. Ex•, aprovada
no ano passado pelo Congr;.sso, só entrará em vigor no
dia 11' de janeiro_ de 1985, o Min.ist.ro do Planejamento
comete crime d6 ·responsabiliçlade cristalinamente definido na Constituição Federal e descrito na lei que define
crimes·de responsabilidade do Presidente da República e
de Ministro de Estado. Valc!ss~ essas leis, nobre Senador, valessem especialmente no que pertine à obrigatoriedade da autoridade a quem estã afeta a iniciãtiva do
inquérito e da ação processual, valessem leis dessa natureza, não tenho dúvida de que a Câmara dos Deputados
a esta altura já estaria fuilCionandO como órgaO- pi-ocessante e o Senado Federal como tribuilaljudicante do Ministro Delfim Netto, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal e pelas leis que definem crimes de responsabilidade. Com relação <\. auto-aplicabilidade da
emenda de autoria de V. Ex• é um assunto que, como
bem o disse V. Ex•, ê tranqUilo, dispensa discussões, delongru;, dispensa debates maà"'amiudados a respeito do
assunto, porque quando a Constituição -quer que uma
norma nela c_ontida não seja. auto-aplicável, remete essa
norma à lei complementar ou à lei ordir~ârÜl~ Dou-lhe o
exemplo disto ao abrir._, Constituição Federal.
O SR. JOÃO CÁLMON·Senador.
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sãO 110 arti8os, nobre

O St;. Fábio Lucena- Ao ab~:ír-se a Constituição Federal, encontram-se ex~mplos como o ·que vou·ier aqui:
"Art. 147. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito"
anos, alistados na forma da lei". Então, este artigo não é
auto-aplicável, porque a própria CoD.stituiÇão Federal
ma_nda que a~ lei estabeleç!l as formas de alístame~~~ ~e
eleztor. Não e o caso da el'nenda de V. E;:::.P,. pois não se
faz nenhuma remissão à lei complementar, ou à lei ordinária, nem às demais formas legislativas· estabelecidas
pelo próprio processo Legislofivo. De qualqUér sorte,
nobre Senador, cabe ao Congresso Nacional, cabe ao
Presidente do SenacJ..o Federal,· ao eminen'te Seitádor
Moacyr Dalla, tomar as providências, nobre Senador
para que a vontade ~o Congresso Nacional seja fespeita~
da não ~diria nem mesmo o long.o trabalho cansativo,
o esforço de V. Ex• que tom&. décadas inteiras. Lembrome de um livro que V. Ex' lançou em 1969, vale dizer: hã
15 anos. V. Ex• já anuriciava oS :wos 70 co_mo sefido a
dêcada da educação. Não ê nem majs o esforçO de V. Ex•
que estã sendo vilipendi~dp pe'o Ministro do Planejamento e sim a decisão do-Congresso Naciona.i-Qúe irailsfonnou o seu projeto~e errl.enda em norma constitucional auto-aplicável, coercitiva, impessoal e abrangendo
na sua executoriedade todos os Setores da sociedade que
ela obriga. Portt1go, nobre Senador João Calmon, asolidariedade do povo brasileiro, do Congresso Nacional,
dos Senadores, dos Deputados a V. Ex• ê um ato, neste
momento, de dever moral de tantos que se preocupam
com os graves problemas do nosso Pais. Era o aparte que
~estaria de dar a V. Ex• '

O SR, JOÃO CALMON- Muito obrlgado a V. Ex•
De acordo com o que..deternl.ina a Constituição Federal,
o processo por c~_e de respof"!sabilidade não será iiiiciaM

O SR. JOÃO CALMON- O parâgrafo único do art.
176 não se refere realmente à necessidade de regulamentação, porque ele reza o seguinte:
Anualmente a União aplicará nunca menos de
treze por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios vinte e ciuco por cento, ~o mínimo, da
receita result"!nte de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Não hã a expressão ..de acordo com os critérios que a
lei definir".
Não há dúvida nenhuma de que se trata de um sofiSllla
do Minj_stro_ do Planejamento, pelo qual vai t_esponder o
Presidente da República e vão responder, também, os
Governadores dos Estado~. Aí estã uma reflexão melanM
cólica. Os Governadores também eleit.os pela Oposição
não estão respeitando, nos seus respectivos Estados, o
artigo da Constituição que os obriga a destinar 25% da
- receiià de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Quando tive a honra de conceder o aparte ao nobre
Senador Fábio Lucena, no Fórum Nacional de Secretários de Educação, diante' de dezenas de professores
-universitários em greve e que lá estavam, eu defendi a seguinte tese: por que não aplicar, para resolver o problerna··da greve que está atingindo mais'de 35 mil professores uh1vefsifários dest' País, o ' 1esquema Curió"'? Pedi
ao Centro de Processamento de Dados do Senado PRODASEN, este levan,amento que aqui está. Esta ê a
tramitação do projeto de Jei do Deputado Sebastião Curió;inicialmente na Câmara e depois no Senado Federal.
O papel correspondente à irã.~itã.ção nO SeDado é bem
menor, e há uma explicação; é que na Câmara dos Deputados decorreram apenas três dias entre a apresentação
do projeto e a sua aprovação final naquelã Casa do Congresso. Todos os líderes de todos os partidos assinaram o
requerimento" de urgênc-ia - eu diria, de urgência-· ur-·
gentissima- e esse projeto de lei que interessava apenas
a alguns milhares de garimpeiros da Serra Pelada, cujos
di:l-eitos ·e_videntem~nte devepl se~. ~espeita~os, mas que
- não s"ão mais sagrados, nem mais ·prioritários do que o
interesse da Educaç~o nõ País.
O Deputado Sebastião Curió; que deixou as lides militares para se dedicar de corpo e alma à ativldade legislativa, teve um êxito espetaçkllar que se reflete no levantamento realizado pelo PRdDASEN.
No Senado, o pfojeto de lei. do Deputado Sebã.stião
Curió chegou no dia 10 e, no nl~smo dia, com pareceres
dados aqui no plenário por fíodas as comissões têcnicas
ligadas a esse problema, fOi aprovado. Dias depoiS, o
projeto foi vetado p.o Ifesidente da República. Entretanto, imediatamente, foi tomada uma decisão administrativa, permitindo a pennanência dos garimpeir-Os na
Serra ~e~d~. Q~inta-feira da semana passada, foi aprovada na Câmara d.?s Deputados uma nova mensagem, a
jato, não apenas pennitindo a permanência dos garimpeiros por mais três ou cinco ai::J.os, mas tambêm abrindo
um crédito de 80 bilhões de cruzeiros, ou mais, para uma
indenização à Companhià Vale do Rio Doce.
Indaguei aos integrantes do Fórum Nacional de Secre~
tãrios de Educação por que não aplicarmos o "esquema
Curió" para a solução do Problema angustioso, que está
provocaiido a paralisação de todas as unive(~idades des-

te.País, iilclusíve acarretando um grave risco a perda do
primeiro semestr~ !~tivo p~ra todos os esJ_udantes._
O Sr." Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO CALMON - Concedo, com ·muita
honra, o aparte ao· nobre Senador Hélio Gueiros.

6 Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador João Calmon,
estamos tomando êonhecimento das calamidades cometidas pelo Poder ~xeciitivo, para evitar a vigência da sua
proposição com hlação à Educação.
O SR. JOÃO CALMON --Da nossa proposição.
O Sr. Hélio Gueiros- Digo V. Ex•, porque V. Ex• foi
o grande herói, o grande lutador, talvez, at~ em certas
oportuilidades, passando por um Doin Quixote dos tem·
pos modernos. A verdade é que, às vezes, hã necessidade
de sermos um pouco ~·:quixotescos", nobre Senador, e
não se incomodar com ridículos ou outras coisas parecidas, para chegarmos até o fim. Quero felicitar V. Ei•por
essa fidelidade à luta e Quero dizer que, da parte dos seus
colegas do Senado Federal, V. Ex• terá todo o apoio e
toda a solidariedade, cl)nfb tem tido até agora. V. Ex• faz
muitO bem, nobre Senador, em comparar certas influências poderosíssimas que o Congresso permite, como fez
alusão aí à velocidade supersónica dos projetas em que o
nobre Deputado Seba$tião Curió está interesSado. Que-ro dizer a V. Ex•, apenas para ilustrar exatamentC essa
velocidade que V. Ex• está comentando e até estranhando, sem também condenâ~la, que sexta-feira, esse papel
correspondente ~o PRODASEN para a tramitaçà:o do
projeto no Senado. que te,m uns três ou quatro palmos,
talvez nem tivesse um palmo. Não sei se V. Ex• estava
aqui, mas houve um abafa em cima do Senado Federal
para aprovar um projeto.tujo texto neiihum Senador coM
nhecia, riobre Senador João Calmon. Do inteirO de5conhecimf:ri"t0 desta Casa! O projeto estava andando pelo
corredor do Congresso Nacional, riesta ligação entre Câmara e Senado, e já queriam aqui que o Senado aprovasse com "urgência urgentíssima. Sem querer fazer cargas
sobre ninguém, querq dizer a V. Ex' que a Liderança do
PDS, exercida pelo Lít;ier efetivo, colocou a sua assinatu.:.
ra para essa urgência urgentíssima. Se não" fosse o sCu modesto colega coridicionar a apiovação do projetO à
aprovação também de Um outro projeto, como diz V.
Ex•, de maior significação, que era para todo o Estado
do Pará, talvez sexta-feira, nesse jogo de abafa do Deputado Sebastião Curió, nós também tivéssem~s aprovado
esse projeto. E com !im detalhe - e aí ê que ficOu meio
suspeita essa ação em cima do Senado: esse projeto foi
modificado substancialmente na Câmara""'-dos Deputados, _':_riando-se, Sr. s:nafor João Calmon, uma cooperativa dos garimpeiros, a ser criada sob os auspfdos do
INCRA. Até aí pode parecer estranho uma cooperativa
criada por lei, mas o pior é o parâgrafo segufnte. Essa
cooperativa, qtle ê um nascituro; ainda não foi criada, já
começa com um patrimônio fabuloso: 5% de toda a pro~
dução de ouro da Serra; .Pelada vai para essa cooperativa
dos garimpeiros. Ora, V. Ex• sabe que nas cooperativas
os cooperados se unem, se juntam, fazem os seus· estatu~
tos e cada um diz ·quanto dev'e colaborar, cada um entra
de acordo com suas possi!Yi.lidades, e ninguém pode pasM
sar de uin certO l}mit.e. Mas essa cooperativa é sul gene-ris: ela vai ficar~m Sr% de toda a produção de Serra Pelada.
O

Sr~ F~io

Lucena -

Quantas toneladas dã isso?

O Sr. Hélio Gueiros- Respondendo aqui à curiosida~
de - vamos supor que Serra Pelada produza por ano 40
toneladas de ouro. A Cooperativa de Serra Pelada ficará
com dois rriil quilos. Ou seja, duas toneladas de ouro.
O Sr1 Fábio Lucena 1

Por ano?

O ·sr. Hélio Gueiros - Exatamente. V_. Ex• pode ter
certeza de que ~elada dará 40 tçmeladas de pi'o-
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dução de ouro. Pois bem, nós estamos criando a cooperativa por lei e ela terá direito a 5% da produção de ouro
c um detalhe específico, que V. Ex• não teve a sorte de ter
no seu projeto da edu_cao:;ào~ é que nesse projeto, -que foi
aprôvaêlo na Câmara, -diz que esses S% têm qúe ser re~
passados imediatamente pela Caixa Econômica Federal
.10 comprar o ouro dos garimpeiros. Então, V. Ex• vê
que o Senado deve colaborar e ajudar a quem merece,
mas ê preciso, também, que esta Casa não dê atestado de

gresso 'como seus repre·sentantes, professoras primárias ·
municipais estãO ganhando lá ainda 2 mil cruzeiros, 3
mil cruzeiros, entre um dólar e um dólar e meio a 2 dólares, por mês. Não se dá prioridade à s.olu_ção_, desse
probleina; mas dá-se prioridade, com a colaboração de
todos os líderes na Câmara e no Senado, ao interesse,
que considero também respeitável, de três mil, quatro
mil garimpeiros da serra ~e~ada.

inépcia, de omissão, negligência ou, até mesmo, de cum~

O Sr:HNIO-Gõe~lros- Permite-me V. Ex.• um aparte?

plicidadc. Era este o esclarecimento que desejava prestar,
apnweitando o fato de V. Ex• ter feito referência a e"Ssa
velocidade supersónica de certos projetas nesta Casa.
Muito- obrigado. __ _

O SR. JOÃO CALMON- Corri prazer, nobre Senador.

O SR. JOÃO CALMÓN ---Eminente Senador :Hérió
Gueiros, com licença do nobre Líder em exercício, SCnador José Lins, vou defender a Liderança do meu Pã.rtido ...

estou de pleno acordo com V. Ex• quando bato mea culpa em muitas coísas que se" rez aqui apreSsada e precipita-

O Sr. José Lins- O Líder em exercício-éO "iú56fe-Senador João Lobo.

O SR. JOÃO CALMON - -Perdão, Senador João
Lobo, permita-me fazer- aqui uma- defesa da LideranÇa
do meu Partido.
Nobre SeJlador Hélio Gueiros, V. Ex• critica -o-Líder
efctivo do PDS ..
O Sr. Hélio Gueiros -
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Fiz reparos.

O SR. JOÃO CALMON - Fez reparos à atitude do
Lídçr efetivo do PDS nesta Câmara Alta, Senador Aloysi{) Chaves. Entretanto, nobre Senador Hélio dueiros,
esse pedido de urgência; Urgentíssimo, (oi suOsciito na
Cf1mara dos Deputados, conforme vou ler, no dia 4 de
outubro, pelos seguintes líderes:
"Sobre a Mesa requerimento dos Deputados
Nelson Marchezan, Líder do PDS; Celso Peéanha,
Líder do PTB; Freitas Nobre, Líder do PMDB;
Eduardo Matarazzo Suplicy, Líder do PT, e Bocayuva Cunha, Líder do PDT, de urgência para este
projeto."
Devemos, num episódio como este, fazer uma autocrí·
tica e um ato de- contriÇão. A decisão de dar a máxima
prioridade, a máxima urgência à tramitação desse projeto é de responsabilidade de todos os Lideres na Câmara e
ryo Senado e não apenas do Líder do PDS ito Senado.
A propósito, eminente-senador Hélio Gueiros, devo
lembrar que o PDS é "'muito criticada_, obviamente é o
Parlido que não es~á no Governo, rilas é -o--Partido do
Governo, é muitO criticado às vezes por ser intransigente
ou irredutível cm alguns episódios: Mas, sou testemunha
e protagonista de dois episódios recenles:"-fcij a apresentação aqui de um pedido de umá comissão especial para
fazer uma ampla investigação sObre o-chamado escândalo das polonetas. A Liderança do meu Partido concordou sem maio(esdificUid-aaes coiri a-aprovação dessa-comissão especíal. Mais recentemente (invoco o testemunho do nobre Presidente dessa CPI, o combatível Senador José Fragelli), contando, inclusive, com a compreensão do nobre Líder José Lins, nós reativamos uma comissão parlamentar de inquérito sobre o mercado financeiro_com a inclusão_ do-caso Coroa-Brastel. Contamos,
para isso, com a colabora~o da Liderança do PDS no
Senado, como V. Ex~< ~!1-fírma. Nesta hora de autocrítica e de ato de contrição, vamos reconhecer que todos os
partidos às vezes Cometem o erro de dar excessLva importância, a máxima prioridade, a um problema que não
tem a magnitude e a gravidade, por exemplo, do problema da educação: sete milhões de crianças fora das escolas de primeiro grau, 84% das crianças que não terminam
a escola fundarriental, professoras primárias no Nordeste
e na Amazônia, que V. EX"s tanto honram neste Con-

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador João Cah:non,

damente. De maneira nenhu_ma quis deixar mal colocado
o nobre Senador AloySío Chaves. Ai:}enas quis informar
a V. Ex• que nós sõ não aJ)rOv3.mos sexta:fe"íÍ'a passada
esse projeJo cm_ serra Pelada porque eu, que estava na
_ev_e_ntt;afo Lide_rança do PMI?B~ fl'!~"Tecuset;_ Mâs, o_ Qeputado -Sebastilfo Curiõ ·eX:itiiU:me reqtieriiriúito-iSsiO.ado
pelos nobre Seriadores Aloys_io Chaves e Nelson Carneiro, dando urgência, urgentíssima. Apenas eu, que conhecia mais Ou ffierios o problema; me recuse! a ass-inar.-senão, na- sexta-feira passã.da, esta- Cása iiilh<i -votadO, pÔr
votação simbólica das Lider~n~as, um proje_t9 ch~ªQo ~
I hOraCiaCânÍara dos Deputados. Era esta a minha intenção, apenas para corroborar na estranheza de V. Ex~<,
quando se admira de certas velocidades aqui dentro. Foi
somente isso que. quis focalizãr.
o""'sR." iOÃO CALMÓN- Agradeço o aparte de V.
Ex• e devo fazer uma retifitação: segundo me disse o
nOOre -seniúior José Lins, rião -SãO trêS ou quãi.-ro' inil Sa~
rimpeiros em Serra Pelada, são 60 mil. Entretanto, o que
são 60 mil garimpeiros diante de sete milhões de crial"!.ças
fora das escolas e de 84% das crianças que não terminam
a escola fundamental, que é-o míriimo exlgído paraa Iii~
tegração de uma criatura na sociedade?
O Sr. José Llns- Permite-me V. ~x• um a~,rte7.
O SR:. JOÃO CALMON --Com muito prazer e-ln Ui~
ta honra, nobre Senador José Lin~.
O Sr. José Lins- Nobre Senador João Calmon, V.
.E)(f é certamente um ~ornem feliz, e feliz por vários motivos: primeiro, porqtJe é do- PDS, mas goz-a das venturas
da Oposição; segundo, porque V. Ex• é realmente um
homem que tem dado uma grande contribuição ao País
em vários campos, principalmente na área da educação.
Não vai nisto nenhum elogio barato porque V. Ex• sabe
que eu, de princípio, fui contra a sua emenda. Mãs (ui
contra não porque não haja necessidade de uma ação
maior do Governo junto à educação, rrtas porque; no
meu ponto de vista, se vamos vincular o orçamento às diversas funções de GoVerno, no final das contas não deixaremos nenhuma liberdade à programação .ou ao entrosamento da ação em vãrios setores, o que para mim,
também, é um grande mal. Mas, uma vez aprovada a
emenda de V. Ex~, certamente o Poder Executiv'o estará
obrigado a cumpri-Ia e, neste caso, eu me arrisco_ a dizer
a V. Ex~ que o Governo aplipará 12% do orçamento ...
O SR. JOÃO CALMON -

13% ..

O Sr. José [ins- ... 13% do orçamento na educaçãO.
Talvez menos razão assista a V, Ex• quando não aceita a
questão da função educação na distribuição da ação do
Governo.
O SR. JOÃO CALMON- Função educaÇão e cultu-

ra.
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O Sr. José Lhts- Sim, mas no caso a emenda se_refe-: .
re à Educação. -O SR. JOÃO CALMON - Não, rcfere-s.e a ensinO:
manutenção-_e desenvolvimento e do ensino. É o texto do
artigo dft_ ~~>nstitu_icão.

O Sr. José Lins- Exato, mas V. Ex' sabe que o ensi~
no não é feito somente através do Ministério dã- Educação. Nesse ponto, acho que esse somatóríO de recursos
distrib-uídos no ensino, evid7ntemente, pode ser computado para perfazer os 13% a qtifi ·a emenda de V. Ex• se
refere_ Há o ensino mmtar, há o ensino agrícola. Em suma, hã uma variedade de aplicaÇÕes de recursos que se
dirigem para o mesmo ()bjetivo do ensino. Tõ-d.avia, é impossível deixar de reconhecer que a inclusão dt: determinados itens numa avaliação deSsa natureza não correspOnde, absolutament~. ao espírito constitucional, cpnforme está vazado na emertda de V. Ex•. De-modo que só
me resta, nobre Senador, esperar que o Governo dê cumprimento total à emenda que foi aprovada pelo Congresso e que o ensino tire prove"ito desse trabalho que V. Ex~<
fez, fruto de uma dedicação que há muitos anos V. Ex~<
oferece ao País nessa área. E é o que espero.
O SR. JOÃO CALMÜN -Agradeço a V. Ex•,nobre
Senador José- Lins, a referência tão generosa à minha
obstinada, luta em favor da_educação.
Devo, entretanto, salientar que tudo o que se refere à
despesa c-om ensino, concordamos plenamente que seja
computado na hora do cálculo desses 13% sobre o total
das receitas e impostos. Quanto a isso, não hã a menor
dúvida. O "que provoca a nossa oposição mais veemente é
o conflito que há entre o ponto de vista do economista
Delfin Netto e os mestres de educação deste País. A Lei
de Diretrizes _e Bases já definia item por ítem, o que ê
,.despesa com ensino. A UNESCO, Q.ue é a entidade da
Organização das Nações Unidas, que se dedica a problemas de educação e _cultura, também define num d-pcumento esses mesmos critêrios, para o que é despesa com
ensino. Aqui no Brasil, entretanto, está havendo uma dep\~rável distorção, que foi focalizada pelo Conselho Federal de Educação, que é o órgão supremo de assessoramenta do Ministério da Educação e Cultura. Nós não
podemos deix'ar de reconhecer, por exemplo, que Colégio Militar e Escola Militar estão enquadrados no item
de ensino. Mas, as demais escol ás se enquadram sob outra rubrica, a da defesa nacional. A EMBRAPA e a
EM ATER, por exemplo, são entidade destinadas à pesquisa agrícola.

O Sr. José Lins -

E extensão rural.

O SR. JOÃO CALMON ..__ Exato. As escolas agrfcolas estão incluídas no cômputo dos 13%, mas EM ATER
e EMBRAPA são estidades, como V. Ex• sabe, que se
destinam à pesquisa para agricultura,_ não têm nada a ver
com ensino ..
O Sr. José Lins- Pesquisa e assistência ao homem do
campo. Isso é muito importante. Eis aí uma Í'azão por
que eu realmente acho que a vinculação de parcela do
orçamento a determinados objetivos não é a mclhor têc.. nica. Eu acho que a saúde é tão importante quanto a
educação, a assistência soeial, sobretudo ·aos mais
Pobres, também. Mas, uma coisa é pensar assim a respeito de uma técnica d~ programação, outra coisa ê cumprir
ou deixar de_ cum_prir o instituto Constitucioilal.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador José Lins,
esta vinculação de determinados itens do orçamento
para certas finalidades já existe, hoje, em numerosos ou~
úo setores. Como V. Ex• sabe, tão bem quanto eu, entre
1946, quando nós tivemos a Constituição mais liberal
deste País, até 1967, durante.vinte e um anos, a Consti-
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tuição incluí:.~ vinculações em favor da educação, e em
favor-do seu sofrido Nordeste e do nobre Senador João
Lobo. 3% para comhater à seca ...

Q

~r.

José Lins- Mas, V. Ex• sabe que nunca foi

cumprido.

-

O Sr. Hélio Gueiros- Mas, ficarã -devendo.
O Sr. José- Lfns- Em tese, sirh.
O SR. JOÃO CÃLMON- Posteriormente, em 1967,
essa vinculação foi eliminada; mas durante vinte e um
anos a Constituição incluía aquele artigo. Os tecnoburocratas, que em última an.álise devem ser acusados pela situação que o Brasil está enfrentando, neste momento,
cortaram. eliminaram, no- Governo dO Marechal HUmberto de Alencar Castell_Q Branco o referido percentual.
Qual foi o resultado da eliminação dessa vinculação? O
percentual, que chegara a 11%, desabou para cinco por
cento. A tese de V. Ex~ é realmente a tese definida, a partir de 1967, pelo Ministro que ocupava o Ministério do
Planejamento naquela época.

o

..

...

.

Sr. José Lins- QuandO inclusive acabart~m com
todos _os fundos, ou pelo menos com os principais, pela
simples razão de que carreavam a maior parte dos recursos do Governo, não deixando margem a qualquer programaçrto em outros setores.
O SR. JOÃO CALMON- Ma-S Joio Cm-seitiid.i~-Sr.
Presidente c Srs. Senadores...
O Sr. José Lins- Mas, quanto à educação, eu quero
dizer a V, Ex~ que considero prioritário.
O SR. JOÃO CALMON - ... logo em seguida, começou a violação do princípio de não vinculaÇão -introduzido na Constituição-pelOs tecinocratas. O que é, eminente Senador José Lins, um imposto sobre combuStíVeis
líquidos e gasosos? t uma vinculação obrigatória. Esse
imposto só pode ser utilizado Para abertura e pavimentação de estradas. Eu daria mais oito ou dez exemplos de
vinculação, inclusive o do imposto sobre telecomuni·
cações. Quándo nós telefonamos, pagamos um determinado imposto. Esse dinheiro é sagrado. Só pode ser utilizado para telecomunicações. Mas esse debate realmente
levaria .. ,
O Sr. José Lins- 1:: outra tese.
O SR. JOÃO CALMON - •••o orador dobr-ar o tempo que, generosamente, lhe está sendo destinado pelo
Presidente desta sessão. Eu encerraria, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, esta exposição monótona, pouco atraente. mas que, de qualquer forma, representa a defesa do
interesse de milhões de brasileiros que estão fo_ra das escolas, de centenas de milhares de professores de todos os
níveis:que gailham salários irrisórios. Eu concluiria este
meu pronunciamento lendo um pequeno trecho de um livro que está traumatizUndõ a opinião pública" dos Estados Unidos. Em fevereiro do corrente ano, fui convidado
pelo Governo anú!ricãnOPlfra visitar esta-beleC-inli!lltoSeducacionais de todos os níveis, desde o jardim çie infância até a universidade. -Naquele momento esta-Va sCndo
comentado em todo o território americano am livro com
()·título "Uma Nação em Perigo". Qual a nação-que está
em perigo? Estados Unidos da América. Por que a mãior
potência do mundo capitalista e do mundo democrático
~stá ~lll perigo? o-livro T:iz as seguintes revelações:
"Comparações ifiternadonais Cntre estudãrlles
revelam que, entre os 19 colocados nos primeíiOs lugares, os Estados Unidos aparecem de uma maneira
que eles consideram absolutamente insatfsfat6ria:
Vinte e três milhões de americanos adultos são
funcionalmente analfabetos."

Foi revelado que li% dos americanos adultos são funcionalmente analfabetos, isto é, não têm oito anos de escolaridade. Nos Estados Unidos o con~eiio de funcionalmente analfabeto abrange quem não tem oito anos de es_cola_ridade. Cerca de I 1% dos americanos com mais de
17 anos de idade devem ser considerados, portanto, pelos critérios vigentes naquele país, como funcionalmente
analfabetos. Entre as minorias (negros, porto-riquenhos
etc.) a percentagem se eleva a 40%. No Brasil temos 28%
de analfabetos que não sabem ler, _escrever ou cofltar e
temos IDais de 82% que são funcionalmente analfabetos.
Chegamos, portanto, a essa estarrecedora conclusão:
computando os analfabetos e oS funcionalmente analfabetos o total ultrapassa a casa dos ?4 ou 95%.
Prossigo a leitura: _ _
A média das notas dos estudantes na escola secundária
é. hoje. inferior à_ de 2? anos p~ssados, q_uando foi lançado o primeiro Sputnik. Ele; revelam, nessa carta aberta
aos americanos, que o lançamento do primeiro Sputnik
cquivareu a um murro nõ quCiXO do amerciano porque o
po_vl? dos E!>_tados _Unidos_ ch~go_u à- conclu~ãQ d~ qu_e o
outro país já havia superadtúi. superpotência do mundo
capitaliSta, lançando o Primeiro Sputnik. - --- -No relatório "Uma Nação em Perigo" ainda há uma
revelaç~o aterradora: "Se um país inimigo quisesse montar um dispOsitivo para prejudicar grav_emente os Estados Unidos, para comprometer o futuro daquele país,
não seria capaz de arquitetar nenhum _dispositivo mel h o~
do que o utual"quadro da educaç-J.o americana. Pela primc_ira -vez. o nível educacional de uma geração é inferior
ao da geração anterior." Dentro dessa mesma louvável e
invejúvel autocrítica, o relatório, que é de responsabilidade do Governo, declara que os Estados Unidos já foram amplamente superados pelo Japão, na indústria automobilistica. que está produzindo automóveis baratos e
mais sofisticados do que os americanos, e pela Coréia do
Sul, pais ajudado pelos Estados Unidos e cujãS usinas de
produção de aço são muito mais sofisticadaS do que as
americanas. Se levarmos em consideração que a maior
potência do mundo capitalista está traumatizada com as
reveluções sobre sua situação na área da educaçilo, que
dizer do Brasil? Numa hora dessas, Sr. Presidente _e Srs.
Senadore.~ o Ministro do Planejamento, acho que indevidamente é também citado como professor e professor
de uma universidade da qual todos nós nos orgulhamos,
que é a Universidade de São Paulo.
O Sr. Hélio Cueiros- Já se aposeotou. Ele se aposentou. para não perder certas garantias,
O Sr. José Lins -

V. Ex' me permite um aparte?

O SR. JOÃO CALMON prazer e_ cl?m muita_ honra.

Pois não, com o maior

o·sr. José Un(- É muito louvável, nobre Senador,
esse orgulho americano de querer ser O primeiro em tudo, mas na realidade isso prejudica muito o mundo e talve-;_ fum:ione como um bumerangue, prejudicando também os Estados Unidos. A respeito dessa questão do pavor que o ameh~iano tem de Ver um país adiantar-se a ele
em qualquer setor da atividade, li há pouco tempo, também, uma declaração de um eminente economista americano que vem exatamente dizendo que os Estados Unidos têm que perder essa mania. É até importante que os
Estados Unidos permitam a distribUição melhor do trabalho produtivo no mundo. Há o fato de o Japão produzir mais automóveis do que os Estados Unidos; de oBrasil vender produto!'. si~erúrgicos aos _R_stados Unidos, ou
da- penetração de qualquer produto dÕs país~ -~ubdesen
volvidos n<.L América, é muito importante, inclusive para
o caso de uma melhor distribuição do trabt!Jilo"-no múndo. Então <lcho que essa crí(ica é Importante, mas devemos convir que os Estados Unidos tam-bém não podem
ser perpetuamente os donos do mundo.

Maio de 1984

O SR. JOÃO CALMON- Nobre SenadOr José Lins,
eu não estou elogiando uma crítica; estou elogiando uma
autocrítica do povo americano; mostrando não apenas a
siia irtrer!Oi-idãde em várias áreas, inclusive effi face de
países que enfrentaram a guerra com os Estados Unidos
e receberam, em duas das suas cidades, bombas atômicas
americanas.
O que os Estados Unidos estão focalizando, agora, é a
performance extremamente ins~tisfatória dos estudantes
americanos em todas as' cOmpeiições iitternacionais- cOm
estUdantes dos países desenvolvidos. E, agora, nobre Senador Josê Lins, criou-se uma nova categoria nos Estados Unidos. Não é apenas do cidadão funcionalmente
analfabeto. Na era da informática, na era da computação de dados, eles consideram que os Estados Unidos
têm -40 milhões de americanos que são cultural e tecnologicamente analfabetos.
Eu vi, nobre Senador, nos Estados Unidos, nessa viagem que durou um mês, ao lado de cada escola, uma parábola voltada para um satéHte artificial para recepção
de lições que são transmitidas nas escolas. Eu vi, nobre
Senador, xerox de textos escritos por crianças de cinco
anos de idade, que ainda não sabem ler, mas já sabem escrever batendo na tecla do Computador pessoal de seus
pais, em casa.
Nós estamos diante de uma situação dramática que
ninguém pode minimizar o~ subestimar: o gap, o fosso
_ que separa os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento, como- o Brasil, tende a alargar-se e
aprofundar-se cada vez mais. Os Estados _Unidos já de-:.
ro:tm-o grito de alerta. Cabe ao Congresso Nacional, através dos seus lídimos representantes, também dar um grito de alerta. O Brasil também está em perigo, está erri perigo graças à iriSensibilidade e à incompreensão dos tecnoci'ãfa.S que nos dominam.
O Sr. João Lobo -

Permite V. Exf- um aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer e com
o consentimento do nobre Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro a V. Ex• que seu tempo está esgotado.
O Sr. João Lobo - Serei breve no aparte que farei a
V. Ex' mas não poderia deixar de fazê-lo. Eu ent~ndo diferente do Senador José Lins. Acho a lição americana de
uma grande humildade, pois uma nação, como os Estados Unidos, habituada a ser a máxima em tudo no mundo moderno, aceitar que se divulgue uma autocrítica,
como a feita atualmente pelos seus homens públicos, pelos seus sociólogos, pelos seus economistas, é uma grande lição de humildade que dá ao mundo._ Mas o aparte
que queria fazer a V. Ex•, Senador João Calmon, V. Ex•
que é uma legenda não só desta Casa, mas deste País,
principalmente da minha geração, uma geração mais
nova do que a de V. Ex• ...
O Sr. Hélio Gueiros Lobo.

Não exagere, Senador João

O Sr. João Lobo- .;.que se habituou a ter no grande
João Calmon, o Grande Joio ~m medo, o protótiPo daquilo que devíamos seguir e para o que devíamos nos
voltar, a batalha, a luta, travada com enorme bravura
em favor da educação deste País, V. Ex• tem tido brilhantes vitórias, mUitos desgostos, alguns reveses, mas a
coragem de V. Ex• é cada vez um pálio mais aberfo e
mais fulgurante para os exemplos da nossa política, dos
homens políticos deste País. E~_queria parabenizar em
meu nome, em nome da Liderança do PDS, o pronunciamento que V. Ex• produz nesta Casa, nesta tarde, e gos-tl:lríamos que este pronunciamento fosse levado ao conllã:imento de toda a Nação, de todo. este País, dos homens responsáveis pelos destinos deste País, para a gravidade da situação presente, em que não se cuida com

Maio de 1984

todo o vigor, com todo _o cuidado, com toda a atenção,
dos problemas educacionais, dos problemas que melhoram o conheclmento,_capazes de botar a mocidade, o
presente brasileiro, nesta nova fase da cultura mundial,
que é a cultura da informática. Meus parabéns a V. Ex•
pelo seu brilhante e sério pronunciamento.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•
pelas suas palavras que muito me comovem.
COncluiria,' Sr.-·Presldente e Srs. Senadores: esta e.xposiçào sobre o drama da educação no Brasil, com uma referência à Liderança do meu Partido. Muitas vezes o
PDs-é ac_usado," pelos seus adversários, de serViliSmo ou

até de ser um apêndice_dócil do Palácio do Planalto. Eu
aproveito essa oportunidade para dar o meu testemunho. No episódio da apreciação de nossa emenda, as lideranças do PDS, na Gnlãra e no Senado, foram convocadas para reuniões na ãrea do Poder Executivo. Não
ocorreu desta vez o que sucedera em 1976, quando a
emenda foi rejeitada por falta de quorum. As lidefanças
do PDS nas duas Casas do Congresso declararam, enfaticamente, lú no olimpo governamental, que, não tendo
sido e não poderia ser fechada a questão em torno dessa
emenda para a sua rejeição, seria absolutamente previsível a sua aprovação porque ela contava com a simpatia
de todos os integrantes do PDS e de todos os integrantes
dos Partidos da Oposição. Presto, portanto, agora, esta
homenagem à liderança do meu Partido que colaborou,
também, decisivamente, como os representantes do povo
vinculados a Partidos da Oposição, para a aprovação. de
nossa emenda. Se não contássemos com a colaboração
da Liderança do PDS, effi-ambas as C:isUS (fo Congresso,
não estaríamos, agora, comentando esta vitória especular que não é miriha- é de todo o Congresso Nacional
- e que não pode ser sabotada pelo atual Ministro do
Planejamento, Sr. Delfim Neto. Muito obrigado. (Muito
beml Palmas.)

DIÁRIO DOÇONGRESSO N,_'\CI_()NAI,.(Seção !I)

será assinada pelo Sr. Presidente, antes porêm, o Sr. Presidente determina que as notas taquigrâficas, tão logo
tra-duzidas, sej~m anexadas a esta Ata.
ANEXO À ;,{TA DA ll• REUNIÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA, REAUZADA EM 9
JJJ$ MAIO DE IQ84, QUE SE PUBLICA COM A
D5VIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.
.
--(!NTEGRA DO APANHAMENTO TAQUlGRÃFICO)
PRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAMPOS
VICE-PRESIDENTE: SENADOR SEVERO
GOMES
O SR. PRESIDENTE (Roberto_ Çampos)- Srs. Senadores, Srs. Deputados, Coronel Osiris Silva, minhas
Senhoras e meus Senhores. 1:: uma grande satisfação para
mim <Jcolher nessa Comissão meu prezado amigo, Coronel Osirís Silva. Considero-o dentre os executivos de empresas e~tatais o mais familiariZado com problemas de
trailsferéncia tecnológica. Se tiver aJgum rival nesta
constelação será talvez o Professor Elieser Batista. Esse
os dois nomes que me ocorrem como--realmente os líderes ria experiênda prática de absorção tecnológica, coisa
que ambos têm feito com competência e realisrna.Aliás,
qu<Jndo me visitava em Londres, costumava dizer jaco~_
samente ao_Coronel Osirís Silva, qUe ele era meu candidato perm?nente à Presidência da NUCLEBRÂS, sim-plesmente porque se trata de um tipo difícil de absorção
de tecnologia .face à tentaçãO- de megalomanias, precisaríamos_ de homens como ele, sóbrio e experimentado_
nos Problemas diários de absorção tecnológica com.firmeza realismo e patriotismo.
i em _a palavra o Coronel Osiris Silva._

ATAS DE COMISSOES

O SR. ÜSIRIS SILVA- Srs. Senadores, Srs. Deputados~ meus caros amigos, Srs. e Senhoras, prezado Senador Roberto Campos.

COMISSÃO DE ECONOMIA
11• Reunião, realizada em 9 de maio de 1984

A TÊCNOLOGIA AVAN-ÇÁDA
OS PAI SES EM DESENVOL V!MENTO

Ãs dez horas do dia nove de maio de mil novecentos e
oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala
Senador Nilo Coelho, presentes os"Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente, Benedito Ferreira, Milton
Cabral, Albano Franco, Cid Sarripaió, Fernándõlieriri~
que Cardoso e os Srs. Deputados Salles Leite e Dirceu
Carneiro, reúne-se a Comissão ae·ÉCorlolnia.-Na presente data o convidado desta Comissão para o ciclo de Pa~
lestras sobfe a Política Nacional de Informática é oCo~
ronel Osiris Silva, Presidente da EMBRAER. O Sr. Pre~
sidente declara iniciados os trabalhos faZendo a apresen~
taçào do ilustre conferencista, e a seguir lhe concede a
palavra. O iema apresentado pelo Sr. Presidente da
EMBRAER refere-se a "Tecnologia Avançada e oS-Páíses em Desenvolvimento". Termiriada a- pa"lc!sira; usaln
da palavra os Srs. SeriadáreS· AlbanO franco, Bened·it~
Ferreira, Milton Cabral, Cid Sampaio e os Sr.s. Deputados Salles Leite e Dirceu Carneiro, debatendo cOm oCoronel Osiris Silva o--tema discorrido. A seguir, na qualidade de membro da Comissão, o Sr. Presidente faz algumas colocações e agradece a colaboração valiosa prestada pelo Sr. Coronel OsiriS Sífva. ContinuandO, -0 Sr. Presidente comunica aos co~vidados presentes, que paf!i hoje, tamhém estava prevista a palestra do Dr. Fírmino
Rocha de Freitas, Presidente da ABIN EE, associação
que congrega a indústria elétrica e elettõnica brasileira,
mas que devido ao adiantado da hora, e não querendo
condensar a apresentação. de S. Si, sugere a marcaçãO de
nova data, dando assim, igual oportunidade aos conferencistas convidados. A sugestão é ac.eíta por unanimidade. 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

Muito honrado, recebi o convite de S. Ex' o Senador
Roberto Çampos para aprese_!ltar perante esta prestigiadu Comissão de Economia, um depoimento sobre o .que
poderemos cham~r de ''verdadeira drama" dQ ppsicionârU~ento da- te-ênOlógia avançada nos países em desen- .
vo!vimento. Pedimos que nos pennitam basear~ nossa
exposição na experiência da EMBRAER - Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., a qual tenho a honra de
dirigi~ d~sde sua fundação. Esta empresa, vinculada ao
Ministério da Aeronáutica, constituída em 1969, colneçou a operar e~ 1970, tendo como objetivo principal
proje_tar, desen-volver e faRricar aviões destinados a atender necessidades do País e do exterior.
Gwças --~ U'!la -~o lítica realista estabelec:ida pelo Governo Fe~eral, em particu!ar_pe!o Ministério da Aerona~ utica e coflSisten_t~meniC_apoiada pelas. diferenÍes Adn::tinfstraç?es_é_qu_e, hoje o Brasil, de_País puramente impOrtad<?r,de_a_y_iõeª_,__!_r~!Js[ormou-§.e também em e_xportacior
de aparelhos ligados a segmentos específicos de mercado. PeÇo-Íhes registrar esta colocação pois, se tentássemos_cobrir todo o amplf:? .espectro de aviões que_o P~s
neceSSita cfescentenlénte, teríamos falhado nos objetivos
fixados para o ~preendimento. Permito-me, ainda, assinalar e enfati;mr o apOio e a visão para o futuro da
atual Administração do Presidente Figueiredo, e mais
próximo de nós- do Minis_tro Délio Jardim de Mattos
pois que, a partir de 1979, conseguiu-se que um amplo
-horizonte_ fosSe delineadO com no~~s projetas que moldaram O já St:;OSÍYel suce_fi~O _dOS maiS recentes lançamentOS da Empresa.
A responsabilidade de me dirigir a Vossas Exceléncias
obri_ga~me .a lhe~-_pe~lr que consid~rçm _tudo quanto possa dizer seja muito mais objeto de discussão do que afir-
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mação de vc;:rdades. No complexo campo da tecnologia,
que gerou uma dependência entre nações muüo mais· incisiva do qr.ie aquela imposta pela força das armas, a dinâmica é tão intensa quanto as possibilidades geradas
pela mente criativa do homem moderno. E, assim, o que
se afirma agora pode não ser verdade amanhã e o que sC
garante para um produto certamente não se aplicará a
outro.
--com rehçào à tecnologia não Se podC esquecer que,
embora a auto-suficiência seja um objetivo importante
no processo de desenvolvíinento de uma nação_, não parece fazer sentido gerar ou adquirir uma nova técnica se
a mesma não puder ser usada para satisfazer um desejo e
uma necessidade do público, de contribuir para o crescimento das vendas (e, por conseqUência da produção), de
determinar uma modernizição e de melhorar o padrão
do produto, ajustando-o ao estilo e à demanda da sociedade.
Cada país deve, pois, escolher seus caminhos e selecionar seus objetivos determinando a direção a seguir, o que
impõe, necessariame_nte, em face da natural escassez de
recursos - n-otadarllente nos países em desenvolvimento, a seleçào de priOridades.
Aí é que, em geral, os países mais pobr_es falham nos
seus projetas de desenvolvimento. Os diferentes segmen~
tos da s·acied;;~de chegam a imaginar que se pode tudo
aprende!, tu_d_o faz~r ou tudo prqduzir. Con(undem a.
aparéricia com o cOOI.eúdo das coisas eachândo que a
manufaturã é semP-re acessíveJ subestimando, na maioria
das vezes, a gigantesca infra-estrutura cieritíflcã, tecnoJógiC<J e prodlltíva que_ está por trás de muitos dos produtos mais conluns e ao nosso alcance corrente.
No caso brasileiro, pode-se observar que o desenvolyimento Industrial sempre se baseou fortemente na tecno_logia estrangeira, segundo um processo de reproduzir
aqui o que se fazia lá fora. Sem sombra de dúvida, essa
tecnologia desempenhou um papel importante no nosso
progresso mas. certamente, não foi suficiente para permitir a criação de uma estrutura tecnológica autônoma.
Para tanto, tem faltado o esforÇo interno, indispensável
que é para superar a dependência permanente. Com isso,
não queremos dizer que a importação de tecnoJogia seja
um mal; o que seria mal é se com ela nós nos contentássemos. Ensinam-nos os países desenvolvidos que a mescla _entre a importação de conhecimentos e a geração de
técnicas próprias a fórmula ideal para o esforço de. desenvolvimento.
Neste ponto, ocorre-me uma observação, um tanto
cínica, do célebre chanceler alemão Bismarck:
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"Os povos normais aprendein com a experiência
própria, os inteligentes com a experiência alheia e os
burros nem com a própria nem com a alheia."
Certamente não nOs incluímos nesta terceira categoria.
Após esta intrOduçãO, é tempo para que entremos
mais a fundo no tipo de problema que tem sido analisado por esta Comissão e estou convencido que uma retrospectiva tão racional e serena quanto possível deveria
_ser feita em relação a trajetória Seguida pelo nosso País,
na suâ- extenüante caminhada para galgar melhores
niveis de desenvolvimento. E, ainda, assim o fazendo,
vale comparar o resultado que se obtenha com as experiências alheias (isto se desejarmos formular uma opinião mais compassiva sobre nós próprios).
Como ponto inicial gostaria de mencionar que, nas
nações democráticas e na raiz do processo produtivo, há
uma questão que se coloca de imediato: ter ou não ter
uma polítíca- indUstrial centTal conduzida (coordenada?)
pelo Estado. Este tipo de debate sempre se acirra e mesmo nos Estados Unid9s está hoje mais presente do que
nunca, em face da const<~tação dos grandes déficits comerciais, as altas taxas de desemprego, isto segundo se
acusa nos EEUU, causados pela crescente competição
estrangeira no mercado internp norte-americano. Há al-
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guns anos, falar neste tipo de problema nos Estados Uni·
dos não dava assunto para cinco minutos de conversa.
Hoje, no entanto, discute-se abertamente na sociedade

civil, no congresso, no executivo, e já há Ummotecíonis_mo claro praticado em favor do mercado interno, com
base na Lei do Comércio (promulgada em 1979) e pos
projetas de lei em discussão, entre os quais cito a Lei de
Tecnologia Avançada.
O que faz os Estados Unidos diferir de outas naçÕes é
que, para os norte-americanos, não importa que produz
(o ingresso de capitais é li~re) desde que_ o l?elll não seja
industrializado em seu territóriO e fabricado com mãode-obra local.
O dC:senvofvimento industrial brasileiro (com su.a parcela de tecnologia) mostra que a proteção no· mercado
tem sido necessâria toda ülfra-estruiura produtiva que aí está ê produto dessa política. O -de_bàte que se acirra
não parece ser em relação ao tema em si, em relação ao
qual não se pode discordar. O que parec_e_ suscitar as
maiores manifestações seria a forma de gerenciâ-la. Até
hoje muitas indústrias, incluSive a automobilísitca, go-_
zam dessa proteção - e o modelo da indústria de produção de autoveículos foi o americano, isto é, Hberd~de
para a entrada e capitais estrangeiros associados ou não
aos nacionais.
Nossa cultura, portanto, leva-nos a admitir que uma
política governamental setorial deve existir e, admitindo
o princípio- discute-se-o "como proceder". Neste processo, para estabelecer o gerencian'leflto da política industrial, inúmeras perguntas são levantadas para fixar o
nível de ingerência do Est~do, os tipos po.ssíveis de ãiocação de caj)hais, a origem da tecnologia, etc. E o Esiado
tende a aumentar sua ingerência quanto maior seja o
grau de incentivos govemamentais concedidos.
A internacionàlizaçào do comércio, efttretanto, cria
problemas para as políticas internas,_ quaisquer que elas
sejam. Se não, vefaillos os prÓprios Es.tados Unidos,
nação que jâ chamamos anteriormente como exemplo.
Quando a Europa e o Japão, destroçados pela guerra,
não tinham estrutura para competir com o Gigante do
Norte, a indústria americana pontificou no mundo, livree sozinha. Regras liberais de livre penetração nos mercados' foram consolidadas sob- inspiração norte-aineiiCana
e, apesar da Organização Jnternacional de Comércio jamaiS ter consegUido nascer, o GATT. (Acordo Geral de
ComérCio eTarifasf. com-QSofucãO-alternativa, tem sido
ativo na direçào de proteger os bastiões dos privilégios
comerciais instituídos nos últimos AO anos. A maioria
das Pressões que os palses em deieJiVOJViffitúli-o vêm sofrendo, sempre que determinam medidas _internas para
favorecer seu sistema produtivõ, têm origem numa "fotografia" do comércio internacional tirada provavelmente em algum momento na década dos 60. Desde então, os
países em desenvolvimento, sempre que implant~m um
novo setor industrial -fato compreensível na dinâmica
das trocas comerciais e em face das suas naturais aspirações, os mecanismos do comércio internadonal procu. ro:~.m "compensar" os outros Estados (mais dCSenvoJvidos) pelas suas "perdas" de exportação devidas aos novos segmentos de produção interna._ Neste momento, os
estímulos às exportações são constàntemente invocados
e classificados_ coino práticas predatórias de comércio.
Assim, somos levados à crença que, para se fugir a esta
injusta sujeição, esquemas de incentivos à exportação deveriam ser modificados, de modo a os tornar menos os-·
tensivos, mais embutidos e diÍuid05 em legislaçã·o geral
pouco inteligível. Hoje, honestamente, nosso Diário Oficial publica-a legislação que, traduzida para o inglês, serve de base e libelo nos processos que:sâo movidos contra
nossos exportadores, sob o pretexto de subsídios interditados pelas regras do GATT.
·
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Se olharmos para o sistema japonês, sem deix-ar de
mencionar os outros países; cumpreenderemos que o
bloqueio às importações é naquele pafs niais um estado
de espírito--das inúmeras ::igências governamentais e de
seus funcionários do que, realmente, baseado num elen-

co racional e ostensivo de normas ou procedimentos legais. Em um quase exagerO de argumentação poderiamos dizer que nos países mais.desenvolvidos há um siste. ma leg::Jl quase que inforrilal, porém formalmente cumprido; no Brasil, temos uma legislação muito- formal,
_ mas informalmente seguida. Esta diferença de_situação
explicaria o porquê da "perseguição" que sofremos sempre que o país estabelece um quadro de apoio ao desenvolvimento de diferentes setores industriais.
A nossa indústria aeronáutica viveu e vfve este J)roblC.:.
ma. Com O sucesso dos nossos Bandeirantes-nos Estados
Unidos foi a EMBRAER brindada, em 1982, com um
processo, baseado na Lei de Comércio dos Estados V n idos, movido pela Fairchild Industries, Inc., que alegando "subsídios à produção" tentou-_Q!?ter do Gove.rno a
impOsição de impostos compensatóriOs sobre aviões brasileiros importados pelos operadores daquele paÍs. A
EMBRAER venceu a processo e con§eguju provar que
suas vendas não poderiam prejudicar a posição comercial da indústria americana._ Assinalamos que a legislação -forrlwl brasileira, Publicada em Diário Oficial, foi
uin OOstáculo muito pesado na formulação de nossa defesa e não foi fáéil provar que- os estímulos concedidos
pelo Governo não afetaram a formação dos preços do
avião nacional.
·
No momento em que.o debate. sobre a reserva de mercado chega ao público, com o grau de emoção facilmente
identificado, não há como deixar de se preocupar com as
relações ostensivaS Ou não que já gera o comércio intern<~cional. O faia do Brasil ainda participar com pequeno
e pouco significativo porcentual nas ifansações internacionais de trocl:l não seivirá de argumento para zerar ou
I-etúdUr retaliações comerciais, já tão conhecidas e c}ue
vêm afetando, há anos, nossos sapatos, couros, têxteis,
aços, etc.
O curioso é que não se pode deixar de constatar os pesados recursos financeiros diretos e incentivos indiretos
que os países mais desenvolvidos aplicam como estímulo
à expansão e à diversificação da sua prod':JçãÕ iriduStrial.
Bilhões e bilhões de dólares a cada ano fluem para as empresas, sob o título de Pesquisas e Des.envl;)lvim_ento (P &
D), para ci-iãr ·e--desenvolver novos produtos. No entanto, convencionou-se a não classificar ~tes-recursos como
subSídios.
Se usarmos como imagem da produção uma ârvore, os
incentivos à P & D constituiriam o fertilizante (portanto,
se apresentam escondidos) e o sistema escolhido pelo
Brasil seria o de "fertilizar" o fruto --dé forma, portan~
to, clara e visível. Visível demais para que não seja moti~
vo de políticas reta.liatórias.
Esta explicação, talvez algo cândida, serve para a
constatação de que a proteção à indústria local é praticada no mundo todo, mascarada desta ou daquela forma,
mas existe; e deverá necessariamente existir no Brasil se
desejarmos criar um País economicamente ativo e competitivo. O que se deve discutir é a forma pela qual a pro~
teção à indústria local deve ser exercida e, nós, perdoemnos Suas Excelências a franqueza, jamais aconselhariamos que deveria ser estabelecida pelo Congresso, forum
aberto e livre e, sobretudo, a ser constituída por uma lei
formal ostensiva. t curioso notar cjue hã unanlmídade
e_ntre.todos na demanda de uma lei formal considerada
necessária. Parece-nos claro o porquêl Fica mais fácil
combl:ltê-la, via mecanismos do comércio internaciOnal
anteriormente abordados.
Vossas ExcelêncJas vão me perm1t1r não desafiar o
elenco de argumentos, já defendidos por especialistas e
autoridades do maior nível, sobre as vantagens de estimular o desenvolvimento de tecnologias próprías. E me
parece que aí é que deveríamos concentrar nosso esforço
por que assim, chegaríamos à melhor reserva de mercado
que possamQ_-~ a~pirar: aquela assegurada pelo melhor
produto ·Õferecido ao melhor preço.
Os óbices a vencer não são poucos e; num pafs em desenvolvimento como o nosso, a transferência de tecnolo-
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gia tem prevalecido sobre a geração de tecnologia própria, por uma série de razões que não são ditlceis de explicitar:_
- falt<l de recursos humanos, materiais e financeliõs;
-descrença da comunidade consumidora quanto à
capacidade das empresas nacionais de gerarem produtos
inteligentes e de boa qualid<~de (creio que muito jâ se
conseguiu, mas o ceticismo ainda é grande);
-_riscos que limitam as empresas a lançarem em pro·
duçào produtos sem experiência comprovada;
- tendêncía do consumidor a copiar hábitos ou práti·
cas de países mais desenvolvidos;
--deficiências da estrutura de apoio governamental
que não tem gerado mecanismos adequados ao estímulo
da inovação nacional {tecnologia própria);
-custo elevado da pesquisa, com retorno incerto cdemorado, fora do alcance da maioria das empresas;
-ausência de um _sistema de normalização coerente,
pr~valecendo o uso dos mais variados sistemas do exte·
ríor;
-ausência de esquemas práticos e objetivos de emissão _d!: marcas de conformidade; e
- insuficiente capacidade gerencial e de planejamento
estratégico.
As dificuldades que a empresa nacional enfrenta nesse
cainpo da- Capadtação tecnológica remontam, entretanto, ainda a um est.ágio anterior: o da própria importação
de" tecnologias. Se estamos convictos que a impo~tação
de tecnologi<~ segue continuando a ser uma necessidade,
para garuntir uma taxa permanentemente adequada ao
processo produtivo, é necessário mencioriàr que não bast:.J querer importá-la, é preciso que seu detentor no exterior esteja disposto a fornecé-la, o que nem sempre é o
caso; e, mais importante, a tendência é de qu_e, cada vez
menos,- os países e·m desenvolvimento serão permitidos a
teren acesso às técnicas mais modernas. Basta ver e examinar o texto da lei de Tecnologia Avançada em debate
no Congresso dos Estados Unidos e potencialmente
possível de ser aprovada. Este aspecto isolado poderia levur à conclusão im'ediãta de que. seria saudável uma política interna de busca imediata do máximo de tecnologia
estrangeira que pudéssemos comprar. Isto para acumular grande margem de conhecimentos antes que sistemas
legais estrangeiros começassem a efetivamente impedir o
acesso dos países periféricos.
No entanto, sabemos que as empresas se movem segundo seus próprios interesses e, assim, visariCfo o nosso
mercado interno, algumas delas sempre concordarão em
se estabelecer simplesmente, sem qualquer transferência
de con·heCiJTiento. à comUnidade local. Outras exigiriam
associações com os pretendentes da tecnologia, aceitando a maioria de participação nacional. Outras, ainda,
poderiam concordur em vendê-lo, desde que a lei não as
impeça_m. t c!aro que qualquer das alternativas apresentam vantugens ou inconvenientes e, uma regra comum,
seria a de fortalecer o empresário nacional para que ele
negociasse em posição de vantagem em relação ao estrang~iro: De qualquer modo, para esta opção, a liberdade de associação parece-nos fundamental.
o-problema de fato existe. Desde o instante em que o
Brusil iniciou seu esforço de exportação de manufaturados, e alcançou sucesso, as dificuldades de fornecimento
de tecnologia cresceram. Fornecer "know-how" para
fabricação e venda no mercado interno, é uma coisa.
Proporcionar condições ao licenciado para concorrer
com Iicenciad:or no exterior, é coisa núiito diversa. O mecanismo de defesa está muito claro, intensificou·se o re-gistro de patentes e se reg!strou a venda de "know-how".
São medidas que se implantaram por razões compreensíveis, mas de curta visão e de eticãcia relativa. No
Brasil, a conseqüência pode até ter sido o desencadeamento de um esforço de buscça de tecnologia própria e,
nesse sentido, sem dúvida terá sido um beneficio. Mas
nem por isso deixou de constituir um sério problema
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para empresas que baseavam sua produção em tecnologia importada.
. Não Se~pode eSqueêer qUe, hoje no pais, a exportação é
essencial ... E exportar fica sempre mais limitado quando ã
tecnologia .não_ é própria, salvo- em casos- de acordos
explícit,ps ·negociados previarriCiltC~- ·o-utro aspecto do
problema é o ritmo de inovação, atualmente considerado
condiçãO fundamental para a manutenção da posição no
mercado e, se sabe que com tecnologia somente importada, isto não é fácil. Novamente surge ainda como a melhor opção a mescla da tecnologia importada coni. a nacional e a opção por produtos próprios (e nãO simplesexterioi:).
mente a reprodução de itens já fabrícados
Espero que não tenha cansado os ilustres ouvintes
com uma pe;oração que, apesar-do esforço, nada tenha
inovado. Mas estamos convencidos, com a experiência·
adquirida erri 20 anos no projeto, desenvolvimento e
fabricação de aviões, que o probfeina crucial que enfrentamos seria o dtJ estabelecimento de uma política e uma
estratégia -de longo prazo para o fortalecimento da empresa nacional, firiarieêira, económica, comercial e tecnologicamente.
Gostaria qe acentuar que, embora falando em tecnologia e a associando à empresa produtiva, não estou de nenhum modo subestimando a importância da pesquisa
básica. Ambas são essenciaís e dC:Vem SeiiOrtC:nierite estimuladas pelo Estado, di reta e indiretamente, como o fazem há anos os ·mais desenvolvidos pafses .da terra.
Para tanto, u~a nova opção política do Estado seria
de fundamental importância, o que não implica necessariamente numo--,.;omando centralizado. nem num dirigismo de órgãos tidos como fomentadores que, na realidade_, tendem a planejar em substituição às pretensões objetivos do empresário. O papel do Estado não é o de
traçar udll:a linha rígida de desempenho e sim o de estabelecer vias de indução da ação empresarial, fixando uma
política glq..bal ~e estímulo, proporcionando os incentivos na medl.,da e na direção almejadas.
A título de Co~elusão e como sugestão para debate de
uma política tecnológica nacional, mencionaria alguns
aspectos que me parecem importantes:
-estabelecimento de programas com base em tdéias e
objetivos bem definidos com acesso garantido à empresa
· nacional;
- estab-ttilecimento de incentivos indiretos de caráter
fiscal e creditícios~ e díretos representados por contratos
governamentais de desenvolvimentos de têcnicas,. processos e produtos. Os fundos para esse programa poderiam ser os mesmos atualmente dirigidos aos incentivos à
exportação, que poderiam ser ajustados à nova sistemática qii.e entendemos oferecer maior profundidade e resultados_ mais perenes;
Aqui voltamos à comparação com a ãrvore: esse tipo
de incentivo c.osso à exportação fertiliza o fruto de uma
forma visível, o incentivo ã pe.Squisit e o desenvolvi~ento
fertilizaria a raiz.
- acentuar o esforço na dinamização do sistema de
propriedade ind-sastrial, garantindo a emissão e a integridade das pateittes concedidas;
- n3o fecpar as portas à tecnologia estrangeira, cujo
apre:ndizado_e absorção são de fundamental importância
para o processo J:ie desenvolvimento nacional;
- admitir que O conhecimento não tem fronteiras e
e~timular, em parelelo ao esforço __de desenvolvimento
dosprecurs_os humanos nacionais, a Vfnda de téCrliCos estrangeiros, acordos de transferência ejou de cooperação
tecnológica e, através de negociações a. nível diplomático
ou comercial, abrir portas às técnicas que em geral não
estarão à venda; e
- estimular associações entre empresas brasilelias e
estrangeiras, 'fugindo ao medo secular de que participações societârias de'termlnam a perda .do controle das
empresas, lemBrando que, se o empr&ário não for realmente quem comanda sua empresa, não s_erâ o controle
acionário ouJimitações est_atutâfiaS que o farão. A per~
sonalidade do empresário ê fundamental e o desenvolvi-
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menta de nosso setor produtivo está nas mãos da capacidade empreendedora do homem brasileiro; se ele não for
capaz, não serão as normas e os regulainentos que o
transformai.ào num líder que construi.rá uma indústria
autóctone
Finalizando, desejo transcrever, sem comentários, um
trecho de uma colocação publicada na página 30, do semanário americano Business Week, de 23 de abril passado:
"Em sua recente Visita aos Estados Unidos, o Presidente francês, François Mitterand, pÚguntou a Steven
P. Jobs, o fundador da Apple Coinptiter ~nc., o que ele
pensava sobre as possibilidadCS da Franca impl~ntar um
espírito empre&,_Úial similar ao encontrado no Silicon
Valley, da Califórnia. A resposta foi direta:_"Um brilhante jol(~m frtlncês, graduado em uma Universidade
provavelmente decidirá trabalhar para o Governo, ao invés de constituir sua própría empresa-" - !ifjrmou Steven P. Jobs.
E continua a Business Week:
.. Ele chegou_ ao Pc:>!JlO. pesde a Segunda GUerra Mundial os regulameÕ'tos fizeram com que se tornasse dificil
aos empreendetfores franceses tornar _reais seus desejos
de l~~mÇ~~ novo~ empreendimentos. Isto foi complem_entii'dõ pOr-urii engeÍlheiro francês: ·
''Stevê JObs provavelmente teria sido presÕ na França
se.tivCssf: -Criado ·sua Con1Panhia nu-ma garagem, sem
uma licença governamental."
Muito obrigado~ (Palmas.)

sârios nacionais, inclusive, porque nós defendemos, prioritariamente. o empresário nacional, mas pensando no
desenvolvimento brasileiro. E, uma de suas idéias trazidas aqui, no Senado Federal, é o que temos defendido, a
questão da associaÇãO entre empresários brasileiros nacionais e a qtiestão da tecnologia estrangeira, dando preferenciallnente, é claro, condições, inclusive de capital
majoritário, ao empresário nacional. Mâ.s, V. S• teve a
coragem de dar o seu ponto de vista com segurança, com
equilíbrio e princiP'almente com patriotismo.
Eu quero louvar-me, congratular-me e dizer que esse
trabalho de V. S" na próxima reunião de Diretoria, na
próxima Segunâa_~fei['a no Rio de Janeiro, darei conhecimento aos meus cQmpanheiros, para que a nossa ComisSão de Política· Industrial possa também aproveitar es~e
eficaz, eficiente e lllcido trabalho que V. S• trouxe hoje
ao Senado Federal.
O SR. OSIRIS"S~A- Muito obrigado, Sr. Senador.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo
a palavra ao nob;e Senador Benedito Ferrejra.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito
_ <?:brigado, Cpronel Osiris Silva, -pela sua brilhante e pon~erada exposiçã:o._
- Há vários oradores inscritos, dentre os Senadores temos o nobre Senador Albano Franco, o nobre Senador
Be~edito Ferreira, o nobre Senador Milton_ Cabral, o
!)obre Senad~ Fernando Henrique Cardoso_e o_nobre
Senador Cid Smn.paio, e temos também o nobre Deputado Salles Leite. Dat.êi a palavra nesta ordem.
Con.cedo a Palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBAN'b FRANCO -:-:- Sr. Presidente, Coronel Osiris SilVa, muito digno Presidente da EMBRAER,
fizemos que~t~o de estar hoje, aqui, agora, a fim de assistir a palestra de V. S' acerca da Tecnologia Avançada e
os Países em Desenvolvimento, porque nós que o conheCeffios e-aconipanhamos empfesarialmente o seu trabalho, consider~mos um dos mais lúcidos, competentes e
honrados brasileir~s da atual administração por que pas-· _sa -~~~o País~
Fi~os vivamente impressionado~_ com a palestra
quev: Ex• icãba de nOs brindar, podemos até mesmo dizer e eu vãu-abdiciir de qualquer pergunta, pois vou ape.:
naS regiSira'r- ftti_sfação pelo conteúdo das suas palavras, tal a magmtude em palavras objetivas, lúcidas e
simples, que V. S• fez a colocaÇão acerca do desenvolvimento brasileiro e acerca de um_ as~nto que a todc;ts nos
preocupa, que é ~ questão da tecnologia. Inclusive, inicialmente, V. 5' abordou a questão que noS interessa de
p-erto e q\te nós; -estamos acompa~hando a~entamente,
· porque: iemos discutido- com as aUtoridades federais- â
esse fespeito, que é·quanto à definição de uma política
ind~sfrial para O nosso País.
v}S• foLfeiiz quando destacou o problema da legislaÇão &era! pouco int~ligfvel, v. s• também abordou o
porquê da per-Seguição que sofrerilos. E eu que sou um
homem da empresa _privada, que_ dirijo a Confederação
Nacional d_a_lndústria, llão temos combatido e não combatemos a símples estatização brasileira. Nós combatemos .e djscordamos é acerca da eficácia das empresas estatais -brasileira,· e V. S' ê um exemplo de como dirigir,
oom eficácia, uma empresa estatal.
1
O mais importa nte, que quero destabar de sua palestra,, hojç:,_ é o fl!lal, ê ~ co.O.clu_sà<?, inclusiye,_ com sugestões para__ debaf.& de uma polHica tecnológica nacional,
porque se assemelha muito ao que pensam os empre-

1587

a

.-

~O SR. BENEDITO FERREIRA Sr. Presidente
Roberto CampoS, Sr. Presidente da EMBRAER.
Eu, como membro desta Comissão, quero, antes de tudo, congratular-me co.m o Presidente Roberto Campos,
pela iniciativa de traztr para o nosso convívio e para es- cl?J'eclmento nosso o Coronel Osiris Silva visto que sempre preocupou-me, s.obremaneira, a fala com que nós temos considerado no Brasil o avião. Poucos países inegavelmente, têm as dimensões territoriais e têm tanta necessidade de avião como realmente ocorre no Brasil. No
entanto, em qHe pese desfrutarmos o privilégio de sermos os inventores desse extraordinário meio de comunicação e transporte, -estamos como que a reboque nessa
matéria. A EMBRAER tem sido, sem dúvida nenhuma,
motivo de orgulhb, até, de um certo. ufanismo j)elã. sua
presença hoje no mercado internacional. Mas, na realidade, parece que nós estamos engatinhando no setor,
visto que os preços que nós estamos ainda produzindo
avião, ele ainda é considerado, lamentavelmente, matéria de luxo em nosso País. E, essa distorção desgraçadamente nós nã~ assinalamos só no preço propriamente
do avião, mas até mesm? no custeio e na manutenção do
mesmo.
O CoroneLOsfris ~ilva preocupa-se nessa sua exposição especificamente.- com o aspecto da tecnologia, com
o modo de fazer, com o modo de produzir. E verifico assim que ain~a está muito longe de atingir o ideal ou pelo
menos aquele minin;aum minimorum das nossas reais ne1
cessidades em matéria de produção de avião.
Eu gostaria de saber do Coronel Osiris Silva qual ê o
índice de componernes importados atualmente aplicados
nos aviões da EMBRAER. O que é que nós já conseguimos fabricar. Já que hoje estamos competindo, mesmo
moQestamente, no me,rcado internacional, pelos emba~
raças trazidos aqui, no .b_ojo de sua palestra, embaraços
nuitas Vezes..Jlté internos, com reflexos a nossa política.
de exportação, m~s, mais ainda, pelos óbices criados pe·
los países compradores, eu gostaria de saber qllal o nível
de nacionalização qu~ nós já atingimos nesses aviões
atuaJme.te produzidos pela EMBRAER?

Eu- não sei, Sr. Presidente da EMBRAER, se essa reserva de mercado q U.e, atualmente, pela legislação nós
mantemos para a EMBRAER, através de ônus fiscais
para impoitaçào de aviões concorrentes, se têm correspondido às reais necessidades do Pais, isto que eu tenho
acornpán"hado, a c~rta distância, a evolução dos preços
dos aviões fabricados n_o_Brasil pela EMBRAER. E. talvez, aí resida a maiqr dificuldade da nos.sa capacidade
competitiva no mercado internacional, não sei em razão
9os componentes importados ou se, efetivamente, há outros embaraço-s à pfodução de aviões que os levem, pelo
mênos no merCado interno, a ter os preços que- eu jUlgo
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realmente proibitivas e incompatíveis com as nossas
des jatos, passando por todo, de combate e tudo tent~nreais necessidades de aviões.
.
- do tudo fazer no Brasil, esquecendo que nós estamos
Eu não sei" se- o PreSidentê da EMBRAER teria em
numa bola redonda chamada Terra e estabelecendo mermãos, mas se tivesse, eu gostaria de saber qual a dife~
cado de troca, nós provavelmente teríamos falhado. O
rença entre o avião Bandeirante que é hoje quase unl utique nós temos enfatizado do_ nosso esforço, ê como eu telitário, em face das necessidades brasileir.as, o preço pranho dito de uma forma razoavelmente- de brincadeira
ticado internamente e o-preço de exportação. Seria só a
ou jocosa- é de que, ao invés de tentar ser o rabo do
carga tributária, que evidentemente não onera o produto
leão, nós preferimos ser a cabeça do rato, dizendo de
exportado? Pelas notícíaS que eu tenho, é que, de um
uma maneira que preferimos ocupar uma posição proemodo gera(, o preço do nosso produto,.quando praticaminente num mercado menor do que ir buscar a satisdo internamente é .absolutamente chocante em relação
fação de todo espectro de necessidade do mercado brasiao preço de produto que nós exportamos.
leiro, que não teríamos condições de fazer, mas que toPor exemplo, no caso de automóveis - não sei se
dos os pafses tentarem ser autárquicos em relação à proocorre o mesmo na área do avião- mas, eu tenho notídução, é um erro muito grande. Hoje o mercado de troca
cia is de produtos produzidos aqui no Brasil estariam suse acelera_e_nós precisamos ter um comérciO -de duas vias
jeitos a ser remetidoS-para os Estados Unidos e Já montacom a <:.omunid_ad~ internacional porque, do contrário,
dos voltariam para cá a pretexto de uma revisãO técnica
nós acabaríamos nos fossilizando - inclusive com tecde testes, para serem aplicados nas montagens aqui. Eu
nologia pouco avançada. Nós escolhemos esse segmento,
gostaria de saber se iss_o vem ocorrendo também, no caso
porque ê o segmento onde apresentou a maior vantagem
específico, por exemp-lo, dos pistões de motores produzicomparativa para a -indústria brasileira.
dos pela Metal Leve. ConversandO com m~c_ânict?s d_e
Ex• fala dos preÇos. Eu lhe asseguro
avião eu obtive essa informação que, iO.clusive, me dei- -- -~-POr outrO lado,
que Os- preços dos nossos aviõ6s são competitivos com os
xou assustado, de que os pistões seriam produzidos aqui,
aviões
estrangeiros
porQue,
do contrâiio~ nós não o venmandados para os Estados Unidos e da lâ sujeitos a um
deríamOs lá fora. A política de dumping das sedes interteste de qualidade, voltariam para ser utilizados na monnacionais do GATT nos pegaria imediatamente~ se nós
tagem de nossos motores. Eu não sei se ~e~lmente eSsa
vendêssemos no mercado externo aviões brasileiros a
informação procede. Seria o casO de se in-dagar ao nosso
preços mais baixos ou mais elevados do que o do merca'Presidente da EMBRAER, se- nós já não teríamos os
do internacionaL De modo que os preços que praticamos
meios, pelo menos esse mínimo de ·capacidãde técnica de
no meicado brasileiro são essencialmente os mesmos que
aferir a qualidade desses componentes para a montagem
praticamos no mercado externo, o que pode acontecer é
de aviões.
que V. Ex~ não esteja bem-informado a respeito do valor
As distorções, CorOriel Osiris--Siiva, no- setor de
dos aviões no- mercado internacional. Um Bandeirante,
aviação no Brasil vão as raias do ilariante. Eu vCrifico,
por exemplo, nós estamos vend~ndo ~oje no _D?ercado incom a minha pouca experiência infernacfõnat de viagens
ternacional a I milhão e 800 mil dólares, que é o preço
ao exterior, especialmente Com relação aos vôOs ii:iternos
que vendemos aqui no Brasil, e que é absolutamente
nos Estados Unidos, as disparidades absurdas que se emcompetitivo
com os aviões que nós vendemos 'no exteprestam ao transporte aêreo. Nós temos, por exemplo,
rior. Tanto é que nos Estados Unidos dos 120 aviões
no Brasil seguramente um custo- isso eu não tenho reoperando, nenhum dos Senhores poderiam imaginar que
ceio de afirmar - na ordem de 35 a 40% superior ·que'
nós venderíamos esses UO aviões para o Estados Unionera as nossas passagens aéreas, absolutamente com sudos, ocupando 45% do mercado de transporte regional
pêrfulos, quando na realidade, como eu salientei inicialdaquele país, porque os nossos avi?es não seriam -tão
mente, eu entendo e acho que todos entendem .isso, que
bonS- quanto os que são produzidos lá -e não teriam
no Brasil o avião p'reciSaVa sú simplificadO, o-transporte
preços
competitivos: De modo que quando V. Ex~ pega o
aéreo precisava ser menos sofisticado e sem ser considepreço do nosso avião em dólar e multiplica por 1.500
rado um luxo, mas uma necessidade imperativa para o_
cruZeirOs--- maiS ou menos que ê o preçO de 1 dólar
brasileiro, em face das nossas dimensões territoriais.
a tua!, eu reconheço que, em face do poder aquisitivo do
Na minha indagação principal a V. St, é se a
povo brasileiro, é um valor elevado, mas isso é um fenô~
EMBRAER vem diligenciando- se ela tem tido meiOs e
nieno que afeta a indústria nacional, as indústrias intercondições, e talvez até mesmo capital-, numa te!"tativa
naCiona-is em Cafâter.Conjuntural- inclusive nós vamos
de desenvolver um avião mais modesto, coin .ri1íníri10 de
promover
agora uni· simpósiO na Itália, em seterrtbro
segurança indispensável natUraln1ente, o avião paga-se
próximo, onde os Presidentes das empresas de aeronáutiqom a vida quando se facilita com ele, se ela vem tentanca- ii:tternaclonais vão discutir a questão -conjuntural dos
do uma forma de adequar a produçã<:' t:Je aviõeS ~enos
preços dos aviões para determinar modos de tentar fazer
sofisticados e mais compatíveís com a tioSSi"fe"ãlidade
aviões mãis baratos, porque o mercado estâ se estreitaneconômica financeira, -pois o Brasil, na realidade, cada
do, devido ao problema de custo.
vez mais depende do aviãO, sobretudo no caso dos aviões
agrícolas. Eu gostaria de Saber se -tem s"ido possível à
E isso _não_ é só no BraSil, Sr. Senador, nos Estados
EMBRAER pesquisar e tentar desenvolver aviões mais
Unidos- por exemplo, há cercade4 anos atrâs se fabribaratos para essa agricultura. E no final, restam-me reicava 16 rni_l aviões de aviação geral por ano; este ano se
terar as minhas congratulações ao nosso Presidente, e
chegar a 4 mil aviões, todos vão bater Palmas, e esse esantecipar os meus agradecimentos de minha parte ao
treitamento de mercado eu atrihuo fundamentalmente
Coronel Osiris SilVa ·nessaOp6rtunidade desse contacto
ao problema dos custos. Os aviões cresceram demasiadaque nos propicia.
mente de custo, muito mais do que a inflação média internacional em dólar, razão pela qual os nossos produtos
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Com a
- tamb6m têm preços equivalentes. Eu r_econheço que V.
palavra o Coronel Osíris.
Ex• tem r"azão, os preçÕs-são altos, mas eu lhe asseguro e
posso lhe dar todas as demonstrações que V. Ex' desejar
O SR. OS IRIS SILVA- Sr. Senador, no conteúdo da
de que os preços dos nossos aviões são absolutamente
pergunta de V. Exf há uma série de afirmativas que não
competitivos- e a maior razão, é que nós não venderíacorrespondem à realidade. Eu vou responder oralmente
mos para companhias privadas e para operação comere estarei pronto a comprovar o qUe vou afirmar a V. Ex•
cial e privada no exterior, se esses preços não fossem
no momento, no local, nas ~ondições que V. Ex• julgar
competitivos.
conveniente.
V. -Ex• pergunta sobre o nível de naCionalização. -ESse
No primeiro item, V. Ex• menciona a-modêsda-dÕ esnivel é extraordinariamente vãriãvel, porque_ depende do
pectro de aviões produzidos no Brasil. Na minha paleslo"cal
para onde se exPõrta o avião. Aviões eXJ?Orta~os
tra eu coloquei exatamente isso,_ se nós tentássemos enpaài-·os Estados Unidos siOPouco nacionalizados, chega
volver o ecuménico mercado aeronáutico desde os gran~
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a 65% de participação nacional e 35% importado. Porque
o avião ê um componente complexo, o Bandeirante, por
exemplo, tem 28 mil componentes, e evidentemente alguns componentes são reparáveis e os operadores estrangeiros desejarão certamente comprar aqueles equipamentos de comunicação, navegação, de eletrônica, hidráulica, etc., eles gostarão de ter possibilidades de
repará-los próximos de suas áreas operativas, e muitas
veZes então escolhem equipamentos que devam ser colocados nos nossos aviões que são fabricados - que têm
bancadas de peças, mecânicos especializados, de peças
de reposição na prateleira para reparo próximo das suas
áreas operacionais. ~ necessário enfatizar que os nossos
aviões, são utilizados como aviões comerciais, não são
privados, são aviões que fazem dinheiro- portanto nas
condições, se parar um avião por falta de peça, o prejuízo para o operador ê muito grande, razão pela qual hoje
a EMBRAER mantém uma assistência técnica de 7 di3s
por semana e 24 horas por dia, no mundo todo, para poder justamente garantir uma eficiência giinde de operações dos nossos aviões.
V. Ex• menciona ainda a reserva de mercado. Hoje
praticamente nós não temos mais reserva de mercado, o
que nQs temos é um grande aliado que favorece a toda
indústria brasileira: escassez de divisas. A escassez de divisa é o nosso grande aliado; mas o ano passado por
exemplo as indústrias americanas venderam mais aviões
no Brasil do que nós ve-ndemos no Brasil, nós exportamos e compensamos e mantivemos o nosso faturamento
à altura. Mas o ano passado, por exemplo, os americanos venderam mais aviões no Brasil do que nós próprio
- portanto não há reserva de mercado que favoreça a
indústria nacional, o que existe ê a limitação de impor·
tação, devido a escassez de divisas, que é coisa completamente diversa. Portanto V. Ex' vai ver nos aeroportos
brasileiros aviões estrangeiros convivendo com aviões
nacionaís- trahqüil"!-mente e nós estamos competindo,
porque os preços são equivalentes.
~claro que nós temos uma desvantagem comparativa;
o avião brasileiro não vem sublimado pela bênção do hemisfério norte, porque os Senhores sabem que tudo que é
importado, infelizmente no nosso País ainda prevalece
sobre o produto nacional. Mas isso é uma história longa
que toda a indústria brasileira está vivendo e tenho certeza e convicçãO que com entusiasmo, perseveniDÇa nós
vamos ocupando cada vez mais posições mais significiã.tivas no mercado internacional.
V. Ex.• menciona também a troca de produto e citou o
caso particular da Metal Leve. Da forma como V. Ex•
colocou, pode parecer detrimental para o Brasil, mas eu
considero isso extraordinariamente bom, porque a Metal
Leve- eu vou dar números que podem não corresponder a realidade- a Metal Leve fabrica os melhores pistões de aviões do mundo, e isso eu dou como test(<munho
p6sSQ-<il - eu- não tenho Ijg"ação nenhuma com aquela
"emPresa, além da amizade particular que tenho para
· com seus diretores; eu vi nos Estados Unidos uma revisão, e o mecânico mostrou para mim o pistão que usava
-ele falou: "Se não tiver ML eu não instafó nos meus
motores". Eu falei: "O Senhor sabe o que significa ML?"
Ele falou: "Não sei, e não me importo. Só sei que ML é
bom". E nessa circunstância quando eu disse que era
produto brasileiro ele levou um sus_to; então eu não posso imaginar. E a razão por que a Metal Leve faz isto é
muito simples. A Metal Leve exporta milhões de pistões
para os Estados Unidos, e aqui no Brasil, se forem con~
sumidos milhares de pistões por ano, é muíio pouco.
Montar um sistema de distribuição para pistões de
avião, onde vão ser consumidos aos milhares, no Brasil,
vai ter um custo muitO elevado. Então a Metal Leve prefer_e exportar milhões para um mercado global, a nível
internacional, que sejam reexportados para diferentes
países, e eventualmente, aquelas dezenas, centenas,
aquelas unidades de que precisamos, o Brasil importa
,gi_~tões eXtrangeiros. Isso acontece em várioS_ -Segmentos
da indl1stria brasileira.
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Nos nossos motores, por exemplo, fabricar mc;>tores d~
avião no Brasil, seria ridículo. Ridículo, porque hoje hã
uma oferta enorme de fabricantes de motores.no mundo.

Provavelmente, algumas delas irão "quebrat" futuramente. Então, há uma ofertá demasiada. Se tentarmos
fabricar motores de aviões aqui no Brasil, sereril-os-os
próximos a "quebrar". Então, nestas condições, o que
preferimOs? Fabricai- peças de motores Para o Brasil,
exportá-Ias para as linhas de montagc;m dos Estados
Unidos, porque, dessa maneira, estaremos {l-tingindo o
munQo todo, e depois comprar motores ~rangeiros,
com componentes brasileiros. O que nos parece muito
mais inteligente do que trazer, patã poder freqUentar_ as
manchetes de jornais, a fabricação de motores 11'0 Brasil,
e depois não ter dinheiro para pagar os salários, e acabar
levando a empresa à bancarrota. De modo que, o proces~
so que a Metal Leve usa, considero não ~6 inteligente,
como extremamente interessante para o Pais. Ela conseguiu uma Posição no mercado- iriternacional, mercê de
sua quri.Iidade. 9 controle de qualidade é. feito no Brasil,
os produtos saem daqui aprovados, por brasileiros, com
carimbos de controle de qualid-ade brasileiia, e com a
marca brasileira, o que é muito importante. Tanto é que
o mecânico ãinéricano falou-me que queria produtos
M L. Ele não sabia o que era, mas enfim,, eram ~Ls,
marca brasileira. Portanto, considero isso extremamente
interessante para o Brasil, p<irticipando no concerto ~I)
sistema produtivo interriã.cional, o que nos dá volumes,
que jamais teríamos, se fôssemos querer oroduzir só para
o Brasil.
V. Ex• mencionou U.ffi-ponto também, sobre a dispari~
dade entre o custo do transporte aéreo nacional e internacional. Se V. Ex• ttzer ·o-cálculo em dólar, hoje, aspassagens brasileiras, se não-estiverem abaixo~o m~rcado
inrernaei.onat, estarão equiValentes, com exceção das
passagens internacionais, ·que;-coiiiO é-fatO sãbido, as ta-~
rifas da lATA, para o Atlântico Sul são sensivelmente
mais elevados do qUe para o Atlântico Norte. Mas as
passagens aéreas, no mercado irlterno, brasileiro, se não
estiverem abaixo, computadas em dólar, ao valor das
passagens das vias aéreas nacionais, americanas ou européias, eu- acho que estarão em valores equivaleQtes.
Concordo com V. EX', quando fala que..,temOs uma
porção_ de coisas supérfluas. Se cada um de ll§s, como
usuário, soubesse quanto custa um almoço a bordo de
um aviãO desse, fraCamente, nós suprimiríamos esse ai~
moço-, porque não teríamos coragem de pagar o preço
desse almoço em um restaurante aqui na terra. Mas, no
entanto, ele está embutido no preço da passagem c}ue estamos pagando. Mas isto é um problema brasileiro.
Ac:ho que V. Ex• estâ lembrando do célebre carro pé-de~
boi, da Volkswagen, que tem me marcado profundamente, ao longo da minha experiência, no setor produtivo.
Eu nunca ·vendi avião simples neste Pai~. Eu sempre ven·
do avião- sofisticado. Não COnsigo vendê-ias. Os nossoS
aviões simples foram para a prateleira; os sonsticados fo~
ram vendidos. Isto talvez seja uma distorção característica. Talvez os nlósofos sociii"is de comportamentos sociais
possam explicar melhor do que nós, o que é umlJ ~ar~_~-:_

terfstiça da inflação. A inflação tem isso cOnlc çaracteris~
fica. Vendem-se produtos mais caros, mais facilmente,
do que produtos mais baratos. Isso é uma nlha dileta, é
uma doença clara da inflação. Então, nessas condições,
se nós tentarmos, industrialmerite, fazer produtOs simples, baratos, objetivos e práticos, nós não os Vendere·
mos. E como dependemos de venda para sobreviver, a
EMBRA.ER é uma empresa que não é subsidiada, ela
não recebe subsídios governamentais, ela vive das suas
operações comerciais, tanto no mercado interno, como
no exterior, eu já ando prCocujiã.do cada,vez que vou
para o meu almoço, e,.cruzo com os milhares de empregados da EMBRAER, e penso. preocupado, todos os
dias, como vou pagá-los no fim do mês, mantendo. os
níveis de faturamento conveniente, imagine o Sr, se fôssemos caminhar na direção do que o mercado não quer.
Mas isso é real no BrasiJ.
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Eu diria, que no fundo, não é um inai:issÇ> caracteriza
a mentalidade consumista do brasileiro, o que é ótimo
para a indústria. O Senador concorda Cono~o. O consumiC:ior brasileiro compra e gasta. Imagine V. Ex', se tivéssemos mentalidade européia, no nosso mercado, acho
que todos ter1amos uma indústria menos d~en_volvida
d<;~ _queJemos hojr;:. O nosso mercado interno é poderoso
por causa dessa mentalidade do consumidor brasileiro.
Na realidade, eu concordo com V. Ex~" quando diz que
deVe"ríalnos tef çoisas l!lais Simples, objetiY~ e priíticas,
mas a única coisa que nós, industriais, não podemos fa~
zer, é lutar contra 120 milhões de -hilbitantes. Temos de
viver coni elés,_ e_ sentir o que eles querem, e fazer aquilo
que eles desejam.
E, finalmente, na agricultura, nós temc;>s um __avião
agrícoTã. em produção na EMBRÃER desde 1970. Temos investidO riestC avião. Há-prejuízO da-empresa~ Ete é
subsidiado pela própria empresa. Este programa nunca
deu lucro. Mas o mantemos, porque o consideramos importante. Agora, o avião é caro. ConcOrdamos "inteiramente com V. Ex' Mas é caro, em conseqüência dos fatores conjunturais, que descrevemos anteriormente. mae
estou seguro, que se dividir o valor dele por 1.500 cruzeiros, que é o valor aproximado do dólar hoje, V. Ex• vai
chegar a um preço, mais ou menos, competitivo com Um
avião equiValente, que se comprar no mercado internacional. Quaisqllér desses'dados que afirmei a V. Ex• agora estão à disposiç'âo, e posso apresentá~ los no momento
que_jú:lgar coovenJente, porque são absolijJ.amentere;:~is e
baseados na nossa experiência Prática.
- - ·
Muito obrigado pela sua pergunta. Fiquei muito honrado com as_ suas observações.

n SR,_ PRESIDENTE (Roberto Camp~s) - Muito
obrigado, Coronel Osíres.
Concedo a palavra ao nobre_Senador Milton CabraJ.
S. Ex• não est~ •presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
S. Ex• não está presente.
_ Concedo !l palavra ao nobre Senador Cid S~mpaio.
O SR. CID SAMPAIO- Coronel Osfrés, -Sr. Presidente da Comissão, quero, primeíramente, feliCitar oCoronel Ozíris, pela magnífica exposição 'que feZ. Realmente, V. S• analisou a política,- brasileira, o mercado comparativamente com os mercados internacionais com uma
lógica e uma clareza extraordinárias; Suas.obseivações,
na realidade, com relação ao comportamento dos empresários, ou ao comportamento do Estado, refletem uma
realidade, çujas origens estão na própria organização dq
Estado. V. St se referiu, Coronel Ozíris, ao comporta~
mentQ do empresário brasileiro e dos empresários -de países desenvolvidos, em função, inclusive, da eficiência do
próprio· enlpresârio_. Na· realidade, hâ uma carência e
preparo no empresariado brasileiro para o desempenho
da gestão de grandes indústrias. Todavia é de Salientar~ie
_que o Estado no Brasil é dissociado do interesse da ~-
presa, enquanto·que, nOs países desenvolvidos. nos Estados Unidos, principalmente, a empresa ê considerada
como Estado, ou como parte dele, interessando a ele o
seu crescimento, o seu desenvolvimento, no Brasil, a
política é quase contrária. A EMBRAER, cri~da pelo
Estáâo, bãfejada pelo Estado, tivemos uma taxa recolhida pela sua produção industrial, não sei se jâ extinta,
mas que era destinada à EMBRAER, para a formação
de s_eu capital. Portanto, o comportamento do Estado
em relação à EMBRAER é díferente, em relação ao
comportamento do Estado às demais empÍ-esas. E isso,
não só explica o insucesso, às vezes, em empreendimentos n-aCionais,~ que obtém do Estado, não só incentivos,
mas ãfé-o ãpõiarilbnfo indispensável para um empreendimento qUe requer pesquisa, que desenvolva e cresça. Eu
queria chamar a atenção, porque isso é uma das razões,
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talvez, da ?ificuldade do crescimento industrial

1589

bras}lei~

ro.
Outro assunto, que queria me referir, é o caso, por
exemplO_, que o Sr. s.e referiU:, respondendo a:o ilustre Senador Benedito Ferreira, com relação à Metal Leve. Ela
exporta a sua- produção, e o Brasi.l importa seus pistões.
É uma transação comercial que assim é feita, porque interessa à Metal Leve. Isso em parte decorre também da
política internacional, a meu ver, qu~·é adotada em to~
dos os setores pelos países do Norte em relação aos pai·
ses periféricos, o que possibilita a eles; rearmente, uma
vantagem. Evidentemente, quando a Metal Leve assim o
faz, atende aos interesses da empresa. Certamct(lte, a Metal Leve tem maior lucratividade, _ou, talvez, só consiga,
mediarite essas condições, fazer as exportações no- volu~
rrie que faz. Se ela não concedesse essa vantagem, se ela
abastecesse diretamente o mercado bras.Ueiro com seils
pistões, aqUi testados e aqui submetidos ao teste de qualídade, talve~ ela _não conseguisse as en~omendas que lhe
são feitas. Portanto, dentro da economia da empresa
essa prática conVém. Isso é decorrente, a meu ver, do
equilíbrio ou do desequilíbrio que existe entre a economia dos países periféricos e a economia dos países desenvolvidos:
O relacionamento empresa-Estado, a meu ver, _é um
dos .fatores que condicionam, no Brasil, talvez, a carên"
.cia e o-s empreendimentos de alta tecnologia. Esses empreendimentos, na realidade, exigem não \_Ó investimentos. grandes, como um apoiamento, que nos países periféricos se torna difícil, quando esse apoia menta não par~
te do GovernO.
Eu vou dar exemplo de uma atividade que_ eu exerço,
C[ue ê a ativídade açucareira. Quem visita a~ indústrias da
África do S-ul, encontra equipamentos agrícolas preparados para as condições locais, tanto topográficas como
climática. Esse equipamento não existe no Brasil, e dificilmente faz-se agricultura econômica em terrenos aci~
dentados no Brasil, por falta de equipamentos adequados. lsso decorre, em parte, do própr~o Governo- porque não fomenta nem esti!nula essa Parte. Depois que o
planejamento se ~onstítuill em todos os países, lima norma para a implantação industrial, a falta àesse planejamento rio Brasil dificulta enormemente o a-esenvolvi~
·menta desSas indústrias.

E li que-ria talnbém que V. S• registrasse uma pergunta.
Ao responder ao Senador Benedito Ferreira, o Senhor
declamu que a EMBRAER tem 65% de nacion~lização
nos setis aviões imPortados, alegando legitimamente que
.os importadores exigem determinados equipamentos.
~ar uma questão de esclarecimento, exclusivamente, eu
queria saber qual é o índice de nacionalização para os
aviões vendidos no Brasil, onde essa exigência não ê feita, embora isso tenha oc_orrido mais por uma curiosidade
do que das observações que eu queria fazer.
_!Vf_as outro _ponto que__a meu ver é importante na fixação dessa política no Brasil; é que V, St, na sua exposi~o_,_ ~-ªli_entQP 1 __ cm:n__ muita _precisão,_ que. .no~ ac-ordos
feitos para cómpra, uso de tecnologia, de fornecimento
de tecnologia, havia um comportamento diferente quando a tecnologia era cedida, comprada ou vendida para a
ven,da no_mercado interno, ou quando _era cedida, vendida ou negociada para a exportação, onde o beneficiado,
com a negociação da tecnologia. iria concorrer com o
fornecedor de tecnologia, V. S• fez essa observação, a
meu ver legítima, justa, dl!corrente de observação do
mercado internacional. Mas eu queria fazer uma pergunta... V. S•, dirige a·EMBRAER, que é uma companhia
que tem êxito, tem bom desempenho, que exporta, que
abastece o mercado interno. A tecnologia d~
EMBRAER foi comprada, negociada, como é usualmente feito nestes casos. Eu lhe pergunto: se a
EMBRAER tiyesse, em lugar de negociado tecnologia,
como negocia, se associado a um grupo para ter tecnolo-
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gia aqui, conseguiria êx.ito no mercado exportador? Será
que a fábrica ou a empresa que cedesse essa tecn9logia o
faria permitindo que a EMBRAER chegasse ao aperfeiçoamento e à eficácia dã sua tecnologia, a ponto ~e
competir com os países tecnologicamente muito mais
avançados que o Brasil? Voltando a felicitar V. s~ pela
belu exposição que fez, as minhas perguntas são exclusivamente estas. Muito obrigado.

O. SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)·- Com a
palavra o Coronel Osíres Silva.
O SR. CORONEL OSlRES SILVA- Muito obriga-_
do, senhor Senador.
V. Ex•. nas suas considerações iniciais; coloca exalamente o nosso ponto de vista, que foi exatamente o q~e
eu defendi na nossa apres:entação, de que o empresáríõ
tem que ter o apoio do Estado, e a EMBRAER, no bom
sentido, é uma vítima disso, Não tem h-ávido de"svelo em
relação à EMBRAER, não diria só do Est.:ido, mas do
cidadão, e menciono isto porque, recentemente-fazendo
UJlla palestra na Faculdade de Economia em __Sã? Jo~é
dOs Campos, eu fiz uma pergunta ao aUditório e "tive_ a
frustração de constatar que os que me assistiam, alunos
da Escola de Economia, não tinham a menor noçãO da
impOrtância da atividade- produtiva local para ã Sua
sobrevivência própria e de suas famílias. Não conectavam o saláriO que -recebiam Com a o:itiVidade prÕ-dutiva
local. Inclusive muita gente criticava a<> empresas locais e
coisas dessa natureza, e não prestigiava-a emPr-esa local,
como acontece nos Estados Unidos, onde vemos movimentos enormes da comunidade para apoiar a instalação
de indústria visando o desenvolvimento do sistema produtivo. Aqui no Brasil não acontece isso. De modo que
não podemos acusar o Governo de não apoiar-a empresa. o homem,. o-Cidadão também rlão a apoia.
Em São José temos uniU fábrica de automóveis, aGener:Jl Motors, não vi nenhum cidadão brasileiro, ainda,
os cidadãos Sãojosecnse escolher um automóvel fabricado pela General Motors, porque é fabricado no Muni<:ípio de São José dos Campos. Absolutamente, não. Isso,
vamos dizer, seria um radicalismo. Muita gente poderia
dizer: "bom, nem todas as cidlldes do mUndO-Ou do Brasil podem ter o privilégio de ter urna fábriCa de automóveis ou uma fábrica de aviões. Mas, seguindo deSsa direção. não vendemos nunca um avião para um. cidadão
de São José dos Campos, e o pessoal de São José dos
Campos já importou avião. Há muitas fábricas em São
Josê dos Campos que têm aviões importados e nunca
compraram da sua empresa local, e que geraria a economia do próprio Município.
t: cluro que o Governo é produto do povo, é produto
dã··sOCiedade. Não se pode acusar o GovernO- d~ exerCer
um certo comportamento, pois o Governo é constituído
de gente como_nos, que cursou a mesma escola ...
O SR. CID-SAMPAI(f·~ RecCbC reiiexo! e p.ro~?c_a
reflexos.
O SR. OSIRES SILVA - Exatamente.
Nessas condições concordamos integralmente com a
sua colm:açào.
Quanto à adequação -dos produtos_ que V. Ex' mencionou, da Áfiica do Sul:- realmente é o que temos procurado fazer. O nosso avião agrfcola, por exemplo, é inteiramente projetado no Brasil para as condições brasileiras,
para aplicar os- produtos agrícolas brasileiros. Quer dizer, se -porVentura tivéssemos que exportar noSso ·avião_
agrfcola para a África do sur, certamente ele seiiã. inadequado para lá: ele teria que sofrer modificações. Exportamos, na realidade, avião embrulhadinho, um ·a um,
porque cada avião responde à específicação ôo utilizador.
Os índices de nacionalização dos aviões brasilf:iros,
como disse na resposta ao Senador Benedito Ferr~ira,
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são extremamente variáveis, porque o operador brasileiro também tem
mesma caracteris~ica. Por exemplo,
quando vendemos aviões para a RIOSUL, que é uma
subsidiária da VARIG, a RIOSUL, apoiada pela infraeStrutUra da VÃ.RIG- bancadas de teste, peça de reposição.- treinamento de mecânico - exigiu, no nosso
uvíào, equipamentos de fabricação americana collins~ de
naveg.:~ção. De maneira que o índice de nacionalização
do avião foi-ãTetado pelo tfpo de prOduto que emPre.~a
maior tinha -de uma- infra-estrutura conveniente para fazer a manutenção e assegurar a despac~abilidade,_como
dizemos- não é uma palavra brasileira nós a trouxemos
do inglês, ou a operacionalidade dos nossos aviões. Mas
v:uiu bastante.

a

a

Ch_egumos a índices de 80, 85% em casos como o do
Ipanema, como baixamos, às vezes, para aviões exporta99S, para 65%. Mas é.como eu disse: cada avião tem uma
característica própria, porque nós não conseguimos, até
hoje, vender dois aviões iguais a dois clientes diferentes.
Esta é a realidade da nossa indústria. E é justamente-isso
que nos torna competitivos. porque a iridústria americana não consegue fazer isso•.e- nós conseguimos fazer o
aviã9 no segundo perfil da demanda do cliente específi_co.
A tecnologia que V. Ex~ mencionou, a tecnologia cedida e vendida, é claro que tem variações. Numa negociaçãO empresarial prevalece sempre ·o interesse da empresa oU o interesse das empresas, quú dizer, tanto a empresa nacional como da empresa estrangeira. A empresa
estrangeira cede aquilo -que lhe seja conveniente. E na
--mesa de discussão existe a barganha, e vence aquele que
for melhor barganhador, aquele que for o melhor argumentador. De modo que ê uma negociação, levada a
efeito em função dos interesses da empresa:· É claro que
numa empresa estrangeira não viria se instalar aqui no
Brasil e não daria a sua tecnologia, não entregaria tudo
pela cor dos olho_s .azuis brasileiros, que nem azuis são.
Mas, enfim, eles vêm :::om o objetivo de conquistar um
se_gmento do mercaqo interno, de ter uma certa rentabllidade. pode; fazer uma remessà dos seus lucros, poder ter
recuperação dos investimentos executadoS. -Ãgora, precisu que o empresário brasileiro, ao sentar na mesa de negociações, seja preparado para esse tipo de diálogo e seja
capa:r, fundamentalment~. de. arrancar as melhores vantafiens cõmp_anttivas na -mesa de discussão. E, evidentemente, conforme seja a qUestão da negociação, a empresa estrangeira, quando negocia a tecnologia, dá mais ou
dá menos.
Aqui há um ponto muito importante c[ue eu peço aos
senl_lores, que não considerem uma presunção. O que
não se pode é considerar que o empresáriO brasileiro
sempre compra tecnologia, e está sempre numa posição
secundaria. Isso não é verdade. O mercado interno brasileiro._como os americanos consideram, acho que tem que
;<>el' cõilsiderado como recurso natuaral brasileiro. Esse
mercado interno que nós geramos é um recurso brasileiro. Em conseqüência, colocamos isso na mesa de negocit~cão e também fazemos troca de tecnologia. Nós temos
inúmeros exemplos de empresas bra.sileiras vendendo
tecnologia para o exterior. Acontece que i$SO não é notícia, da mesma maneira que hoje nós já completamos 300
t~avessias do Atlântico com os nossos aviões pequeníninhos, que são bastante modestos. E o jornalista Roberto
Marinho, um dia, me perguntava porque ning~ém sabia
deSse_ fato extraordinário, de que· oS aViões br'asileiros es. tão atraVessando o AtiUntico todos os dias. Eu falei.
"Bom, ninguém sabe, porque não caiu nenhum". Quer
di7.er, no primeiro instante em que um deles_ desaparecer
no ;\tlânti~o. eu tenh~ ~e~teza que os senhores vão ficar
sabendo disso. No entanto, temos inúp1eras travessias Qo
Atlântico com sucesso. É a mesma coisa. Enquanto a
coisa não aparece de ponto de vista espetacular, sobre
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certos aspectos até negativos, a divulgação não é grande.
Mas, por exemplo, a própria EMBRAER, no dia 18 deste - istó é de bastante orgulho para nós - assinar um
contrãto com a Short Brothers, da Inglaterra, para vender a licença de fabricação do nosso treinador Tucano,
que está competindo agora, para ser fornecido para a
RAF.- É o caso de venda de tecnologia. Nós até brjncatnos. dizendo que os caipiras do interiOr do Esta.do de
São Paulo- maioria dos diretores da EMBRAER é de
caipira, mesmo lá do interior --estão discutindo com os
Jogleses roialties, licenças, direitos reais e cois.as dessa
natureza. que têm que ser pagos por tecnologia desenvolvida no nosso Pais.
Quanto à tecnologia da EMBRAER, V. Ex• coloca
uma pergunta crucial na minha opinião. t: a de que se a
EMBRAER tivesse se associado a uma empresa estrangeira, se ela teria tido êxito no mercado exportador. Eu
lhe asseguro que dependeria do produto escolhido. Eu
coloquei em algumas passagens de minha apresentação,
que nós estamos tendo uma tendência de reproduzir aqui
o que se faz Já fora. Se o objeto da discussão,· numa associação da EMBRAER com o produto estrangeiro, fosse
no sentido de reproduzir aqui um produto já existente no
exterior, eu lhe asseguro que EMBRAER não teria tido
êxito algum. Mas se o produto fosse um produto pró·prio. adaptado a um determido segmento de mercado,
identificado por arribas as empresas como válido de ser
exPlorado não só no- mercado interno, como no mercado
externo, eu lhe diria que a diferença não existiria: Então,
onde está a raiz do sucesso do Bandeirantes? O sucesso
do Bandeirantes ·está em que ele chegou no momento
certo para atender o mercado. Aqui, permita-me Senador. dois minutinhos só, eu não vou alongar-me_muito,
mas nós iniciamos o Projeto Bandeirantes, tivemos a felicidade de_ ele ter sido iniciado num momento de profundo descrédito da capacidade do brasileiro de fabricar
avião, que ainda hoje vale bastante, pelas críticas que
dos senhores ouvem sobre os nossos Bandeirantes que
estão voando por aí afora, talvez dêem testemunho muito melhor do que o meu. Mas, havia um descrédito total.
Inclusive não vou citar a autoridade, mas uma autoridade do Ministério da Aero"náutica nos autorizou a iniciar
o Projeto Bandeirantes, porque disse que era um brinquedo para deixar o pessoal de São José dos Campos
sos.<;egado, e não chatear o pessoal aqui em Brasília. De
modo que iniciamos o projeto. Quando o· avião voou,
havia crítica interna e crítica externa: "Poxa esse pessoal
está fazendo um avião-turboêlíce, quando todo mundo
está fazendo o jato". No mercado externo, da mesma
mtneira. Mas, houve um problema enorme para a economia brasileira em 1973, os árabes mexeram no preço
do petróleo, aumentaram o preço do combustível, e o
mundo todo que operava aviões a jato, para transporte
comercial, sofregamente procurou um avião barato, e
que fosse eficiente. em termos de consumo de combustível, pois o preço do combustível saltou, de alguns centavos de dólar o galão, para quase um dólar e 80 o galão.
Ness_e__ momento nós tính.amos o produto. Eu reuni o
meu time e falei: "Alá, não foi Deus, que nos deu uma
oportunidade, e nós vamos aproveitá-la. Quando a cris~
energética estiVer absorvida~ n6s teremos uma posição
na indústria ínternacional que ninguém vai-nos tomar".
E foi -o que- aconteceu. Nós lutamos duramente e começamos a vender nossos aviões. E vendemos os nossos
o.wiões. Nós projetamos um avião que casualmente, por
acidente, a nossa ignorância na época não permitia um
planejamento. Como disseram os americanos, nós tínhamos bola de cristal, pois nós tínhamos antecipado a crise
energética. De forma alguma tínhamos bola de cristal,
mas nós fizemos aquele avião. Quando esse avião chegou
no mercado, el~ era o único. Aí nos valeu a crítica inversa. aqui no Brasil. Teve gente que disse: .. Bom, exportar
o Bandeirantes que vantagem que tem? Não tem ni_n.
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guém fabricando igual, é o único produto desse tipo no
mercado". Eu acho que essa é a vantagem grande. En~
tão, toda vez que se vai lazer associação de tecnologia,
ou se vai criar um determinado produto, tem que se
olhar para que, qual é o produto final que deva ser atingido. E, identificando esse produto, faz-se sozinho ou associado na medida da" necessidade. Díiem que se-se conta segreôo tem que se matai o outro. porque não é possível mantê-lo. Mas não é bem se-

gredo. Nós temos um acordo com a CICOSP, dos Estados Unidos, e provavelmente, eu não posso as-segurar
ainda, porque nós estamos estudunda~·pOderCmos estar
envolvidos na fabricação de helicópteros. Aí pergUnto,
por que nós nos associamos à CICOSP'rPór- uma razão
muito simples. "A CICOSP S(ffabriCã heHCOP-tero pesado, não fabrica helicóptero leve, e nós queremos fabricar
helicóptero leve. Então propusemos à CICOSP: vã.mosnos associar e desenvolver juntos um helicóptero leve
para atender a determinados ninhos do mercado internacionul? A CICOSP topou então, nós vamos, provavelmente. sair para uma associação com ela para fabricãr
um helicóptero leve, que não existe na sua linha. Vamos
usar o seu mecanismo de distribuição para vender esse
helicóptero a nível interilaeional.
De modo que, na realidade, o problema niio é da associução em si, é da escolha do produto e da e.<;tratégia q-Ue
se usa para atingir o mercado. Muito obrigado a V. Exb9
pela pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo
a palavra ao nobre Deputado Sal\es Leite.
O SR. SALLES (é(íE____ -s·r. Presidente da
EMBRAER, Corõnel Osires SilVa, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar V. S' pela exposição bastante clara,
bastante simples, que nos faz perceber muito bem as razões do hito da EMBRAER. Como V. s~ sabe, é muito
fácil explicar o sucesso. O difícil é explicar o contrário.
Eu teria aqui algumas perguntas a V, S'
Houve menção da porcentagem da nacionalização que
tínhamos aqui no Brasil, mesmo considerando os 65%~.
que são considerados relativamente_baixos, por ser uma
exigência americana, eu gostaria de saber de V. S• qual
era. anteriormente, há uns 5 anos, atrás, no inlcio da
EMBRAER, qual era esse percentual, para que nós possamos ter uma idéia de quanto a EMBRAER conseguiu
avançar em termos de nacionalização.
A segunda pergunta refere-se. ao problema da __associação com os italianos para- esse avião supersônfco. Li
na imprensa, mas nào sei se proCe<:k ou nãõ, que a
EM BRA ER julga ser necessàri-o criar mais uma empresa
para comercializar esse produto. Gostaria de ter uma explicação âo Presidente da EMBRAER.
Em terceirO lugar, há hoje no Pais um certo clima de
emoção quando se diz que qualquer grupo brasileiro se
associou a uma empresa ou a uma entidade qualquer estrangeira; imediatamente, s_e caracteriza esse grupO Ouessas pessoas como testas-de-ferro do estrangeiro no
País. Assim é, por exemplo, a empresa ERICSSON DO
BRASIL, cujo controle ac_ionárío ·foi adquirido pelo
Grupo Monteiro Aranha embora seja um dos mais fOrtes do País, é considerado testa-de-ferro. O mesmo ocorre com a empresa Doc1ú:i de-Santos; e, ã&ora, com 0GrU:
po Itaú. Enfim. existe esse Problema, esssa imagem. Eritào, gostaria que V. s~ mc_c.xplicaSse-põrque a SEI- Secretaria Especial de Informática- vetou o acordo, a associaç1io com Fox-Burroughs. Será que a SEI considera
a EMBRAER testa-de-ferro de uina empresa, de umgrupo estrangeiro?
A EMBRAER, conforme o Sr. mencionou aqui, é favorável à mescla entre a importação de conhecimentos e
geração de técnicas próprias, como fórmula ideal para o
esforço d_o desenvolvimento. Gosturia _que o_Sr. estendesse um pouquinho maiS -esse conceito para nossa infor-
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mação. Finalmente, pergunto porque V. s~ ach<l que não
deveria ser constituída uma lei formal e ostensiva sobre a
proteçào du-indústria-Que isso está mencionado na sua
palestra, mas gostaria de ouvir um comentário mais
aprofundado de V. S•
Eu queria, ao final, cumprime~_tar V. _S• pela menção
aqui:da visita feita aos Esl~dOs Unidos pelo Presidente
M itterrand, da resposta do engenheiro americano e a comentário posterior de_outro engenheiro francês, sobre a
impossibilidade, sobre. a absoluta falta de liberdade indiVfdual, a falta de possibilidade de cada- um exercer livremente a sua iniciativa ao_ seu próprio risco, que é+ -hoje,
um ponto importante em tudo quanto está-se configurando em matéria de informática no País. Parabenizar V.
s~ por esse comentário e não se precisa dizer mais nada,
sobre o que significa a liberdade -de iniciatiVa.
Muito Obl-igado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto_ Campos) palavra o Coronel Osíres Silva.

Com a

O SR. OSTRES SILVA- Muito obriS:ado, Deputado
Salles Leite.
Vou confessar, com franqueza, que esse diâlogo sobre
nacionalização não me agrada.__Não me agrada porque,
quando estamos no setor produtivo, há um coisa fundamental do ponto de vista empresarial: o acionista-cobra
sucesso da_empresa; e a cobrança de sucesso depende do
pagmatismo com_que a empresa e:nfrenta o seu processo
prodÚtivo. ·A indústria aeronáutica, basicamente, é uma
indústria montadora. Outro dia, a Universidade de São
Paulo, fizer_<!_l]l uma ob_s_er_v_açào, de uma forma depreciativa, dizendo que a EMBRAER é simplesmente uma
montadora. Respondi dizendo que, eu desejaria que fosse. Hoje, no Bandeirantes, de 28.000 itens nós fabricamos 20.000, o que asseguro aos senhores que é uma excrescência, mas é necessário porque a infra~estrutura
bfasiteria,-Por pfoblema de escala, po-r Problema económico, não pode fornecer o apoio que seja necessárkl.
Mas eu desejaria, realmente, que a indústri~ fosse_ montadora. De modo que nesses itens que nós não mi.cionalizamos, nào são itens que a: EMBRAER fabrique normalmente. A Boing, por exemplo, não fabrica seus equipa-mentos eletrônicos, os motores que coloca em seus
aviões; da mesma maneira, a EMBRAER não o faz e
não deseja fazê-lo. Nós desejamos transferir isso, tanto
quanto possível, para a iniciativa privada, desde que economicamente s_eja po1'>sível, e comprar esse produto. De:
modO que são- produtos comprados, não são-produtoS
fabricados.
Diú-r que a EMBRAER não nacionaliza esses 35%,
30%, 25%, 20%~ ·seja lá o -que for, é porque eSiâ -ligado a
- faóficaçõe"s que nãõ -são nossas. Mas nós chegamos ao
cúmulo, aqui no Brasil, de fabricar os assentos dos nossos aviões,· o que é hOrrível; não posso imU:ginar Uma
fábrica de aviões, fabricarido assentos. Nós ilão- Somos
especializados em fabricaf assentos; nós projetamOs
aviões. E nossos assentos, necessariamente, não são tãO
bons quanto os daquelas empresas que são especializa~
das em fabricar assentos. Mas, devido a problemas que
os senhores podem compreender, houve um momento
que nós tivemos que fazer até Ç)S padrões das cortinas
dos nossos aviões, porque os nossos aviões eiígem corti~
nas que não Sejam inflamáveis, e não havia empresa brasileria que se dispuse~se a fabricar 14m 2 de cortina por
avião, para ser colocado no avião e"stainpado -Com o que
o cl_iente americano queria. Resultado: pegamos a serigrafia e fizeni-os a estampa dentro da EMBRAER ou, do
contrári"o, teríamos que importar pano de cortina, o que
a ÇA_CEX jamais Permitiria. Então, nessas circunstân~ •·
cias, quando se fála em índice de nãcioriãlização eu ac_entuo que eSse· índ-ice· de n3CionaliÚçãO está marcitdo poi
produto que a EMBRAER normalmente compra de fornecedores externos; ela não fabricãrâ. Agora, nós temos
um programa cOm o MiniStério da Aeronáutica, em par-
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ticular com o Instituto de Fomento e Desenvolvimento
Industrial, do Centro Técnico Aeroespacial de São José
campos, para fortalecer a indústria nacional a fabricar os nossos insumõs, como insumos industriais para a
EMBRAER. Mas, infelizmente, quando a EMBRAER
começOu a ter sucesso como empresa foi justamente no
advento da crise da energia, da quãi al"ndii-tão nos livra-mos inteiramente. Em conseqUência dis.;o, os investimentos se tornaram mais difíceis e as empresas ficaram
com receio de fazer investimentos para demanda relativamenle pequenã. Temos exemplos de empresas que se
dispuseram a fabricar produtos n~U:Cionais para os nossos·
aviões, mas no momento em que dissemos que queríamos 4 unidades por mês, elas desistiram. Muitos itens,
alumínio, que usávamos em nossos aviões, eram nacionais; hoje muitos deles somos obrigados. a buscar no exterior, porque a-s empresas que os fabricavam viram que
não dava escala económica e por" uma -ra"zão- muito coinpreensível, de1xaram de fabncar, o que não 1mphca
numa incapacidade. Mas, na realidade, cresceu muito.
Hoje, a diversificação é muito grande; estamos fabricando trem de pouso, que não fabricávamos no passado, estamos fabricando válvulas hidráulicas, inclusive alguns
computadores, que estão colocados no nosso TUCANO,
foram projetados pela EMBRAER e estão sendo fabricados por uma indústria do Rio Grande do Sul. Quer dizer, estamos _fazendo. um esforço bastante grande nesse
C<!mpo e n""ã ffiedida -que OS fundamentos econômicos e
comerciais justifiquem, isso está sendo passado para a
indústria brasileira. Há, ainda, o mercado de trocas; nós
estamos prescionaódo e estamos conseguindo fazer exportações complementares para fabricantes nossos no
exterior. Voltando a sua pergunta, Senador, nós estamos
exportando componentes eletrônícos para serem montados em equipamentos de comunicações que nós compramos e jogamos em nossos aviões; com a única diferença,
de que nós mandamos milhares de componentes eletrônicos e cõrUPrãirio-s algumas unidades do equipamento
finul. É um~ Vant"ageril niuito grande do ponto de vista
de escala.
d_~

A ussociação com os italianos, para venda dos nossos
aviões, quando nós falamos em venda do avião de combate, nós estamos falando de vendas, não à Força Aérea
Brasileira, nem à Força Aérea Italiana, porque essas vendas vão ser feitas, aqui no Brasil, pela EMBRAER, e na
Itália, pela indústria italiana; quando nós falamos na
criação potencial, que não é deciSão ainda firmada, de
criar .uma terceird companhia, é para ênfrentar o mercado'-intein;:~cional, porque no mercado internacional nós
temos um dilema: ou nós dividimos e segmentamos o
mundo geograficamente, dizendo:- a EMBRAER vende
para-o -EXirerOo Oriente~ e os italianos vendem para a
América Latina. Os Srs. não pensem quC-é brincadeira
eSsa colocação, é real. t muito difícil vendermos aviões
de -combate para a América Latina. Então, é mais fácil
pilfa n6s viil.dermos- na Malásia, por exemplo, um aVião
de combate, do que vender aqui na América Latina. PodemOs até fazer a trOca, para rião chegarmos a essa sitUUção que, os Srs-. concordam conosco, é absolutamente
esdrúxula. Nós preferimos criar uma terceira companhia
de marketing, que fará a venda em nome das companhias
associadas e que venderá sem limitação geográfica, mesmo porque ã leS:islação internã de alguns países proíbe a
diStribuição pÕr geografia, evidentemente, no-campo internacional prevalecem as leis internacionais e pode haver divisão geográficii. Mas, basicamente, a nossa idéia é
para evitar esse tipo de problema; por exemplo, se nós
damos o mercado latino-ame-ricano para os italianos, em
termos de divisão de mercado e, de repente, surge uma
oportunidade. de venda de um produto nosso_ para um
país- da Aniéríca Latina, nós não vamos poder vender; os
italianos venderão e, muito provavelmente, os próprios
críticos no Brasil se levantarão dizendo: puxa, mas é o
'cúmulo, o Brasil fabrica o avião de combate aqui e vende
pira a Malásia, e os ítãlianos fabricam o avião de com-
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bate lá e vendem para a Venezuela, ou outro país qualquer da América Latina. A idéia da cáacão- de-u-ina terceira companhia é justainente de COiisideiar a te~ra redonda e essa companhia terá auto'r!dade de venda no
mundo todo, e venderá em benefício dessas companhias
produtoras que são a EMBRAER no Br.isil, a A ir Itália
e a Aero Macchi, na Itália. Parece-nos que essa s·eria
uma aproximação. Mas ainda não estâ decidÍdo. Essa
decisão nós vamos tomar um pouquinho ãiites do Salão
Aéreo-Espacial de Fairborough, que vai ocorrer na Inglaterra, cm setembro, quando nós vamos lançar o
progrma de vendas desse avião. Mas, a tendência, hoje, é
criar uma terceira companhia para fazer face a esse tipo
de problema.
Quanto à colocação d~ testa·de-ferro, e V. Ex• faz um
desenvolvimento da pergunta e indaga por que o acordo
com a Fox-Burroughs não foi aprovado. O acordo da
Fox-Burroughs. preciso explicar, foi um acordo que pro·
pusemos à SEI, da EMBRAER se associar com a FoxBurroughs para fabricar instrumentos d~ controle e pro_cesso industrial. Nós acabamos assumindo o controle societá.rio d.a ENGEMATIC, de aut-omação industrial lá
de Sorocaba, porque nós tínhamos a intenção de fabricar
trens de pouso no Brasil. Era uma pressãQ que a: FINAME fazia, inclusive para aumento da nacionalização dos
noss_os aviões. Então, querfamos fabricar o trem de pouso no Brasil. Assim, estimulamos uma empresa privada,
chamada ENGEMATIC, que o fizesse. Mas, _infelizmente, o acionista privado brasileiro não cumpriu as metas e,
posteriormente, através de uma série de fatores, uma história bastante longa, um determinado dia a EMBRAER
se surpreendeu controlando a companft.!a, o que não era
a sua intenção. E aí ficamos com à\.c9mpanhia na mão.
Do momento que não pudemos fazer o trem de pouso na
companhia, porque as razões que imPediram o empresário privado de fazê-lo, tanibém prevaleciam para nós,
nós absorvemos a fabricação; hoje, a EMBRAER fabrica o trem de pouso dos seus aviões. Procuramos criar· um
objetivo de marketlng para essa companhia. E o objeti_vo
de marketing, evidentemente, hoje, dentro do progresso
da tecnologia da eletrônica digital era digitalizar os instrumentos de processo 'que a empresa já fabricaVa ria
área do analógico. Mas, nós não queríamos investir nisso, nem .tínhamos interesse, porque era fora do nosso interesse empresarial. Como sempre disse ao nosso companheiro da SEI, a EMBRAER vai botar dinhCiro em
fabricar avião, e não fabricar instrum-enfo de Coiúf-ole,
mesmo porque, se surgir um empresário brasileiro q_ue se
intere~se, nós p~ssareflOS o controle da companhia~ p~
que nao temos mteresse nenhum de ficar com essa-~~
presa._"Mas, como insistimos na participação da -FoxBurroughs nós ferimos a política interna da SEI e por
essa razão, então, a SEI negou o projetO; o projeto foi
negado e a companhia, hoje, está buscando, eu diria, até
com certo desespero, uma nova oportunidade industrial,
porque o que ela .sabe fazer, realmente, ê instrumento de
processo de controle digital. Realruente, hoje, nós até,
meio sofregamente, porque a empresa,· ~identemente,
está no vermelho, está com prejuízo, ~a]Jlos tentando
encontrar uma nova estratégia empresarial Para permitir
que a empresa sobreviva ou, se não sobr~vlver, corno nós
jã determinamos a nível de conselho diretor, inclusive, jã
com decisão autorizada pelo nosso ,Ministro da Aerona• utica, nós temos que encontrar uma solução para a companhia. em 1984. E estamos dispostos a encontrar, estamos lutando denodadamente para isto, De modo que a
razão da negativa da SEI foi }50rque nós insistimos na associação com a Fox-Burroughs que a nóS, dei:Jtro da nossa experiência e do jeito que nós temos feito na área da
indústria aeronáutica, nos parecia útil, e como nos parece útil realmente.
V. Ex' pergunta, tambê:m, por que a lei formal de proteção da indústria não deve ser colocada.
No mercado internacional há muitas coisas forrrials e
muitas coisas informais. Hoje, fala-se dos Estados urii-
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sabem pode ser algo de qualquer tipo de retaliação no
dos como nação protecionista. t evidente que eles exermercado internacional, não envolvendo somente a infõ-i'cem uma proteção b8stante grande no mercado interno,
m-lúica,
envOlvendo outras áreas, porque no comércio in~
mas ainda os Estados Unidos, hoje, sem dúvida nenhuternacional há os mercados de compensação, a nível de
ma, são a nação mais liberal do mundo, Quer_ dize.r, nós ..
acordos internacionais de comércio.
também não somos ruins em termos de liberalidade; a única coisa é que a nossa legislação é curiosa. Nós aplica~
O SR. BENEDITO FERREIRA- (fora do microfomos tarifas e impostos de importação em uma porção de
ne} ... é que não ficou muito bem para a nossa imagem e
produtos, e depois damos isenção para que -eles sejam
que precisaria ser mais-divulgada em relaÇão, para o que
importados. Acontece que a aplicação da tarifa é ofiéíal,
sempre há um jeitinho ...
é publicada, e a isenção n.ào; então, faz com que o Namir
Saleche, da CACEX, tenha dito, certa feita, que a tarifa
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo
mêdia brasileira é da ordem de 15%, o que cÓrresponde,
a palavra ao Senado Milton Cabral.
portanto, a tarifas mais baixas praticadas no mundo, a
tarifa aduaneira média; por exemplo, no caso do avião,
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, ilustre
nós aplicamos 50% de imposto aduaneiro, e eu não tenho
expOsitOr Coronel Osíres Silva:
notíCíã de nínguém, até hoje, que tenha pago esse imposto, os aeroclubes são isentos, as linhas aéreas são isentas,
A minha pergunta acaba de ser respondida por v. s~
os serviços especializados são isentos, as escolas são isenNa realidade, apenas desejo enfatizar 0 que foi colocado,
tas, quer dizer, ninguém paga o iii)poSto. Agora,_o Gatt
porque v. S• apresentou uma nova ótica, muito comregistra a tarifa oficial e depois nós damos a isenção.
preensiva e pragmática sobre um p;oblema de fundaAt~. por brincadeira, uma vez, conversando com o Mimental imporíância, que é esse da nossa legislação, da Jenistro Ernane Galvêas, eu petg"!_ntei: p\lr que que nós
gislação ostensiva onde nela se inclui, com detalhes, as
não fã:iêmos ao contrário? A genie isenta todo mundo e
normas de procedimento. Isso é muito importante, por~
taxa alguns? Quer dizer, faz exatamente o inyertido, porque pode ter, no seu desdobramento, uma influência
CfU:e isentando todo mundo nós não teríamos polémica
muito grande aqui, que é uma Casa que produz Jegis~
nenhuma no mercado internacion'al. Então, á. ininhi:i. po- · - lação.e temos que examinar profundamente esse aspecto
sição em relação à legislação forrilal -é q"ue esS8. legls~
que foi salientado na sua palestra. Além do mais, foi
laçào, certamente, vai ser traduzida para o inglês. Então,
uma observação muito original. Este, taivCz, tenha Sido
se essa legislaçãÕ, inclusive, contemplar a reserva de mer-.
0 ponto mais importante de palestra de v. s• nesta ma~
cado, de uma forma, explícita, a retaliação virá, não só
nhã.
nesse setor. E o Brasil não tem poder político e econômico para compensar isso. Então, novamente ainda, vamos
V. S• deu cõino exemplo a questão das tarifas. Apenas
dizer: segredo entre nós; entre muitas aspas, eu diria:
para encerrar esta minha intervenção, perguntaria: a re..vamos esconder". Quer dizer, fazer o que Os outros faserva de mercado seria também um pecado, - nessa Jczem, praticar mais e falar menos, ao invê:'s do qUe estagislaçào osterysiva?
TifOs faZendo hoje, falar mais e praticar de menos. Hoje,
O SR. OSlRES SILVA -Na legislação ostensiva,
estamos buscando, e há uma unãnimidadc, de um ·modo
cieío que sim, Senador, porque ainda hoje sofro pressões
geral, inclusive, numa reunião que particípei do Consedas companhias norte-americanas de vender nos Estados
lho Empresarial Brasii~Estados Unidos, todos os ameriUnidos e eles dizem que nãó vendem aqui. Saio desse
Canás_ foram fãvorâveis à lei explícita do CongresSo. Eu,_
tipo de discussão mais ou menos como o leão da montase fosse amerícano, também o seria, porque' eu traduzirianha, saio ~e lado,_ dizendo que, na realidade, temos uma
essa lei para o inglês e colocaria nos processoS'junto.,..B.
'tarifa hojé e e~>sa tarifa~ apesar de não ser praticada,
ITC, nos Estados Unidos, e a lei do comérciO nOff.e.. ·.
corri: o jfinformei ánteriormente, ela e:<íste em função das
americana é suficientem'ente-pódel-Osa para criar..u ,bonossas dificuldades catribiais, Alíâs, qualquer empresário
cadO de casos pÚa as nossas exportações, em con qOêo~
aqui presente sabe que o maior aliado que a indústria
cia disso.
'
'
tem realiri~!:fte é_a difiCUldade de câmbio. Todos estamos
oe-modO que ach~ clu~-o itlcenti~o dev~_S~o;dV
convictos de que o dia que essa dificuldade de câmbio
·~ mt;Sma- rt.ap~ira 'que é dado no exterior, qu~~ <!,ízer/~
não existir_, vai ser muito difícil conter as importações,
vés de nós inCentivarmos o fruto~ ~amos incentivar a árvai ser muito difícil. De modo que as indústrias brasileivore, cOlocar na r~~Z-~_fertlliza'n~esa :e d.esenras preci"sam lutar pa;a serem competitivas e fornecerem
volvimento, em técnicas de controle de qualidade, ajuprodutos de qualidade e preço e tudo mais, como estadand-o as empresas nos seus insumos industriais, invesmos tentando fazer arduamente. É bem verdade que are"tindo na empresa daquilo que é _perene, enão fazendo
forma dos preços na indústria brasileira, por razões
urtia correção de preço final do pioduto; que vence no ii~
várias e acho que esta Casa, inclusive, já teria dados sufina! do exercício dan_do ~ çmpresa lucro ou nã9~_no final
cientes para fazer um diagnóstico dessa situação, por que
vm acabar sendo d1strJbuído para o acJOmsta
o custo industrial brasileiro é mais caro do que o estranDe modO que minh<J pOsição pessoal, pela experi~a ·
geito? E é verdade, isto sentimos de perto, mas temos que
-~q~e tenho no mercado inteq1acional e pelo prqcesso que
trabalhar com custos competitivos.
foi :Oi~mo -queria registr"ãr ~qUi que foi'Uq~ procesA EMBRAER trabal~a com preços_competitivos, mas
so que gah'Á~os ao rufar dos tambores, nos Estados
asseguro que de forma bastante marginal. Os nossos lu~
Unidos... Ning_uêzn -e.s:perava que ganhássemos aquel~
·cros não são espetaéulares. A EMBRAER, é uma em~
processo, mesmo o Ministério da Fazendã aqui no Bra·
p~esa rentável, desde a sua fundação, e policiamos isso
si). Ganhamos o processo nos Estados Unidos e hoje tebastante, porque é uma imagem que precisamos no mer~
mos uma posição bastante sólida no mercado norte, cado interno e no mecado internacional. M3s os nossos
americano, porque conseguimos demonstiar que os fn';
lucros não são espetaculares e não são espetaculareS porcentivos dados ao Governo brasileiro não são incentivos
que forçamos baixar os lucros, para praticar preço de
de modo a comprometer a fOrmação dQpreço do produmercado mais competitivo ..
to que n_ão sejam o que' os_ americanos chamanl Qe_f~
V. Ex' tem razão. Colocar, ostensivamente, numa lei,
pradiCe, quer dizer, conseguimÕs demonstrar que o que
a reserva de mercado, não sei em que termo~ porque eu
fazemos é exatamente o que eles fazem lá, apesar de eles
próprio já andei dando tratos à bola, para ver como a coterem uma posição extremamente clara. O que é legal no
locaria, em termos que não pudessem dar uma reação no
Brasil é ilegal nos Estados Unidos, de modo que eles nào
mercado internacional e, sinceramente, não encontrei
discutem esse assunto.
urna fórmula. Ê bem vefdade que não tenho a experiênEntão, nestas condições, por que fazer uma política ou
cia de V. Ex•s em legislação, em forma de lei e coisas desre_co_rrer a uma política ostensiva e que como os Senhores
se tipo. Mas, sinceramente, não saberia como c~locar,
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dando uma capacidade de defesa ao País e ao industrial
brasileiro. É preferível que se pratique issO de alguma
maneira, atravês de regulamento interno, "jeitinho",
como fazem, aliâs, no exterior.
O SR. MILTON CABRAL- Balanço das vantagens
e desvantagens.

O SR._OSlRES StLVA- E joga isso na mesa da ~e
gociaçào a nível internacional. O Senhor Roberto Campos tem uma experiência enorme nesse campo, jogar isso
na mesa de negociação e negociar criando times de nego- ·ciaçào internacional de Comércio competentes. Aúá.S, o
Ministério da Fazenda iem. Sinceramente durante essa
briga que tivemos com a Fairchild nos Estados Unidos,
fiquei impressioiuido pelá qualidade dos homens do Ministério da Fazenda envolvidos no assunto. Temos gente.
Temos recursos humanos. Agora é necessário que o Brasil entre no Mercado Internacional, mas como participante deste mercado e não gritando aos quatro ventos
que vai fechar as nossas fronteiras e fechar as portas,
porque aí nesse momento a negociaçãO- riãO--C>dste, p-or~
que já parte de um parti pris, de uma posição iniciã.l, que
já ê antipática, por natureza, e que torna diflcil fazer com
que isso transite na mesa di: negociação onde os interesses, evidentemente, são conflftantes.
- O SR. MILTON CABRAL -

Muito obrigado.

O SR. PR ESlDENTE (RÕberto Campos}- Concedo
a palavra ao nobre Deputado Dirceu Carneiro.

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr_ Presidente, Coronel Osíres, expositor nesta reunião de hoje:
Gostaria de me identificar, para que V. Ex' se situe no
universo do meu interesse. Sou membro da Comissão de
Ciência e Tecnologia e deVo coordenar uma Comissão_de
Informática, uma Subcomissão de Informática dentro
desta nossa Comissão.
Gostaria que V. S• fizesse algumas considerações, com
a sua experiência de empresário e dessas relações todas
que acabou de brilhantemente expor na manhã de hoje,
aqui, algumas considerações tambêm sobre essa questão
da informática, mais espeCificamente. Inclusive em áJgum aspecto V. S• já abordou, es]iecíalmen-ie do pontÕ
de vista comercial e nessa última indagação da questão
da lei, da reserva de mercado e coisas deste gênero. Mas
gostaria, também, de ouvir a dimensão do ponto de vista
do interesse das tecnologias nacionais, do interesse_ do
nosso Pais em relação a essa questão das tecnologias,
tanto na questão de produzir a tecnologia, compatibilizando, também, com esse avanço que temos que conseguir simultaneamente. Gostaríamos de ouvir, além desses aspectos já citadoS- quanto à legislação, quanto ao aspecto figurativo da árvore, da fertilização, da adubação e
do fruto, que foi utilizado aqui, também, sob o ponto de
vista dessa questão da reserva de mercado, de fato, que
possivelmente se devesse fuzer ou o que se está debaten-

do.
Particularmente, temos uma posição muito simpática
a essa proposta de reserva de mercado, no setor de micro.
O nosso Presidente da Corriissão já tem posiClonarllento diferente, a questão é polêmica-, V, S' conhece muitO·
bem o assunto. Inclusive o Senador Roberto Campos
tem considerado como uma reserva cartorfal, que não seria bem uma reserva de mercado, mas seria uma reserva
cartorial. se, v. s• pudesse fazer uma abrangência dessa
questão, que acho que subsidiaria, significativamente, o
trabalho que queremos desenvolver aqui na Cãma'ra,
não só de sintoni~ar a proposta mais interessante para o
nosso País, para os interesses nacionais, como, também,
de trazer ao conhecimento do Parlamento brasileiro essas informações; que são ri:mito. irilpOrtãfltes~-Quer:ia cumprimentá-lo pelas informações- que tem
trazido hoje aqui.
---- - ~ ----- - --

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo
a palavra ao Coronel _Ozires Silva.
O-SR. OZIRES SILVA- Sr. Deputado, o fema que
V. Ex• levanta, sem dúvida alguma, é complexo e está na
raiz, no denominador de todas as discussões que têm
ocorridO aqui. Eu diria que tecnologia deve ter um objetivo específico. Não se desenvolve tecnologia por tecnologia, apesar do_ BrasiEer tentado- eu diria- até com
bastante tenacidade fazê-lo. Os programas, nacionais, o
ptím.eiro e o segundo Plano Básico Nacional de DesenVOlvimento_ Científico - Tecnológico, e mais recentemente o terceiro, publicado agora com um programa de
apoio ao_ des_envolvimetno científico-tecnologico nacional. Nós observamos sempre o que eu chamo, de decisão
de percorrer st avenida no sentido contramão, quer dizer,
no Brasil se estabeleceu - aliás, o Ministro Hélio Beltrão diz isso com muita graça: desde_o tempo da descoberta que há uma ierarquia de conhecimento no Brasil: a
Universidade é a mais inteligente; no Instituto de Pesquisa e Desenvolvim-ento é~ medianamente, inteligente; e as
indústríãs -são burras. De modo que a corrente de conhecimento- tem que vír da universidade que pesquisa para a
~presa. E, na r<;:alidade, voltando ao meu exemplo da
-árvore, eu diria que, talvez, um fosse a raiz, outro fosse o
caule, outro fosse o galho, outro fosse a folha. E a árvore
não ppde >.;iver sem nenhum deles, todos são importantes
e cada um exerce um- papel fundamental num determinado momento. Mas todo o sistema de_apoio ao desenvolViiliento tecnológico brasileiro está calca."do ~esta condição. Quem gera tecnoJogia ~a U!J_iversidade e o Instituto de Pesq~isa, e não a empresa, o que me parece um
erro de fundamental importância. A tecnolofia tem que
ser desenvolvida para um mister, para um objetivo, para
um produto. E isso só pode s_er feito na empresa e por
uma=1az~o bastante ..simples. O estabelecimento disto
nunca pressupôs que existe um problema de interface,
como é que se transfere o conhecimento de uma Universidade e do Instituto de Pesquisa para a indústria? Como
;;t indústda absorve isso? Com que eficiência ela o faz?
Evidentemente, o risco ê muito grande porque a Universidade faz o produto de laboratório e_ do produto de labQratório ao produto industrial há uma distância significat_iva. O Presidente da Divisão de Pesquisa da General
Motors, indicado uma vez nos Estados Unidos, contavame de suas dificuldades e de suas frustrações de fazer
com que passasse para o setor produtivo o que ele produzia dentro d~,t própria divisão de tecnologia da General
MQtors, nos Estados Unidos. Se isso ocorre no seio da
própria empresa. imagine sob comandos independentes.
Então, eu diria que, como política global, para_prote:ção da tecnologia nacional, alguma CoiSa no outro sentido deveri~ ser estal?_e(ecida, a empresa ser encorajad~.
induzida, estimulada a desenvolver a pesquisa tecnológica. b que lhe faltasse, ela contrataria da Universidade.
V. Ex• que está ligado ao assunto, tenho vários relatórios
em ~eu poder de como funciona nos Estados Unidos.
Peço perdão por dar tanto exemplo dos Estados Unidos,
qtie n'ã_o é uma nação-que sirva de parâmetro pãra nós, é
uma nação completamente díversa, mas é a úníca qUepublica os dados completamente. E eu tentei obter isso
da- Europa, na França, inclusive agora, recentemente, vi
- no i..e Ffgaro Um-a .notíciB. mUito interessante Sobre pesquisa e desenvolvinlento. Fui atrás d-o relatór10,-já ·caUsei. Depois de seis meses de escrever para todo mundo,
peguei o General Manual qa n9ssa companhia lá na
França, falei com ele: vai lá no Le Figaro e arranca esse
negóCio,- e não Consegúiu arrancar o relatório. De modo
que e-difícil, não tendo dados.· Mas os Estados Unidos
divulgam. Tanto que, se os Senhores_ forem Verificar, tenho até aquí"o_eXemplar da Business -Week, di 20 de junho_ do ano passado, quer dizer d.as 776 empresas, que
gastaram em pesquisa e desen-volvimento,_ os Senhores
Vào-ve[ificar isso C virifiCãrem os co"ntratoS governamentais de pesquisa e desenvolvimento que, nos Estados
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Unidos, este anO, estão atingindo a expressiva cifra de )6
bilhões de dólares, contratos de desenvolvimento passado pelo Governo à empresa, oS Senhores verificarão que
nUma relação que foi Publicada recentemente, também,
na Business Week na relação de uma página inteira de
lista de empresas, brindadas com programas de desenvolvimento cientifico tecnológicO áo goVerno norteamericano tinha só duas universidades: a. Unive"rsidade
de Miçhigan e a Massachusetts Institute of Technology.
Então, mo~tran49 que existe contrato do governo para a
Universidade, são em menor número; a maioria são para
indústria. Agora, 0- que existe é exatarilfinte o que eu chamo de contramão, no sentido contrário, é a indústria
sentindo a falta de uma estrutura tecnológica, ela contrata o instituto de pesquisa e a Universidade naquilo que
ela necessita, quer dizer, em vez de forçar a empresa a ir
buscar a sua tecnologia na Universidade e no instituto de
tecnologia. Não sou contrário, a minha formação bãsica
é cientifica, também, sou graduado em Engenharia Aeronáutica pelo lTA, tenho Mestrado em Ciência pela
Califórnia Institute of Techology, nos Estados Unidos,
de modo que tenho, também, a minha parcela cientifica,
vamos dizer. Mas o que noto na minha experiência empresarial, agora isso fica bastante nítido é que o sentido
sobretudo deva ser invertido e a proteção da tecnologia
bmsileira deve ir por eSse caminho onde vai colocar a indústi-ia perãnte o desafio de enfrentar o desenvolvimento
tecnológico e ai dialogar com o instituto de pesquisa naquilo que seja necessáriO para atender aos seus objetivosfins.
Sou um_ defensor profundo da tecnologia nacional e
acho que nós podemos desenvolver, num Pais tropical
como o nosso, muitas vezes nós anunciamos nossOs
aviões como o ·anictY avião tropicalizado, um País que
fabrica aviões troplcalizados no mundo. Temos, vamos
dizer, possibilidade de conquistar novos segmentos de
mercados e isso me parece de fundamental importância.
Hoje, se V. Ex• examinar a legislação brasiJeira, não hã
incentivo nenhum para a indústria. Esie programa de
apoio do deSenvolvimento científico-tecnológico, que
vem agora com recursos do Banco Mundial, da ordem
de 400 bilhões de cruzeiros, publicados recentemente,
prevê que atê o dia 31 de maio devam existir Propostas
para o desenvolvimento de novas coisas? Muita gente me
pergunta, porque até 31 de maio, porque não tem 32?
Quer dizer, uma proposta de pesquisa não pode ser feita
nestes termos. Por outro lado, os prÕjetos vão ser apresentados por universidades de pesquisas. Se nós fizermos
um balanço- não estou falando aqui somente do ponto
de vista pessoal- mas se fizermos um balanço do custobenefício dos investimentos brasileiros, nos últimos
;;~nos, em pesquisa e desenvolvimento, os Senhores ficarão surpresos de ver a quantidade de dinheiro que o Governo aplicou em pesQuisa e desenvolvimento e vão ficar
igualmente surpresos em verificar como o benefício foi
pequeno. Foram pouquíssimos os produtos que foram
industrializados em conseqüência de um desenvolvimento de uma universidade e de instituto de pesquisa somente a constatação desse fato já nos obriga- a fazer uma
análise desta sistemática e ver que·alguma coisa está errada no ~'Reino da Dinam·arca". Teríamos, inClusive, de
Jutar aí, sintonizados com toda sociedade científica brasileira para trazer um pouco esse debate para dentro do
Legislativo. Hoje a produção da ciência e da tecnologia
está nas mãos do Executivo eu acho que isto não está
completo, não é algo que deva permanecer. Acho muito
importante que esse debate passe pelo Congresso nacional e outras instâncias de nível de representação mais direta.
-O SR. DIRCEU CARNEIRO- As verbas governamentais para o estímulo do desenvolvimento científicotecnológicO- e tem que estar necessariamente na_ mã_o do
Executivo, como está na maioria dos Países do mundo,
sem dúvida nenhuma. Agora é preciso ver a forma pe_la
qual é aplicada.

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Pelas políticaS.
O SR _QSfRES SILVA -
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na: realidade, tendem a planejar em substituição às
pretensões e objetivos do empresár_io."

NeSte ponto exatamente se rad~ca ~Illa ~as _min~as ob~
jeções à SEI - o~ interveitcionlsmo dírigiSta.
'Suscitou ainda o Coronel Ozires outros problemas ex~
tremamente interessantes.._ Um deles ê saber _se se deve ou
nãO haver uma estrutura legal, formal, para reger o impêrio da [nformãtica. Há argumentos favoráveis e contrádo_s .e S. Sl• enunciou alguns dos argumentos conO SR. OSIRES SILVA- Tem razão V. Ex' Não se
trários à explici-tação legal.
pode imaginar genêtica de planta sem eStudir llos fu,tã:Avanço alguns argumentos favoráveis a_ essa explicidos Unidos. b o tipo de tecnologia. Talvez- os métodos
sejam copiáveis~ffiaS-Oiiresu-ltados, absolutamente, não.
tação legal. O primeiro: à campo estava sêndo invadido
por um total arbítrio ·administrativo. Fixavam-se regras,
O SR. MILTON CABRAL- A EMBRAPA tem obtomavam-se decisões, impunham-se vedações, por inteitido bons resultados.
'íOaróítiio administrativo. Ora, é necessãrío haver uma
- disciPlina legal neste País. É preciso que se resPeite a
O SR. OSIRBS- SILVA - Sim, tem. sem dúvida fle:
Constituição, que se respeitem as leis;-e que a hi~ra,rqu_ia
nhuma tem ohtido bons resultados.
das leis não seja stibvCriid:i-pOr portarias, decretos e a tos
normativos. É necessário, pOrtanto, um disciplinamento
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) Agradeço.
legal das regras do jogo. Outro argumento favorável à
Farei depois alguns comentários à palestra do Co_ronel
explicitação legal: da estabilidade às regras do jogo. Não
Osíres e discutirei com a Conlissão uma questãõ de-pro~
basta haver regras do jogo. E preCiso-qUeie]am razoavei~
cessua1ística.
merite eStáveiS,- pUra que haja corifianÇã. dos investidores.
Resta~nos muito pouca tempo dtil para palestra, que
Estes, os argumentos, a meu ver, favoráveis a uma ex~
acredito interessâiüe, C[ue Seria proferida pelo Dr. Firmi~
plicitação legal.
no Rocha de Freitas, Presidente da ABINE-E - Asso-Qual a minudência que ela deve :itingir?-ÍssO é algo deciação Brasileira da Indústria Elêtrica e Eletrôníca. S. S•
batível. O Coronel Ozires, certamente com base na sua
tem tantas contribuições a nos trazer que seria realmente
enorme experiência - talvez a maior das experiências
uma pena compactá~la em pouco mais de meia hora,
em absoção teCnológica, pOr parte de empresas do Estaquando suas colocações certamente suscitarão um deba~
do -, com base em sua experiência faz algumas pondete fêrtil.
rações sobre o grau de minudência a ser atingido num- esO Dr. Firminci Rocha de Freitas, concordar em adiar
tatuto legal. Essas considerações devem, realmente, ina sua palestra, para se colocar como finalista, pOr assim
fluenciar a decisão do Senado, assim como a da Câmara.
dizer, deste ciclo de debates. S_~.S• tem agora que viajar
Para minha felicidade, o Coronel Ozires Silva distin~ ·
para o Japão, o que será útil, pois de Já trará alguma ingue duas coisas 'que freqUentemente se confundem: estrufusão de conhecimentos, e alêm disso,já tem'os toda uma
turu tecnológica autónoma e autonomia tecnológica.
longa lista de oradores. Poderíamos ouvi~lo, talvez, no
. 1:: conveniente - como S. S' indicou - que o País
dia 20 de junho, às 10 horas, dando-lhe, portanto, um
busque uma estrutura tecnológica autônoma. Significa
palco de dimensões aceitáveis em um horário aceitável.
criar institutos de pesquisa, promover uma interação en~
Esta idêia de se ter dois oradores num mesmo dia não
tre a universidade e a- empresa, desenvolver uma massa
se tem provado muita feliz. Inicialmente procuramos
crítica científica, tecnológica para fazer váriaS cOisas, até'
compactar os debates, porque haveria possibilidade de
mesmo para importar criteriosamente a tecnologia. E,
um desfecho rãpido das decisões sobre legislação de Inainda mais, para adaptá-la e depois proceder à inovação
formática. No entanto o próprio iriteresse quti despertou,
tecnológica. Criar uma eStrutura tecnológica autónoma_
assim como o atraso na apresentação do projeto gover~
é dlfefente dã ãmbic;ão entusiasticamente e quase passio~
namental, dá-nos mais algum tempo para consideração
nalmente por alguns veiculada, de autonomia tecnológimadura do assunto. Se não houver objeções, ficarã, enca_._ "'Autonomia tecnológica", strfcto sensu, não existe.
tão, adiada a palestra do_ Dr. Firmíno Rocha de Freitas
o· Presidente Reagan, em sua última viagem ao Japão,
para 20 de junho. Se anteriormente a esta data S. S' quiconcluiu acordos para importação de tecnologia eletrôser distribuir o documento, para que possamos
nica japonesa no setor de defesa, acreditando qÕe os jacompulsá-lo e estudá-lo, ser~nos-ã útíl, mas fiCa à ~ua - _ poneses, ainda que formalmente desarmados., ou poucos
opção.
arma:aOS, já ôeserivolveram uma eleÚônica de defesa in~
Agradeç_o a compreensão que revelou.
tereSsa:rite atê mesrilo para os Estados Unidos.
A palestra do Coronel Osíre.<provou tão estimulante e
O Dr. Ernesto Muhr~ homem competente no assunto,
fértil que ultrapassou realmente a bitola de tempo prefitem indicado vãrias vezes que só existem no. Mundo dois
xada, em virtude do debate que suscitou. Ultrapassou
países que têm um balanço positivo de exportação de
nossa expectativa também em termos de substância, pois
tecnologia, quer dizer, que exportam mais que importivemos uma substância realmente muito sumarenta.
tam. Esses países são os Estados Unidos e a Suíça. Todas
Se me permitem; farei alguns cOmCntários à palestra
as outras grandes potências tecnológicas, incl_usive a Alede S. S•, que achei extremamente iluminante..
manha Ocidental e o Japão, são importadores líquidos
Não tenho nenhuma divergência fundam·ental. Pelo
de tecnologja. O Japão, que já conseguiu se impor" em
contráriO, a área de concordância é quase totaJ. AS cõióvários ramos tecnológicos e ê ativo exportado i', tem um
cações que porventura possa fazer devem ser mais 1tltei- -saldo negativo na importação de tecnologia __: compra
pretadas como questão de ênfase do que de substância.
mais tecriologia do que vende: em 1978 atingiu um saldo
Segundo entendo, o Coronel Ozires é favorável às
de 888 milhões de dólares e em 1980 -senão me engano
"joint ventures", isto é ao princípio âa associação. :13. o
-;- 820 milhões de dólares.. A Alemanha Ocidental é
que diz S. S' na página 12: ..a liberdade de associaÇão é
também importadora de tecnologia. Suas importações
fundamental".
·
líquidas de tecnologia em 1978 totalizaram 729 milhões
O Coronel Osires também se pronunciou, ao que ende dólares.
tendo, contrariamente ao intervencionismo dirigista. Na
É, portanto, algo de paranóico falar-se em autonomia
página 14, diz:
-- -tecnológica, particularmente no campo da Informática,
onde a interdependência é total. Firmas _européias se lo~
•• ... uma nova opção política do Estado seria de
calizam nos Estados Unidos e compram empresas, para
fundamental importância, o que não implica necesabsorver a tecnologia, reconhecendo a inevitabilidade
sariamente num comando centralizado, nem num
dessa interdependência.
iirigislno de órgãos tidos como fomentadores que,

O SR. MILTON CABRAL- SO- pafil nãO deiXar effi
branco, uma observação. V. Ex• falou desse beneficio_
com relação à indúStria:. Na -ârea agronômica, na ãrea da
genétiCa, oS benefíCios já aparecem mais.

Recentemente duas firmas europêias - a Philips e a
Schlumberger, uma holandesa e a outra francesa -compraram empresas tradicionais na área de Informática nos
Estados Unidos, para absorver tecnologia. A Schlumberger comprou a Fairchild --não sei se no ramo aeronáutico tambêm mas certamente a Fairchild de Informática não é mais americana. É a firma sob controle francês. E a Signetics, uma das pioneiras em tecnologia de
Informática nos Estados Unidos, foi'com-piada pefa Philips.
Há, portanto, uma interdependência tecnológica. Fa~
lar em autonomia tecnológica só pode ser algo de pro_fundamente paranóico.
Passarei a considerar o problema da proteção de mer·
cado.
Como muito bem indicou o Coronel Ozires Si!Vã, tOdos os países protegem seus mercados, particularmente o
mercado de Informática. Não há nisso novidade aí. O
Japão protege, os Estados Unidos o protegem, os países
europeus protegem sua informática e eletrônica. A diferença que existe entre o Brasil e alguns outros países, notadamente os Estados Unidos, é justamente aquela que o
Coronel Ozires Silva indicou â página 5 da Sua expo~
sição.
o

O que faz os Estados Unidos diferir- de' outras
nações é que, para os norte-americanos, não iffiporta quem produz {o ingresso de capitais é livre) desde
que o bem seja industrializado em seu território e
fabricado com mão-de-obra local.
Esta, a diferença fundamental.
No Brasil estamos criando um conceito de empresa
naclonal tão rigoroso, tão racista, tão ariano, que. se
uma empresa tiver 99% de capital naCiOnal e I% de capi·
tal ;strangeiro, mesmo português, serã uma empresa d~
naturada, desnacionalizada, que não poderá ter acesso a
certos recintos sagrados de Informática, e que dependerá
de uma licença para tudo que quiser fazer: produzir- a
produção lhe será vedada em vários setores, importar
tecnologia, importar orodutos. Será totalmente privada
de liberdade.
Isso não existe em outros países. O Japão não tem essa
política. O Japão permite que empresas das mais variadas composições de capital, inclusive -c-apitai's tofaJii'ienie
eStrãn-gCiroS, as grandes multinacionais lá se situem, sem
perguntar sua composição acicinária. -Nos Esifidos Unidos, então, o ingresso é completamente livre. A Toshiba
e a NEC, que são os mais duros- e árduos concorrentes da
informática e eletrônica americanas, estão construindo
fábricas- na Califórnia. Não poderiam fazê-lo no Brasil.
A SEI não as licenciaria. Serâ porque o Brasil é um pais
rico, q'i..1e rião precisa de tecnologia e os Estados Unidos
uni país pobre, famirito de tecnologia? (Risos.) Esta, à
diferença fundamental. Inventamos um conceito racista,
inconcebível num país de imigrantes. Para nós a empresa
tem que ser 100% de capitais nacionais, domiciliadoS e
residentes aqui. Não sei se já estão exigindo carteira de
identidade (Risos) ou qualquer coisa assim. Talvez o exijam no futuro.
Não se trata de um conceito eco~ómico. Segundo-~
conceito econômico, ..empresa nacional" deveria ser
qualquer empresa que produz no País, que gera empre~
gos, promove atividade económica, paga impostos. Este
é o conceito econômico. E também um conceito jurídico
de .:empresa nacional". Segundo nossos estatutos jurídicos, empresa nacional é aquela localizada no País, que
aqui opera, e é constituíd~ de acordO com as leis nacionais. As definições restritas que a SEI inventou, resultam
de atos normativos e não de dispositivos legais.
Uma outra figura legal que existe: a de empresa "sob
co"ntrole nacional", ou seja aquelas empresas que têm
51% do capítal votante em mãos nacionais. No entanto,
estamos assistindo na Informática a um fenômeno inteiramente novo: a criação de uma nova figura jurídica- a
empresa racialmente pura. Trata~se de um conceito'étni-
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co de empresa. Isso nada tem a ver realmente com a contribuição que a empresa possa trazer à produçãO, ao
PIB, aos impostos e ao desenvolvimento tecnológico do
País.
Folgo em registrar que o nosso Amigo Coronel Ozirés
Silva tem uma visão realista do assunto e não se associa a
esses exageros étnicos, particularmente lamentáveis num
Pais de composição racial tão variãvel como o nosso.
Muito obrigado a V. S• Não formulei pegunta nem
afirmei qualquer tipo de conflito. Apenas procurei colo·
car certas nuanças em sua exposição.
Não havendo mais comentário, agradeço novamente
ao Coronel Ozires, sinceramente, por-esta luminosa lição
de um homem experiente, que respeita a experiência e
procura transmiti~la.
Agradeço também ao Dr. Firmino Rocha de Freitas a
tolerância em consentir nó adiamento de sua paleStra
para uma ocasião em que lhe possamos dar oportunida~
de maior de disseminar os seus conceitos.
Muito obrigado a todos.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.

( Levanta~se a reunião às 12 horas e 40 minutos.)

COMISSÃO DE REDAÇÃO
22' Reunião, realizada em 18 de maio de 1984

(EXTRAORDINÁRIA)
As onze horas do dia dezoito do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e quatro, reúnC~sC a Com is~

são de Redação sob a Presidência do Senador João _Lo~
bo, Preside~te, presentes os Senh;rcs Senadores Passos
Pôrto, Vice-Presidente e José Lins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Se~
__ nhQLes_.Senã.dores Saldanha Derzi, Alberto Silva e_Ciaudinor Roriz.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Pas_sQs.Põrto apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n~" 17, de 1983 (n~"20/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Coop!?raçào Técnica entre o Governo da República
-Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, celebrado em BrasHia, a 9 de fevereiro de 1982.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, levrando eu, Maria Carmem C. Souza, Assis~
tente "ad hoc" a presente Ata que, uma vez aprovada,
se_!'~ assinada_p_elo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE MUNICIPIOS
3• Reunião (Ordinária), Realizada em
24 de maio de 1984

Ãs onze horas do dia vinte e quatro de maio de mil no~
- vecentos e oitenta e quatro, na Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor
Senador Passos Pôrto Presidente, reúne-se a Comissão
-- de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores
Mário Maia, Gastão MUller, Jutahy Magalhães, Jorge
Kalume, Benedito Ferreira, Jorge Bornhause_n, Odacir
SoareS, -JO~ lgi-1ãCio Ferreira João Lobo.
-

e
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores Senadores Almir Pí~to, Benedito Canellas, João
Lúcio, Gaivão Modesto, Carlos Alberto, Alfredo Cainpos, Marcelo Miranda, Enéas Faria e Nelson Carneiro.
lia vendo número regimental, o Senhor Presidente declara ab~rtos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata de
_reunião anterior, que ê dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias ~onstan~
tes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução da
Comissiío de Economia, às seguintes Mensagens Presi~
d~11ciais: 1) Mensagem n~" 041, do Senhor Presidente da
República, sibmetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias
(RN) a contratar operação de crédito no valor de CrS
16.041.082,23 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oi~
tenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos). Relator:
Senador João Lobo. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 2) Mensagem n~" 027, de 1984, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen~
da, para que sela autorizada a Prefeitura Municipal de
Bocaiúva (MG) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 427.288.408,89 (quatrocentos e vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito
cruzeiros e oitenta e nove centavos). Relator: Senador
Jorge Bornhausen. Parecer: fuvorâvel. Aprovado por
un ailím idade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião; lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
__Comissão,_a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo SenhOr Presidente.

República Federativa do Brasil
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CAPITAL FEDERAL

r-------CONGRESSO NACIONAL-----,
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, incíso~l, da Constítuição, e eu, Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1984
Aprova o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base, concluído em Genebra, em
27 de junho de 1980, e assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de abril de 1981, em Nova Iorque.

Art. I' É aprovado o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Comum~para Produtos de Base: concluído em Genebra, em 27 de junho de 1980, e assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de abril de 1981, em Nova Iorque.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de maio de ~1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

com base nos princípiOS da eqüidade e da igualdade soberana e a desse modo contribuir para o estabelecimento
de uma Nova Ordem Econômica Internacional,

ARTIGO I'
Definições

5._~~·;A~O_r~o :ae··ÃS~ci~cão" signific~ o acareio concluído entre uma OIPB e o ·Fundo segundo o artigo 7.
6. "Requisitos Financeiros Máximos'; -(daqui por
diante mencionados com RFM) significa o montante
máximo de furidos que pode ser sacado ou tomado em
empréstimo do Fundo por uma OIPB Associada, o qual
serã determinado segundo o parâgrafo 8~ do artigo 17.
7. "Órgão Internacional de Produto de Base" significa um órgão designadp segundo o parágrafO 99 do artigo

Reconhecendo a necessidade de formas aperfeiçoadas
de co-operação internacional no campo- dos produtos de
base como condição essencial para o eStãbelecimento de
uma Nova Ordem Econômica Internacional destinada a
promover o desenvolvimento económico social, particularmente dos países em desenvolvimento,

Para os fins deste Convênio:
l. "Fundo" significa o· Fundo Comum para Produtos de Base constituídos por este ConvêniO.
2. "AcÕrdo ou Arianjo Internacional de Produto de
Base" (daqui por diante mencionado como AIPB) significa qualquer acordo ou arranjo intergovefilaritental destinado a promover a C<?Operação internacional com referênCia a um produto de base, cujas partes compreendam
produtores e consumidores que efetuem parte substancial do comércio internacional dO produto em questão.
3. "OrganizaÇão Internacional de Produto de Base"
(daqui por diante mencionada como o OIPB) significa a
orgao.iz_ação con~tituída por um AIPB para impleinentar
as disposições do AJPB.
4. "OIPB Associada" significa uma OiPB que está
associada ao Fundo segundo o artigo 7.

8. "Unidade de Conta" significa a unidade de conta
do Fundo, tal como definida segundo o parãgrafo }9 do
artigo 8.
9. "Moedas Utilizáveis" significa (a) o· marco ale~
mão, o franco francês, o yen japonês, a libra esterlina, o
dólar dos Estados Unidos da América e qualquer outra
moeda que tenha sido designada, de tempo em tempo,
por uma organização monetária internacional competente, como de utilização efetivamente ampla para efetuar pagamentos em transacões internacionais e de movimentação efetivamente ampla nos principais mercados
de câmbio, e (b) qualquer outra moeda livremente dig..
ponível e efetivamente_ utilizável que a Junta Executiva
designe por Maioria Qualificada após a aprovação do
país cuja moeda o Fundo proponha designar como tal. O
Coriselho de GOVernadores designará Uma organiz3.ção

CONVEN!O CONST!tlJTIVO 00 FUNDO COMUM PARA PRODUTOS DE BASE
As Partes,
Determinadas a Promover a cooperação económica e

o entendimento entre todos os Estados, particularmente

Aéordaram:~-por este J!lei~. constituir o F~_nd~~C~=
mum para-- Produtos di Base, cujas operações obedecerão às seguintes disposições:
CAPITULO I
Definições

entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento,

DesejosaS-de promoverunlã ação global para melhorar as estruturas de mercado no comércio internacional
de produtos de base de interesse. para pafses em desenvolvimento,
Recordando a resolução 93 (IV) sobre o Programa Integrado para Produtos de Base, adotado pela quarta sessão da Conferência das Nações Ünidas sobre-Comércio e
Desenvolvimento (daqui por diante mencionada como
UNCTAD).

7.
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Via Superflcie:
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monetária internacional competente no caso (a) acima e
adotarã por Maioria Qualificada regras e regulamentos
relativos à designação .das moedas no caso (b) acima, de
acordo com a prática monetária internacional prevalecente. As moedas podem ser retiradas da lista de Moedas
UtilizáveiS pela Junta Executiva por Maioria Qualificada.

....... -.- .... , ·-·-·-· ...........•.

········-·-····~~···---············
Exemplar Awlso, Cr$ 50,00
Tirag.em: 2.200 exemplares

tos de Base tais como incorporados na resolução 93 (IV)
da UNCTAD;
(b). Facilitar a conclusão e o funcíonamento de
AIPBs, particularmente no que concerne aos produtos
de base de interesse especial para países em desenvolvimento.
ARTIGO 3
Funções

10. "Capital de ContribuiçãO Direta» significa ocapital especificado tta anlínea (a), do parágrafo \9 e no
parágrafo 4~>, do ai"tig"o 9.
~
11. "Ações lntegralizadas" significa as ações cofiespondentes ao Capital de Contribuição Direta- especifica
na alínea (a), do parágrafo 2'i', do artigo 9 e rio pai'âgi-afo
2'i' do artigo 10.
12. "Ações Integralizáveis" significa as ações- de Ca~
pita) de Contribuição Direta especificadas na alíneã (b),
do parágrafo 29, do artigo 9 e na alíriea (b) do pará_gi"aro
29, do artigo 10.
13 .. "Capital de Garantia" significa o caphiil fornecido ao Fundo, segundo o parágrafo 49, do artigo 14, por
Membros do Fundo que participem de uma OIPB Associada.
14. "Gara~tias" significa garantias Pioporclonãdas
ao Fundo, seiundo o parágrafo 5'i', do artigo 14, por participiintes de uma OIPB Associada que não- sejam
Membros do Fundo.
. 15. , "Stock Warrants" significa garantias de estoque,
recebidos de armazéns e o.utros documentos de título que
demonstrem a propriedade de estoques de produtos de
base.
16. _"Total de votos" significa a soma dos votos de
todos os Membros do Fundo.
17. "Maioria Simples" signrfica mais -que ã metade
de todos os votos depositados.
18. , "Maioria Qualificada" significa pelo menos dois
terços de todos os votos depositados.
19. "Maioria Altamente Qualificãda" significa pelo
menos três quartos de tod_os os votos depositados.
20..-"Votos depositados" significa votos afirmativos
e negativos.

O Fundo estarã aberto à participação de:
(a) Todos os Estados-membros das Nações Unidas
ou de quaisq![er de suas agências especiiitiZada-s ou da
Agência Internacional de Energia Atómica; e
(b) Qualquer organização intergovernarilental de integração económica regional com competência nos campos de atividade do Fundo. Não se requerã de tais organizaçõe$ intergovernamentais que contrariam qUaisquer
obrigações financeiraS com o_ Fundo; tampouco terão
elas dfreito a voto.

CAPITULO II
Objetivos e Funções

ARTIGO 5
Membros

ARTIGO 2
Objetlvos

Os membros do Fundo (daqui por diante me~cionado5 cOmo Membros) serão:_
__ _
_
(a) Os Estados que houverem ratificado, aceitado ou
aprovado este.Conyênio segundo o arti_go 54;
(b) OS-Estados q-ue houverem aderido a este Convênio
segundo o artigo 56;

Os objetivos do Fund_o serão:
(a) Servir como instrumento-chave para alcariçar os
objetivos acordados do Programa Integrado para Produ-

Em busca de seus objetivos,-o Fundo exercerá as seguintes funções:
(a) Contribuir, através de sua Prirrieira Conta, tal
como adiante estabelecido, para o financiamento de estoques reguladores internacionais e de estoques nacionais coordenados internacionalmente, através das
AIPBs;
(b) Financiar, através de sua Segunda Conta, iniciativas no campo dos produtos de base, que não sejam referentes a estoques, tal como- adiante estabelecido;
(c) Promover coordenação e consultas, através de
sua Segl!nda Conta, com respeito a iniCiativas no campo
dos produtos de base, que não as referentes a estoques, e
a seu financiamento, com vistas a proporcionar ponto
focal para produtos de base.
CAPITULO III
Participaçio
ARTIGO 4
Requisitos pora Partlclpaçio

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

(c) As Organizações intergovemamentais mencionadas no inciso (b) do artigo 4 9ue houverem ratificado,
aceitado ou aproVado este Convênio segundo o artigo
54;

(d) As organizações intergovernamentais mencionadas
no inciso (b) do artigo 4 que hot!verem aderido a este
Convênio segundo o artigo 56.
ARTIGO 6
Limitação de responsabilidade
Nenhum Membro será responsável, apenas em razão
de sua participação, por atas e obrigações do Fundo.
CAPITULO IV
Relaçio das OIPBs e dos 6rgios internacionais
de produtos de base com o Fundo
ARTIGO 7
Relação das OIPBs e dos órgios Internacionais
de produtos de base com o Fundo

I . Os recursos da Primeira Conta do Fundo serão utilizados apenas por OIPBs constituídas para implementar
as disposições de AIPBs qu~ estabeleçam os estoques reguladores internacionais ou estoques nacionais coorde·
nados internacionalmente e_ que tenham concluído um
Acordo de Associação. O Acordo de Associação obedecerá aos termos deste Convênio e aos de quaisquer regras
ou regulamentos com ele compatíveis que sejam a:dotados pelo Conselhó de GOvernadores.
2... Uma OTPB estabelecida para implementar as dispo~
sições de um AIPB que estabeleça estoques reguladores
internacionais pode tornar-se associada ao __ fundo para
os (ins da Primeira Conta, contanto que o AIPB seja negociado ou renegociado com base_ no princípio do financiamento conjunto do estoque regulador pelos produtores e consumidores que dele participem, e que se conforme a esse_ princípio. Para os fins deste Convênio, os
AIPBs financiados por taxas·serão elegíveis para associação com o Fundo.
3. As propostas de AcOrdos de Associação serão apresentadas pelo Diretor Gerente â Junta Executiva e, com
a recomendação da Junta, ao Conª-elho de Governadores
aProVação -Por Maioria Qualificada.
4. No cumprimento das disposições do Acordo de Associação entre o Fundo e uma OIPB Associada cada instituição respeitará a autonomia da outra. O Acordo de
Associação especificará eis direitos e obrigações mútuas

-para
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do Fundo e da OIPB Associada, em termos compatíveis com as disposições relevantes des-te Convênio.
5._ As OIPBs Associadas terão direito a contrair empréstimos junto ao FundO-através de sua Primeira Corita
sem prejuízo de sua elegibilidade para obter financiamento da Segund-a Conta, contãnto que a ÓIPB Associada e seus participantes tenham cumprido e estejam cumprindo suas obrigações para com o Fundo.
6. Os Acordos de associação determinarão o acerto de
contas entre a OIPB Associada e o Fundo antes de qUalquer renovação do Acordo de Associação.
7. Com o consentimento da OIPB Associada antecessora, responsável pelo mesmo produto_ de base, uma
OIPB Associada pode, se o Acordo de Associação assim
determinar, adquirir por sucessão os direitos e obrigações da OJPB Associada antecessora.
8. O Furido não intervirá diretarilente D.os mercados de
produtos de base,. Contudo, o Fundo poderá dispor dos
estoques de produtos de base apenas na forma prevista
nos parágrafos 15 a 17 dO artigo 17.
9. Para os fins da Segunda Conta, a Junta Executiva
designará, de: tempo em tempo, órgão de produtos de
base apropriados, inclusive OIPBs, sejanl elas OIPBs Associadas ou não, como Órgãos Internacionais de Produ-'
tos de Base, contanto que eles preencham os Critérios estabelecidos no anexo C.
CAPITULO Y
Capital e outros recursos
ARTIGO 8
Unidade de Conta e M~as
1. A Unidade de Conta do Fundo será tal como definida no anexo F.
2. O Fundo disporá de Moedas Utilizáveis e com
elas efetuarã suas transações financeiras. Exceto quanto
ao estahelecido na alínea (b) do parágrafo 59 do artigo
16, nenhum Membro manterá ou imporá restrições
sobre a posse, o uso ou o câmbio, pelo Fundo, de Moedas Utilizáveis provenientes de:
(a) Pagamento de subscrições de Ações de Capital de
Contfibuíção Direta; -(b) Pagamento de Capital de Garantia, dinheiro ao invés de Capital de Garantia, Garantias ou depósitos em
dinheiro resultantes da associação de OJPBs coffi o Fundo;
(c) Pagamento de contribuições 'ioluntárias;
(d) Empréstimos;
(e) Alienação de estoques confiscados, segundo os parágrafos 15 a 17 do artigo 17;
(f) pagamento em conta de prinCipal, renda, juros _ou_
outras taxas com respeito a empréstiiriciS :Ou investimCii~
tos feitos com quaisquer dOs recursos mencionados neste
parágrafo.
3. __ A Junta Executiva determinará -o método ~C: ava.: ~
liação das Moedas Utilizáveis, nos termos da Unidade
de Conta, de acordo com a prática monetária internacional prevalecente.

ARTIGO 9
Recursos de Capital

I. O capital do Fundo consiStirá -de:
(a) Capital de COntribuição r:Hr-eta a ser dívidido em
47.000 ÀÇõe"S serem em'ítidB.s pelo Fundo com um valor
correspondente a 7.556,47145 Unidades de Conta cada
uma e com um valor total de 355.624.158 Unidades de
Conta: e
(b) Capital de Garantia fóffieC1do diretamente ao FUndo segundo o parágrafo 49 do artigo 14.
2. As Açõf:s a serem emitidas pelo Fundo serão diVididas em:
(a) 37.000 Ações Integralizadas; e
(b) 10.000 Ações Integralizáveís.

a

3. As Ã.ções correspondentes ao Capital de Co!ltríbuição Direta estarão diSPoníveis para subscrição somente pelos Mem_prQs sesundo as disposições do artigo
lO.
4. As Ações de Capital de Contl!9uição -Direta:
(a) Serão,_ caso necessárío, aumentadas pelo Conselho
de Governadores quando da adesão de qualquer Estado
no caso do _arpgp ~6;
(b) Poderão se~ aumentadas pelo Conselho de Gove-rnadores segundO- o artigo 12;
(c}_ Se_rão aum-entad9s_no montante necessário segun·
do o parágrafo 14 do artigo 17.
_5. Se o CQnselho de Governador-es abrir para subscrição as Ações não subs-critas de Capital de Coiitribuição Di reta segundo o parágrafo 3Q_ do artigo 12, ou
aumentar as Ações de Capital de Contribuição Direta segundo a~ alíneas (b) o_u (c) do_ parãfrafo 4Q, deste artigo,
cada Membro terá direito a subscrever tais Ações, mas a
ta~to não_ est:uá Q.!?rigado.
ARTIGO lO
Subscriçio de Ações.

t. Cada Membro mencionado no inciso (a) do artigo
5 subsáeverá, tal como estabelecido no anexo. A:

(a) 100 Ações _Integralizadas; e
(b) Um número adicional de Açõe:s Integralizadas e
lntegralizáveis. 2. Cada Melnbro mencionado no inciso (b) do artigo
5 subscreverá:
(a) 100 Ações Integralizadas; e
(b) Um número adicional de açõeS integralizadas e in~
tegralizãVeis a--ser determinado pelo Conselho de Gover~
nadores por Maioria Qualificada, de modo compatível
com a distribuição de Ações na lisfa A e nos termos e:
condições aoordados segundo o artigo 56.
J. _Cada Membro pode alocar à Segunda Contã parte
de sua subscrição relativa à alínea (a) do parágrafo-I"',
deste artigo, com vistas a uma alocaçãO agregada à Se- _
gunda Conta, em base voluntária, de rlão menos que
52.965.300 Unidades de Conta.
4. As Ações de Capital de Contribuição Direta não
poderão ser dadas em garantia ou gravadas pelos
Membros em hipótese alguma e somente serão transferíveis para o Fundo.
ARTIGO II
Pagamento das Ações
1. Os pagamentos das Ações de Capital de Contribuição Direta subscritas- por cada Membro serão efetuaQ.os:
(a) Em qualquer Moeda Utilizável à taxa de conversão
entre essa Moeda Utili~áyel e a _Unidade de Conta _vigente na data do pagamenio; ou
(b) Em Moeda Utilizáy_el es!'!olhida pelo Membro
quando do d~pósito de seu instrumento de ratificação,
aceitação ou aprovação; e à taxa de conversão entre essa
Moeda Utilizável e a,. Unidade de conta vigente !la data
deste _Convênio. O Conselhõ de Governadores adotará
regra.s-e regUlamentos referentes ao pagamento de subs~
crições em Moedas Utilizáveis no caso da designaÇão di
Moedas Utili~áveis adicionais ou da retirada de MoedaS
Utilizáveis da lista de_Moedas Utilizáveis segundo o artigo I, definição 9.
Quando do depósito de seu instrumento de ratifi-cação, aceitação ou aprovação, cada Membro escolherá
um dOs procedimentos acima, o qual se aplicará a todos
esses pagamentos.
_2. AQ 1~alizar qualquer exame previsto no parágrafo
2"'-~. dQ..Êrtigo 12, o Conselho de Governadores examinará
a operação do método de pagamento mencionado no pa~
rágraf9 l 9 deste artig9,_ à luz das flutllições das taxas de
câmbio e, fevand~ em COf!ta evol.uções na prática das ins- tiU).jções internacionais de empréstimos, decidirá, por
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Maioria Alt~men~e Qualificada, sobr-e 'ª- necessidade de
modificações no métOdo de pagamento de subscrições de
quaisquer ~ções_ ~dicionaís __de Capita! de ContiibuiÇão
Dli=eta emitidas subSeqaentemente segundo o parágrafo
39 do artigo 12._
3. Cada Mem-bro mencionado no inciso (a), do artigo5:
(a) Pagará 30 põr _cento de sua subscrição total de
Ações Integralízadas no prazo de 60 dias após a entrada
em vigor deste Convênio, ou no prazo de 30 dias após a
data do depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação, prevalecente o que for posterior.
(b) Um ano após o pagamento estabelecido na alínea
(a) acima, pagará 20 por cento de sua subscrição total de
Ações Integralizadas e depositará junto ao Fundo notas
promissórias irrevogáveis, não negociáveis e n-ão geradoraS de juros no valor de 10 por cento de sua subscrição
total de Ações Integ:ralizadas. Tais' notas serão liquidadas como e quando a Junta Executiva o decidir.
(c) Dois anos após o pagamento estabelecido na aUnea (a) acima; depositará junto ao Fundo notas promissórias irrevogáveis, não negociáveis e não geradoras de
juros no valor de 40 por cento de sua subscrição total de
Ações Integralizadas. Tais notas serão- liquidadas como e
quando a Junta Executiva o decidir, por Maioria Qualificada, levando em devida conta as necessidades operacionais dO Fundo, exceto rio caso de notas promissórias
referentes ã~ Ações destinadas à Segunda Conta, que serãõ liquidadas como e quando a JUnta Executiva O decidir.
.4: Ó Va-loÍ' subscfito por cada Membro para Ações
Integralizáveis será eXigível pelo Fundo somente conforme o disposto no parágrafo 129 do artigo 17.
5. As exigências de pagamento referentes a Ações de
Capital de Contribuição Dir-eta serão feitas pro rata para
todos os Membros quaisquer Que sejam a classe ou as
classes de ações, cujo pagamento se exija, excetuado o
disposto na alínea (c), do parágrafo 3Q, deste artigo.
6. Providências especiais para o· pagamento de subscrições de Ações de Capital de Contribuição Di reta pelos
países de menor desenvolvimento relativo realizar-se-ão
tal como disposto no anexo B:
7. As subscrições de Ações de aipital de Contribuição Direta poderão, quando pertinente, ser pagas pelas agências apropriadas dos Membros interessados.
ARTIGO 12
Adequaçilo das subscrições de Ações de Capital
de Contribulçio Direta
1. Na hipótese de que IS· meses após a entrada em vigor deste Convênio as subscrições das Ações de Capital
de Contribuição Díretã estejam aquém do valor especificado na alínea (a}, do parágrafo (Q, do artigo 9, a adequação das subscrições será êXamiiiãda pelo Conselho de
GoVernador_es _tão logo quanto posSível.
2. O COriselhO de GovernadOres -examinará -ainda, a
intervalos que considerar apropriados, a adequação do
Capitafde CODúibuiCão Direta disponível para a Primeira Conta. O primeiro de tais exames deverá ser realizado
até o fim do terceiro ano posterior à entrada em vigor
deste cOnvênio.
3. Em conseqaên~ia de qualquer exame previsto nos
parágrafos 19 ou 29 deste artigo, o Conselho de Governa~
dores pode decidir abrir à subscrição Ações não s-ubscri~
tas ou emitir Ações adicionais de Capital de Contri~
buição Direta segundo uma base de avaliação a ser deci~
dida pelo Conselho de Gvernadores.
4. As decisões do Conselho de Governadores no que
toca a este artigo serão tomadas por Maioria Altamente
Qualificada.

ARTIGO 13
Voluntárias
1. O Fundo pode aceitar contribuições voluntárias
de s~us Membros e de outras fontes. Tais contribuições
serão pagas em Moedas Utilizáveis.
Contr~bulções
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2. A meta para as contribuições voluntárias íiticiais
para uso na SegUnda Conta seiáOe 11 f.-8"6Dõo- Uilfdades de Conta, alêm das alocações feitas segundo o parágrafo 31' do artigo 10.
3. _(a) O Conselho de Governàdores examinará a
adequação dos recursos da Segunda Conta até o fim do
terceiro ano posterior à entrada em vigor deste ConVênio. À luz das atividades da Segunda Conta, o Conselho
de Governadores pode também ifetU:ar tal exame em outras oportunidades que escolha.
(b) À luz de quaisquer desses exames, o Consefho de
Governadores Pode dC:cidir recompor os recursos da Segunda Conta e para tanto tomar as ne-cessárias medidas.
Tais recompOsições serão voluntárias para os Membros
e se efetuarão segund_o as disposições deste Convênio.
4. As contribuições voluntárias serão feitaS sem res~
trições quanto ao seu uso pelo Fundo, exceto no que se
refere a sua alocação pelo contribuinte para uso na Primeira _ou_nfl. Segunda Conta.
ARTIGO 14
Recursos DerlYa os da usoclaçio de
OIPBs com o Fundo
A. Depósitos em dinheiro
I. Quando da associação de uma OIPB_oom o Fundo, a OIPB Associada depositará, excetuado o disposto
no parágrafo 2~', deste artigo, junto ao FundO, em dinheiro em Moedas Utilizáveis, e pára à conta dessa OIPB Associada, um terço de seus RFM. Tal depósíto -se"rá feito
integralmente ou em parcelas, segundo acordo entre a
OIPB Associada e o Fundp que teve em conta todos os
fatores pertinentes, inclusive ·a situação de liquidez do
Fundo, a neceSsidade de maximizar-o proveito finailceiro a ser obtido da disponibilidade de depósitos em dinheiro das OlPBs Associadas e_ a capacidade da OJPB
Associada em questão de mobilizar o dinheiro requeiido
para cumprir sua ·obrigação de depósito.
~
2. Uma OIPB Associada que mantenha estoques
quando de sua associação com o Fundo pode cumprir
parte ou a totalidade sua obrigação de depósito mencionada no parágrafo 1~>, deste artigo, dando em garantia ao
Fundo ou entregando à sua custódia stock warrants de
valor equivalente.
3.- Uma OIPB Associada poderá depositar junto ao
Fundo, em termos e condições mutuamente aceitáveis,
qualquer superávit em dinheiro, além dos depósitos em
dinheiro efetuados segundo o parágrafo 1~', deste artigo.
B. Capital de Garantia e Garantias
4. Quando da associaÇão de uma OIPB com o Fun~
do, os Membros participantes dessa OIPB Associada
proporcionarão, diretamente ao Fundo, capital de Garantía em bases determinadas pela OIPB Associada e satisfatórias para o Fundo. O valor a-gregado do Capital de
Garantia e de Quaisquer Garantias ou dh:theiio proporcionados _conforme o parágrafo 5~>, deste artigo, serâ
igual a dois terços dos RFM dessa OIPB Associada, ex~
cetuado o disposto no parágrafo 7~>, deste artigo. o-capital de Garantia pode, quando pertinente, ser proporcionado pelas agências apropriadas dos Membros em ques~
tão, em bas~s satisfatórias para o Fundo.
S_. __Se participantes de uma OlPB Associada não forem Membros, essa 01PB Associada depositará dinheiro
junto ao Fundo, além dos recursos mencionados no parágrafo 1~>, deste artigo, no valor equivalente ao Olpital
de Garantia que tais participantes táiam proporcionado
se fossem Membros; contudo, o Conselho de Gov.Crnadores poderá, por Maioria Altamente Qualificada, permitir que a OIPB Associada obtenha seja a pro~isão de
Capital de Garantia adicional de mesmo valor pelos
Membros participantes dessa OIPB Associada, seja a
proviSão de Garantias do meSmo valor pelos participan~
tes dessa OIPB Associada que não sejam membros. Tais
Garantias conterão obrigações financeinis-cOmparáVeis
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ãs- do Capital de Garantia esua forlnã:-deverá ser satisfatória para o Fundo.
6. O Capital de Gara-ntia e as ·aãrantias serãáexlg"íveis pelo Fundo somente segundo o disposto nos pará~
grafoS 11 a 13, do artigo 17. O pagamento deste Capltãl
de- Garan-tia e destas Garantias será féítO em Mõedas
UtiliZáveis.
7. Se uma OIPB Associada cumprir suas obrigações
de depósito em parcelas segundo o parágrafo 1", deste
artigo, tal OIPB Associada e seus participantes proporcionarão, conforme- à pridgrafo 5~>, deste artigo, qUando
do pagamento de cada parcela, como for apropriado,
Capital de Garantia, dinheiro ou Garai::ttías-, perfazendo
iim totaf equivalerite a duã.s vezes o valor dessa parcela~
C. Stock Warrants
8. ·-vma OTPB Associada dará em garantia ao Fundo
ou depositará à disposição do Fundo todos os stock warràntS de p-rodUtos de bas-e- comprados com os recursos
provenientes de retiradas de depósitos em dinheiro feitos
segundo o parágrafo I~', deste artigo, ou com os recursos
provenientes de empréstiinos o9tídos do Fundo, como
garantia do pagamento pela OlPB Associada de suas
obrigações para com o Fundo, O FUndo disporá dosestoques somente segundo o disposto nos parágrafos 15 a
17, do .artigo 17. Quando da venda dos produtos correspondentes a tais stock warrants, a OIPB Associada apli~
cará os recursos provenientes de tais vendas, em primeiro lugar, para cobrir o saldo pendente de qualquer emPréstimo do Fundo à OIPB Associada e, a seguir, para
cumprir sua obrigação de depósito em dinheiro segundo
o parágrafo I~', deste artigo.
- -9-. -Todos os stocks warrants dados em garantia ao
Fundo ou depositados à sua disposição serão avaliados,
para os fins do parágrafo 2~>, deste artigo, segundo cri~
térios especificados _em normas e regulamentos adotados
pelo Conselho de Governadores.
ARTIGO IS
Emprésdmos
O fundo pode contrair empréstimos segundo a alínea
(a) do parágrafo 5~> do artigo 16, contanto que o valor total não saldado dos empréstimos contraídos pelo Fundo
para suas operações da Primeira Conta não exceda em
momento algum um valor total equivalente à soma de:
(a) A parte exigida das Ações Integralizáveis;
(b) O Capital de Garantia e as Garantias não exigi~
dos dos participantes dõ-OíPBs -Associados segundo o
disposto nos pã.-rágrafos 4~> a 7~>, do artigo 14;
(c) A Reserva Especial _estabelecida nos termos do
Parágrafo 4~>, do artigo 16.
CAPITULO VI
Operações
ARTIGO 16
Disposições gerais
A.

Uso dos recursos

t. Os recursos e meios do Fundo serão usados exclusivamente para alcançar seus objetiVos ~ desempenhar
suli,s Junções.
B. Duas Contas
2_. O Fundo estabelecerá duas contas separadas e ne.
las manterá seus recursos: uma Primeira -Conta, co.n:l re:.
cursos obtidos na forma prevista no parágrãfo 19, do artigo 17, para contribuir para o financiamento de estoques de produtos de base; e uma Segunda Conta, com recursos obtidos na forma prevista no parágrafo 1~>, do artigo 18, para financiar iniciativas no'campo- dos Produios
de base que não a formação de-estoques, sem pôr eiTI riS~
co a unidade integral do Fundo. Esta separação de Contas ref1etir~se~á nas prestações de contas do Fundo.
3. Os recursOs de cada conta serão retidos, usados,
àss"ínados, investidos ou utilizados em qualquer outra
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forma de modo inteiramente separado com relação aos
recursos da outra Conta. Os recUrsos de uma cont:ã-Oão
serão onerados por perdas nem utilizados para atender a
compromissos derivados das operações ou outras atividades da outra conta.
C. A Reserva Especial
4. O Conselho de Governadores estabelecerá, com
_os lucros da Primeir;a Conta, livres de despesas administrativas, uma Reserva Especial, que não excederá lO por
cento ·do Capital de Contribuição Direta alocado_ à Primeira C6Iita, para saldar compromissos derivados de
empréstimos contraídos na Primeira Contã;tal coriio estabelecido no parágrafo 12, do artigo 17. Sem prejuízo
do disposto nos parágrafos 211 e 3'1, deste artigo, o Conselho de Governadores decidirá por Maioria Altamente
Qualificada como dispor de quaisquer lucros líquidos
não destinados à Reserva Especial.
D. Poderes gerais
S. Além de quaisquer poderes estabelecidos em outras partes deste Convênio, o Fundo poderá exercer os
seguinteS poderes com relação a suas operações, sujeitos
aos princípios gerais de operação e aos termos deste
Convênio e com ambos compatíveis:
(a) Tomar empréstimos de Membros, de instituições
financeiras internacionã.is e, para as operações -da Primeira Conta, em mercados de_ capital, de acordo com a
lei do país em que o empréstimo seja tomado, contanto
que o Fundo tenha obtido a aprovação de tal país e de
qualquer país em cuja moeda tenha sido feito o empréstimo;
(b) Investir fundos que em qualquer tempo não sejam necessários para suas operações, em instrumentos financeiros que o Fundo poderá determinar, de acordo
com a lei do pais em cujo território o investimentO seja
feito;
(c) Exercer outros poderes necessários para premo~
ver seus obietivos e funções e para fmplementar as disposições deste Convênio.
E, Prindpios gerais de operação
6. O Fundo operará de acordo com as disposições
deste Convênio e com quaisquer regras e regulamentos
que o Conselho de Governadores adote, segundo o parágrafo 6", do artigo 20,
7. O Fundo tomará providências para assegurar que
os proventos de qualquer empréstíino Ou doação feitos
pelo Fundo ou dos quais o Fundo tenha participado se~
jam usados apenas para os propósitos desse emprêstimo
ou dessa doação.
8. Todo título emitido pelo Fundo exibirá em Seu
verso uma declaração visível no sentido de que não constitui obrigação de qualquer Membro, salvo disposição
em contrário expressa no título.
9. O Fundo procurará manter razoável diversificação em seus investimentos.
ro. O Conselho de Governadores adotará regras e
regulamentos adequados para a aquisição de bens e serviços com os recursos do Fundo. Tais regras e regulamentos conformar-se-ão, como regra geral, com os
princípios das concorrências internacionais entre fornecedores nos territórios dos Membros e darão preferência
apropriada a peritos, técnicos e fornecedores de países
em desenvolvimento, Membros do Fundo,
I 1. O Fundo estabelecerá__relações estreitas de trabalho com inst1tuíções financeiras internacionais e regionais e poderá, na medida do possível, estabelecer tais relações com entidades nacionais de Membros, sejam
públicas ou privadas, que se ocupem de investimerito de
fundos__de desenvolvimento em iniciativas de desenvolvimento de produtos de base. Q Fundo poderá participar
em cc-financiamentos com tais instituições:
12. Em suas operações, e dentro de sua esfera de
competência, o Fundo cooperará com Órgãos Internacionais de Produtos de Base e OIPBs Associadas na Pro-
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teção dos intereSses de_ países em desenvolvimento importadores, se tais países forem afetados adversamente
por medidas tomadas dentro do Programa Integrado
para Produtos _de Base.
13-. ___O-Fundo operará de maneira prudente, tomará
as providências_ que considerar necessárias pãra cOnser-

var e salvaguadar seus recursos e_não se engajará em especulação monetária.

ARTIGO 17
A Primeira Conta
A. Recursos
L Os recursos da Primeira Conta consistirãõ Q_~:
(a) Subscrições de Ações de Capital de Contribuição
Direta por Membros, exceto quanto à parte de suas
subscrições que possa ser alocada à-Segunda Conta, Segundo o parágrafo 31' do artigo w;

(b) Depósitos em dinheiro de OIPBs Associadas- nos
termos dos parágrafos \9 a 39, do artigo 14;
(c) Capital de Garantia,- dinheiro em lugar de Capital
de Garantia e Garantias proporcionados por particip::in~
tes de OIPBs Associadas nos termos dos parãgrafos 49 a
711 do artigo 14;
(d) Contribuições voluntãrías alocadas à Primeira
Conta;
(e) Proventos de empréstímos contraídos nos_ termo_s
do artigo 15;
(f) Proventos líquidos que possam derivar de operações de Primeira Cónt_a; __
(g) A Reserva Especial mencionada no parágrafo 49 do
artigo 16;
(h) Stock Warrants de OIPBs Associadas nos termos
dos parãgrafos 811 e·99_-do artigo 14.

B.

Princípios das operações da Primeira Conta

2.

A Junta Executiva aprovarâ os termos dos_trârnites para tomada de empféstimos para operações
de Primeira Conta.
3. O Capital de Contribuição D_ii'eta__ alocado à Primeira Conta será empregado:
(a) para aumentar a capacidade de crédito do Fundo
com respeito a suas opeiã.Ções de Primeira Corita;
(b) Como capital de giro, para sustentar as necessidades de liquidez a curto prazo da Primeira Conta; e
(c) Para prover recursos para cobrir as despesas administrativas do Fundo.
4. O Fundo cobrarâ juros sobre empréstimos concedidos a OIPBs Associadas_ às taxas mais baixas que sejam compatíveis com sua capacidade ·ae -obter financiamento e com a necessidade de cobrir os custos com os
empréstimos que contraia para a obtenção dos recursos
concedidos em empréstimos a tai:!~ OIPBs. Asso_ciadas,
5. O Fundo pagará juros sobre todos _os depósitos
em dinheiro e outros saldos em dinheiro de OIPBs Associadas a taxas apropriadas, compatíveis com o rendimento de seus investimentos financeiros e levando em
consideração a taxa cobrada sobre empréstimos concedidos a OIPBs Associadas e o c_u_sto da tomada d.~emprés
timos para operação da Primeiiil Conta.
6. O Conselho de GoVeriüidores adotarã regras e regulamentos que estabeleçam os princípios operacionais segundo os quais determinará as taxas de juros cobradas e
pagas segundo os parágrafos 49 e 51', deste artigo. Ao
fazê-lo, o Conselho de Governadores orientar-se--ã pela
necessidade de manter a vtabihdade financetra do Fundo
e terá presente o princípio do tratamento não discriminatório entre OIPBs Associadas.
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OsRFM

7. Os Acordos de Associação especificarão os RFM
das orPBs Associadas e as providências a serem tomadas no caso de modificação de seus Rf::M_.

8. Os RFM de uma OIPB Associada incluirão o custo de aquisição de estoques, que se calculará pela multiplicação do volume autorizado de seus estoques, tal
como especificado no- Acordo de Associação, por um
preço de compra apropriado, tal como fixado por essa
OIPB Associada. Além disso, um-a OIPB Associada po-derá tncluir em seus RFM gastos correntes especifkados,
-excluídas as taxas de juros sobre empréstiniOs concedidos, em ur:n total não superior a 20 por cento dos custos
de aquisição.
D.

Obrigações para com o Fundo por parte das

~oiPBs

Associ~das

e de seus participantes

9, Qs Acordos de Associação estabelecerão, Inte_r
alia:
(a) A form-a pela qual a OIPB Associada e seus participantes assumirão as obrigações para com o Fundo espe..
_cificadas no artigo 14 com respeitO a depósitos, Capital
de Garantia, dinheiro em lugar de Capital de Garantia, e
Garantias, e stock warrants-;
(b) Que a OIPB Associada não tomará empréstimos
de nenhuma terceira parte para suas operações de for-:.
mação de estoques reguladores, a menos que a OIPB Associada e o Fundo tenham chegado a acordo mútuo em
b;tses aprovadas pela Junta Executiva;

(c) Que a OIPB Assoc_iada será em qualquer tempo
encarregada e responsável, perante o Fundo, pela manuteilção e preservação de estoques, em relação aos quais
stack Warrants tenham sido dados em garantia ao Fun~
do ou depositados em poder de um terceiro à disposição
do Fundo, e manterá seguro adequado, segurança apro~
priada e toma rã demais proVidências em relação à guar~
da e adminiStração de tais estoques;
(~) Qtie a OJPB Associada firmará acordos de crédi~
to apropriados com o FundO especificarido os- termos e
conaições de quaisquer empréstimos concedidos pelo
Fundo a essa OIPB Associada, inclusive a forma de
reembolso do principal e o pagamento de juros;
_(e) Que a OIPB Associada manterá, quando proceder, o Fundo informado das condições e evoluções dos
me-rcados de produtos de base dos quais a OIPB Asso~
dada "se ocupe.
E.
ciadas

Obrigações do Fundo para com OIPBs

Asso~

10.
Os Acordos de Associaçã-o estabelecerão, ou~
trossim, inter 8.Iili":
(a) Que, sem prejuizo das disposições da aHnea (a)
do parágrafo 11, deste artigo, o Fundo providenciarã o
saque pela OIPB Associada, a pedido, no todo ou em
parte, das somas depositadas nos termos dos parãgrafos.
!9 e 211, do artigo 14;
(b) Que o Fundo concederá empréstimoS àOIPB Associada em um montante de principal agrega-do não superior à soma do Capital de garantia não exigido, do dinheiro em lugar de Capital de Garantia, e da Garantias
proporcionadas pelos participantes da OIPB Associada
em virtude de sua participação nessa OIPB Associada
nos- termos dos parágrqfos 49 a 711, d_o artigo 14;
(c) Que os Saques e os empréstíinos-tomados por
cada OIPB Associada de acordo com as alíneas (a) e (b)
acima serão usados apenas para. cobrir custos de for- mação de estoques incTufdos nos RFM, segundo o parã~
grafo -8~~. deste artigo. Para cobrir tais custos não se utili~
zarã mais do que a soma incluída nos RFM de cada
OIPB Associada para cobrir gastos correntes especifica~
dos segundo o parágrafo 811, deste artigo;
_
(d) Que, salvo quanto ao disposto na aHnea (c), do
paragrãfo 11, deste artigo, o Fundo colocarã stock war..
rants imediatamente à disposição da OIPB Associada
para uso em suas vendas de estoques regulador;
(e) Que o Fundo respeitará o carâter cori"fidencial
das informações proporcionadas pela OIPB Associada.
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lnadimplemento de OIPBs Associadas

11.
No caso de inadimplemento iminente por parte de uma OIPB Associada em qualquer de seus empréstimos tomados ao Fundo, o Fundo consultarã com essa
OI PB Associada sobre medidas para evitar tal inadimplemento. Para remediar quaisquer inadimplementos
por parte de uma OIPB Associada, o Fundo recorrerá
aoS seguintes recUrsoS, nã. segUinte ordem, 3.té o-in0nt3.n-te do_ inadimplemento:
W) __ Qualquer dinheiro da OIPB Associada ínadimplente mantido no Fundo;
(b) Proventos das exigências çle pagamento prorata
de Capital de G8.rantia e Garantia proporcionados por
participantes da OIPB Associada inadimplente em virtude de sua parfic1pã.çãó nessa OIPB Associada;
(c) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 15, deste
artigo, quaisquer stock warrants dados em garantia ao
Fundo ou depositados em poder de terceiros à disposição -do Fundo, pela 01 PB Associada inadimplente.

(G)
CõmJ)romissós oriundos de empréstimos· tomados para a Primeira Conta.
12.
No caso em que o Fundo não possa de outra
maneira cumprir com seus compromissOs em relação a
empréstimos tomados para a primeira- Conta, ele os
cumptirâ reCiYrrendo _aos recu_r~os mencionados abaixo,
na õrdem indicada; fica entendido, no entanto, que, se
uma OIPB Associada houver deixado de cumprir suas
obrigaçãos para com o Fundo, o Fundo já terá recor_rido, na maior me_dida possível, aos recursos mencionados
no parágrafo 11, deste artigO:
(a) A Reserva Especial;
(b) Proventos de subscrições de Ações Integralizadas
alocadas à Primeira Conta;
(c) Proventos de subscrições de Ações Integralizãveis:
(d) Proventos de exigênciaS de pagamento prorata de
Capital de Garantia e Garantias proporcionados por
participantes de uma OIPB Associada inadimplente em
virtUde de sua participação em outras OIPBs Associadas.
Os pagamentos feitos por participantes d'e-OIPBs As~
saciadas segundo a aHnea (d) acima serão reembolsados
pelo Fundo tão logo quanto p~ssfvel com recursos proporcionados segundO os parágrafos 11, 15, 16 e 17, deste
artigo; quaisquer desses recursos que permaneçam após
tal reembolso serão usados para reconstituir, na ordem
inVei-sa, os recursos ffieridOnados-"nas alíile"as (a), (b) e (C)
acima.
13.
Os proventos de exigências de pagamento prorata de todo Capital de Garantia e Garantias serão usados pelo Fundo, após recorrer aos recursos enumerados
nas alíneas (a), (b) e (c), do parágrafo 12, deste artigo,
para cumprir qualquer de seus compromissos que não os
oriundos do inadini}:lleinento de uma OIPB Associada.
14.
Para possibilitar ao Fundo o cumprifnento de
quaisquer compromissos que possam permanecer pendentes após recorrer aos recursos mencionados nos parágrafos r2 e 13, deste artigo, as Ações de Capital de Contribuição Direta serão aumentadas no valor necessãrio
para cumprir tais compromissos e o Conselho de Governadores será convocado em sessão de emergência para
decidir sobre as modalidades desse aument_o_.

H.

Alienação pelo Fundo de estoque confiscados

15. O Fundo terá liberdade para alienar estoques de
produtos de base c-onfiscados a uma OIPB Associada
inadímp_lente de acordo com o parágrafo 11., deste artigo, contanto que o Fundo trate de evitar vendaS desfavo~
rãveis de tais estoques, adiando as vendas em medi.da
compatível com a necessidade de evitar o inadimplemento das próprias obrigações do Fundo.
16. A Junta Executiva examinará, a intervalos a pro·
priados, alienações de estoques ao~ quais o Fundo tenha
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recurso segundo a alínea (c), do parágrafo 11., deste artigo, em consulta com a OII'B Associada interessada e
decidirá, por Maioda Qualificada, se deverá adiar tais
alienações.
17. Os proventos de tais alienações de estoques serão

usados, primeiramente, para o cumprimento de quaisquer compromissos que o Fundo tenha assumido ao tomar empréstimos para a primeira Conta com respeito à
OII'B Associada interessada e, a seguir, para reconstituir, na ordem inversa, os recursos enumerados no pará-

grafo 12., deste artigo.
ARTIGO 18

A Segunda Conta
A. Recursos
I. Os recursos da Segunda Conta consistirão:
(a) Na parte do Capital de Contribuição Di reta alocada à Segunda Conta segundo o parágrafo 3•, do artigo
lO;
(b) Em contribuições voluntárias feitas à Segunda
Conta:
(c) Na renda líquida de que venha a dispor, de tempo
em tempo, a Segunda Conta;
(d) Em empréstimos tomados;
(e) Em quaisquer outros recursos colocados à disposição do Fundo, ou recebidos ou adquiridos por ele, para
as operações de sua Segunda Conta nos termos deste
Convênio.

Limites financeiros para a Segunda Conta
2. O valor agregado de empréstimos e doações feitos
pelo Fundo e do montante com que neles participe, através das operações de sua Segunda Conta, não ultrapassará o valor agregado dos recursos da Segunda Conta.
C. Princípios operacionais da Segunda Conta
3. O Fundo poderá conceder ou participar da concessão de empréstimos e, salvo quanto à parte do Capital
de Contribuição Direta alocada à Segunda Conta, poderá fazer doações para o financiamento de iniciativas no
campo dos produtos de base que não a formação de estoques, com os recursos da Segunda Conta, sujeito às disposições deste Convênio e, em particular, aos seguintes
termos e condições:
(a) As iniciativas serão aquelas que visem ao desenvolvimento de produtos de base, com vistas a melhorar
as condições estruturais dos mercados e a estimular a
competitividade e as perspectivas a longo prazo de produtos de base específicos. Tais iniciativas incluirão pesquisa e desenvolvimento, incrementos de produtividade,
comercialização e medidas destinadas a facilitar, em geral através de financiamento conjunto ou de assistência
B.

técnica, a diversificação vertical, sejam elas iniciativas
empreendidas isoladamente, como no caso de produtos
de base perecíveis e de outros produtos de base cujos
problemas não possam ser resolvidos adequadamente
pela formação de estoques, sejam em complementação
ou em apoio às atividades de formação de estoques:
(b) As iniciativas serão patrocinadas e acompanhadas
conjuntamente por produtores e consumidores no âmbito de um Órgão Internacional de Produto de Base;
(c) As operações do Fundo na Segunda Conta podem
tomar a forma de empréstimos ou doações a um Orgão
Internacional de l'roduto de Base ou a uma agência deste, ou a um Membro ou Membros designados por tal Órgão Internacional de l'roduto de Base em termos e condições que a Junta Executiva julgar apropriados, levando em consideração a situação econômica do Órgão Internacional de l'roduto de base ou do Membro ou
Membros em questão e a natureza e os requisitos da operação proposta. Tais empréstimos poderão ser respaldados por garantias governamentais ou outras convenientes apresentadas pelo Órgão Internacional de l'rodutos
de Base ou pelo Membro ou Membros designados por
tal Órgão;
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(d) O Orgão Internacional de Produto de Base que
patrocine um projeto a ser financiado pelo Fundo através de sua Segunda Conta submeterá ao Fundo uma proposta escrita detalhada especificando o propôsito, duração, localização e custo do projeto e a agência responsável por sua execução;
(e) Antes da concessão de qualquer empréstimo ou
doação, o Diretor Gerente apresentará à Junta Executiva uma avaliação detalhhada da proposta juntamente
com suas recomendações e com a orientação do Comitê
Consultivo, quando proceder, segundo o parágrafo 2•,
do artigo 25. As decisões com respeito à seleção e aprovação de propostas serão tomadas pela Junta Executiva
por Maioria Qualificada de acordo com este Convênio e
com quaisquer regras e regulamentos para as operações
do Fundo adotados de acordo com ele;
(f) Para a avaliação de propostas de projetas a ele,
apresentadas para financiamento, o Fundo usará, como
regra geral, os serviços de instituições internacionais ou
regionais e poderá usar, quando apropriado, os serviços
de outras agências e consultores competentes especializados no assunto. O Fundo poderá também confiar a tais
instituições a administração de empréstimos concedidos
ou doações e a supervisão da implementação de projetas
por ele .financiados. Tais instituições, agências e consultores serão selecionados de acordo com regras e regulamentos adotados pelo Conselho de Governadores;
(g) Ao conceder ou participar da concessão de qualquer empréstimo. o Fundo levará em consideração as
perspectivas de que o tomador do empréstimo, e todo,
garanta estejam em posição de cumprir com suas obrigações para com o Fundo em relação a tais transações;
(h) O Fundo firmará acordo com o Órgão Internacional de l'roduto de Base, sua agência, Membro ou
Membros interessados, especificando os valores, termos
e condições do empréstimo a ser concedido ou doação e
estipulando, lnter alia, as garantias apropriadas, governamentais ou de outra natureza, segundo este Convênio
e quaisquer regras e regulamentos estabelecidos pelo
Fundo;
(i) Os recursos a serem fornecidos dentro de qualquer
operação de financiamento serão postos à disposição do
benetTcio apenas para cobrir despesas relacionadas com
o projeto na medida em que elas efetivamente ocorram;

{j) O Fundo não relinanciará projetas inicialmente fi.
nanciados por outras fontes;
(k) Os empréstimos serão reembolsáveis na moeda ou
nas moedas em que foram concedidos;
(I) O Fundo evitará, na medida do possível, a duplicação das atividades de Segunda Conta com as de instituições financeiras internacionais e regionais existentes,
mas poderá participar de co-financiamentos com tais
instituições;
(m) Ao determinar suas prioridades para o uso dos recursos da Segunda Conta, o Fundo dará a ênfase devida
a produtos de base de interesse para os países de menor
desenvolvimento relativo;
(n) Ao considerar projetas para a Segunda Conta será
dada a ênfase devida aos produtos de base de interesse
para países em desenvolvimento, particularmente os de
pequenos produtores-exportadores;
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a serem adotados pelo Conselho de Governadores e estará sujeita ao seguinte;
(a) Tal tomada de empréstimos será feita em termos
concessionais a serem especificados em regras e regulamentos a serem adotados pelo Fundo e seus proventos
não serão reemprestados em termos que sejam mais concessionais do que aqueles em que foram obtidos;
(b) !'ara efeitos contábeis, os proventos dos empréstimos tomados serão alocados a uma conta de empréstimos concedidos, cujos recursos serão mantidos, usados,
empenhados, investidos ou utilizados de qualquer outra
forma, de maneira inteiramente separada de outros recursos do Fundo, inclusive os outros recursos da Segunda Conta;
(c) Os outros recursos do Fundo, inclusive outros recursos da Segunda Conta, não se usarão para liquidar
perdas, nem para o cumprimento de compromissos originários de operações ou de outras atividades de tal conta de empréstimos concedidos;
(d) As tomadas de empréstimo para a Segunda Conta
serão aprovadas pela Junta Executiva.
CAI'lTULO VIl

Organlzaçio e Gerência
ARTIGO 19

Estrutura do Fundo
O Fundo terá um Conselho de Governadores, uma
Junta Executiva, um Diretor Gerente e o quadro de pessoal que seja necessário ao desempenho de suas funções.
ARTIGO 20

Conselho de Go ..rnadores
I. O Conselho de Governadores será investido de todos os poderes do Fundo.
2. Cada Membro designará um Governador e um
suplente para participar do Conselho de Governadores à
discrição do Membro que o indica. O suplente poderá
participar das reuniões mas poderá votar apenas na ausência do titular.
3. O Conselho de Governadores poderá delegar à
Junta Executiva autoridade para exercer quaisquer poderes do Conselho de Governadores, salvo os poderes
de:
(a) Determinar a política-base do Fundo;
(b) Acordar termos e condições para adesão a este
Convênio segundo o artigo 56;
(c) Suspender um Membro;
(d) Aumentar ou reduzir as Ações de Capital de Contribuição Direta;
(e) Adotar emendas a este Convênio;
(f) Terminar as operações do Fundo e distribuir os
ativos do Fundo segundo o capítulo IX;
(g) Nomear o Diretor Gerente;
(h) Decidir sobre recursos impetrados por Membros
contra decisões tomadHs pela Junta Executiva no que
concerne à interpretação ou aplicação deste Convênio;
(i) Aprovar as prestações de Conta anuais do Fundo
comprovadas por auditores;

(o) O Fundo levará em consideração a conveniência
de não destinar um montante desproporcional dos recursos de sua Segunda Conta em beneficio de um produto
de base em particular.

(j) Decidir, nos termos do parágrafo 4•, do artigo 16,
sobre rendas líquidas após a devida alocação à Reserva
Especial;
(k) Aprovar propostas de Acordos de Associacão;

D. Tomada de empréstimos para a Segunda Conta

(I) Aprovar propostas de acordo com outras organizações internacionais segundo os parágrafos I• e 2•, do
artigo 29;
(m) Decidir a recomposição de recursos da Segunda
Conta, segundo o artigo 13.

4. A tomada de empréstimos do Fundo para a Segunda Conta, nos termos da alínea (a), do parágrafo 5•,
do artigo 16, efetuar-se-11 segundo regras e regulamentos
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4. O Conselho de Governadores realizará uma reu~_
ni.ilo anual e as reuniões. extraordinárias que decidir, oU

as que forem convocadas por IS Governadores que detenham pelo menos um quarto do total de votos, ou asso-_
licitadas pela Junta Executiva.
5. O quorum para i{ilalquer reunião do Conselho de
Governadores será c_onStituído pela maioria dos Governadores que detenham não menos que dois terços do total de votos.
6. O Conselho de G-õvernadores est.i.belecerá, por
Maioria Altamente Qualificada, as regras e regulamentos compatíveis com este COnvêniO qUe -julgue nec;Ssários à condução dos trabalhos do Fundo.
7. Os Governadores e os suplentes exercerão s~as
funções sem remunera~ãO pelo Fundo a menos que--ÓConselho <;te Governadores decidi, Por -M3ioria Qualifi~
cada, pagar-lhes adequadamente _d!ãrias e despesas de
viagens incorridas com o corrtpãredffiento a reuniões.
8. A cada reunião anual o Conseiho de Governadores elegerã um Presidente dentre os Governadores. O
Presidente deterá o cargo até a eleição de seu sucessor.
Ele pode ser reeleito para um mandato sucessivo.
ARTIGO 21
Votações no Conselho de Go"emadores
I. Os votos no Conselho de Goveirladares sefão distribuídos entre os Estados-membros segundo o anexo D.
2. As decisões do Conselho de Governadores serão
tomadas, sempre que possível, sem votações.
3. Salvo disposições em contrário neste Convênio,
todas as matérias tratadas pelo Conselho de Governadores serão decididas por Maioria Sim):lles.
4. O Conselho de Governadores p~derá, por regras e
regulamentos, estabelecer procedimento pelo qual a Junta Executiva possa obter um voto do Conselho sobre
uma questão específica sem que seja convocada uma reunião do conselho.
ARTIGO 22
Junta Executiva
1. A Junta Executiva será responsável pela condução
das operações do Fundo e prestará contas dela ao Conselho de_Governadores. Para esse fim, a Junta Executiva
exercerá os poderes a ela conferidos ao longo deste Convênio ou a ela delegados pelo Conselho de Governadores. No exercicio de qualquer delegação de poder, a Junta Exe_cutiva tomará decisões de acordo com os mesmos
critérios de maioria que se aplicariam- se tal poder houvesse pennanecido com o Con-selho-de- Governadores.
2. O Conselho de Governadore~ elegerá 28 Diretores
Executivos e um suplente para cada Diretor Executivo
na forma indicada no anexo E.
3. Cada Diretor Executivo e seu -suPlente serão eleitos por urn mandato de dois anos e poderão ser reeleitos.
Eles permanecerão em seus cargos até-que seus sucessores &ejam eleitos. O suplente pode_- Participar das reuniões, mas só poderá votar na ausência do titular.
4. A Junta Executiva fUncionará na sede i::l.o Fundo e
se reunirá ·com a freqUência requerida pelos trabalhos do
Fundo.
5. (a) Os Diritores Executivos e seus suplentes exercerão suas funções sem remuneração pelo Fundo. O
Fundo poderá, no entanto, pagar-lhes adequadamente
diárias e despesas de viagens incorridas para comparecimentos a reuniões.
(b) Sem prejuízo da alíriea (a) acima, os Diret~res
Executivos e seus suplentes serão remunerados pelo Fun-·
do se Q Conselho d_e Governadores decidir, por Maioria
Qualificada. que eles prestarão seus serviços em tempo
integral.
6. O quorum para qualquer reunião da Junta Execu~
tiva será constituído pela maioria dÕs ·oiretores Executi- ·

_yos que detenham não menos de dois terços do total de
votos.
L__ A Junta Executiva poderá convidar os chefes executivos de OIPBs Associadas e deÚrgãos Internacionais
de Produtos de Base para participar, sem direito a vo_to,
das deliberaçõeS da Junta Executiva.
8. A Junta Executiva convidará o Secretário-Geral
da UNCTAO para comparecer às reuniões da Junta
Executiva como observad9~_·
9. A Junta Executiva poderá convidar os represen. tintlbs de outros org~!!_!sl!lgs_ interr~:acio_nais ÍntefessadOs
Para comparecer ·a sUis reüniQes Como observadores.
ARTIGO 23
VotaçõeS-na JIBita Executh•a
I. Cada Diretor Executivo terá direito ao número de
Votos atribU:íveraos Membros que ele representa~ Esses
votos nãó préCisãm ·ser emitidos em bloco.
2..-~--As-decisões da Junta Executiva serão tomadas,
sempre que possível, sem votações.

3. Salvo disposição em contrário neste Convénio, todas as matérias tratadas pda Junta Executiva serão decididas por Maioria Simples.
-

ARTIGO 24
Diretor Gerente e~ qgadro de pessoal
I. O Conselho de Governadores nomeará, por
Maioria QualifiCada, o Diretor Gerente. Se-no momento
de sua nomeação, a pessoa nomeada estiver exercendo o
cargo de Governador, ou de Diretor Executivo, ou de su~
plente, ele deverá renunciar a tal cargo antes de assumir
suas funções como Diretor Gerente.
2. O Diretor Gerente conduzirá, Sob a direçào do
Conselho de Governadores e da Junta Executiva, os ·tra~
balhos ordinários do Fundo.
.
3. O Diretor Gerente será o funcionário executivo
principal do Fundo e o Presidente da Junta Executiva, e
partícif>ili'á de suaS -reuniões sem direito a voto.
4. O mandato do DiretorGerente será quairo anos e
ele poderá ser reconduzido ao cargo por um mandato sucessivo. Deixará, no entanto, de exercer seu cargo a qualquer momento em que o Conselho de Goveriladores assim o decidir por Maioria Qualificada.
5. O Diretor Gerente será responsável pela organização. nomeação e demissão do quadro de pessoal de
- acordo com regras e regulamentos de pessoal a serem
- adotados pelo Fundo, Ao nomear o pessoal, o Diretor
Gerente, imbuído da importância fundamental de assegura"r os mais altOS llfveis de eficiência e de competência
técnica. levará em consideração a conveniência de recrutar pessoal de acordo com a mais ampla representação
geográfica --possível.
6. O Diretor Gerente e o quadro de pessoal. no desempenho de suas funções, prestarão serviços exclusivamente- ao Fundo e a nenhuma outra autoridade. Cada
---Membro respeitará a natureza internacional desse serviço e se absterá de qualquer tentativa de influenciar o
Diretor Gerente ou qualquer componerlte do pessoal no
desempenho de suas funções.
ARTIGO 25
-Comitê Consultivo
I, (a) O Conselho de Governadores, levando em
consideração a necessidade de tornar operacional a Segunda Conta tão logo quanto possível, estabelecerá, com
a possível brevidade, um Comitê Consultivo de acord_o
com regras e regulamentos a serem adotados pelo Conselho de Governadores, para agilizar as operações da Segunda Conta.
(b) Na composi~ào do Comité Consultivo Pever-seão lev~r em consideração a necessidade de uma distri-
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buição geográfica ampla e eqUitativa, a proficiência individual em matéria de desenvolvimento de produtos de
base e conveniência _de urna representação ampla de interes.<;es. inclusive de contribuintes voluntários.
2. As funções do Comitê __Consultivo serão:
(a) Assessorar a Junta Executiva em aspectos técnicos e económicos dOs programas de ativídade propostos
por Úrgàos Internacionais de Produtos de Base ao Fundo para financiamento e co-finailciamento através da Segunda Conta e quanto às prioridades a serem atribuídas
a tais pn?rostas:
(b)Assessorar, a pedido da Junta Executiva, em aspec- tos específkos ligados à avaliação de determinados projeto!> cujo financiamentó, através da Segunda Conta, esteja sob consideração:
(c) Assessorar a Junta Executiva quanto a diretrizes
e critérios para a determinação das prioridades relativas
entre as medidas a serem tomadas no âmbito da Segunda
Conta, para procedimentos de avaliação, para prestação
de assistência em matéria de doações e de concessão de
empréstimos e para-oco-financiamento-com outras instituições financeiras internacionais e outras entidades;
(d) comentar relatórioS do Diretor Gerente sobre a
supervisão. implementação e avaliação de projetas fi. nanciad6s através da Segunda Conta.
ARTIGO 26
Disposições orçamentárias e de auditoria
I. As despesas administrativas do Fundo serão cobertas com recursos da Primeira Conta.
2. -o Diretor Gerente preparará um orçamento administiativo anual, que serã examinado pela Junta Executiva e transmitido, juntamente com as recomendações
desta, ao Conselho de Governadores para aprovação.
3. O Diretor Gerente providenciará um auditoria independente e externa anual das contas do Fundo. A
preStação de contas, após aprovação pelos auditores e
exame pela Junta Executiva, será transmitida, juntamen~
te com as recomendações desta, ao Conselho de Gover~
nadares para aprovação.

ARTIGO 27
Localizaçio da sede
.('- sede do Fundo será localizada no lugar escolhido
pêlo Conselho de Governadores, por Maioria Qualificada, se possível em ~ua primeira reunião anual. O Fundo
poderá, por decisão do Conselho de Governadores, estabelecer, se necessário, outros escritórios, no território de
qualquer Membro.
ARTIGO 28
Publicaçio de relatórios
O Fundo emitirá e transmitirá aos Membros um relatório -anual qtie continha uma -pristaCão de contas aprov~da por auditores. Após sua adoção pelo Conselho de
Governadores, o relatório e a prestação de contas serão
remetidos. para informação, à Assembléia Gera[ das
Nações Unídas, à Junta de Comércio e Desenvolvimento
da UNCTÃb-. a OrPB Associadas e a outras organizações ,internacionais interessadas~
-ARTIGO 29
Relações com as Nações Unidas e
outras organizações
I. _ O Fundo poderá íniciar negociações com as
Nações Unidas com vistas a concluir acordo para estabe_Iecer relações entre o Fundo e as Nações Unidas como
urna das agências especializadas de que trata o artigo 57
da Carta das Nações Unidas. Qualquer acordo concluido segundo o artigo 63 da Carta requererá a aprovação
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do Conselho de Governadores, após recebida a respectiva recomendação da Junta Executiva.
2. O Fundo poderá estabelecer estreita cooperação
com a UNCTAD e com as organizações do_s_istemã das
Nações Unidas, outras organizações intergoVernamentais,· instituições financeiras internaciona.iS, -o"rganizações
não-governamentais e agências governamentais ligadaS-a
campos co-rrelatas de ati vidades e, se necessário, celebrar
aCordos com tais órgãos.
3. O Fundo poderá estabc:lecer entendimentos de
trabalho com os órgãOs mencionados no parágrafo 2~',
deste artigo, se a Junta Ex.ecutiva assim o decidir.

CAPITULO VIII
Retirada e suspensão de membros e
Retirada de OIPBs associadas
ARTIGO 30

Retirada de Membros
Um Membro poderá, a qualquer tempo, salvo o disposto na alínea (b), do parágrafo 29, do artigo-)5, e ségundo as disposições do artigo 32, retirar-se do Fundo
mediante notifiCã.çãO por escriro- ao Furido. Tal retiradã
tornar-se-á efetiva na data especificada na nOtificação,
não podendo ser anterior a doze meses contados após o
recebimento da notificação pelo Fundo.

ARTIGO 31
Suspensão de Membros
1. Se um Membro deixar de cumprir qualquer de
suas o_brigações financeiras para com o Fundo, o Conselho de Governadores poderá, salvo o disposto na alínea
b), do parágrafo 2'i>, do artigo 35, por Maioria Qualificada, suspender sua participação no Fundo. O Membro
que tenha sido suspenso dcixarâ automatícaiTieilte Oe ser
Membro por um ano a partir da data de sua suspensão, a
menos que o Conselho de Governadores decida estender
a suspensão por novo período de um ano.
2. Quan-do o Conselho de Governadores estiver convencido de que o membro suspenso cumpriu suas obrigações financeiras para com o Fundo, o conselho restaurará o Membro em sua condição de particípante do Fundo.
3. Durunte sua suspensão, o Membro não poderá
exercer quaisquer direitos decorrentes deSte -Convênio,
salvo o direito à sua retirada do fundo e à arbitragem durante o término das operações do Fundo, mas continuará sujeito ao cumprimento ac todas as suas obrigações
decorrentes este Convênio.
--

ARTIGO 32
Liquidação de Contas
I. Quando um Membro deixar de- sf:-lo, permanecerá
responsável pelo cumprimento de todas as exigências feitas pelo Fundo e pelos pagamentos pendentes até a data
em que-deixar de ser Membro com respeito a suas obrigações para com o Fundo. Permanecerá, outrossim, responsável pelo cumprimento de suas obrigações com respeito u seu CUpifal de Garantia, até que se tCilhiuTliomado providências satisfatórías ao- Fún-dõ, segundo os parágrafos 4~' e 7'i>, do artigo 14, Cada Acordo de Asso-'
ciação disporá que se _um participante da '"resjjectiVa
OIPB Associada deixar de ser Membro, a OIPB Associada assegurará que tais providências estejam concluídas
em data não posterior àquela em que o Membro deixar
de sê-lo.
2. Quando um Membro deixar de s_ê-lo, o Fundo
providenciará a requisiÇão de suas Ações de forma compatível com os parágrafos 29 e J'i>, do artigo 16, como parte da liquidação de contas com esse Membro, e cancelará
seu capital de G"arãriiTa desde que as obrigações e os requisitos especificados no pa-rágrafo )'i>, des-te_artigo, te-
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nham sido ~.:umpridos. O preço de reaquisição das Ações
serú o valor constante nos liv~:os do Fundo à data em que
o Membro deixar de sé-lo, não obstante, qualquer soma
que se- deva ao Membro na implementação dessa provi~
dência poderá ser aplicada pelo Fundo para liquidar
compromisso não saldado por esse Membro para com o
Fundo, segundo o parágrafo 19, deste artigo.

ARTIGO 33
Retirada de OIPBs Associadas
1. Uma OIPB Associada poderá, segundo os termos
e condições do Acordo de Assoc:iUÇãO, dar por termina~
da sua associação com o Fundo, contando que tal OIPB
Associada reembolse todos os empréstimos não saldados
recebidos do Fundo antes da data em que sua retirada se
torn<lr efetiva. A OIPB AssOciada e seus pa~ticipantes
permanecerão responsáveis, a partir de então, apenas
pelo cumprimento das exigências feitas pelo Fundo antes
d<~quela data com respeito a suas obrigações para com o
Fundo.
2. Quando uma OlPB Associada deixar de ser associada ao Fundo, este, após o cumprimento das obrigações especificadas no parágrafo I'i>, deste artigo:
(a) Providenciará o reembolso de qualquer depósito
em dinheiro e a devolução de quaisquer stock warrants
em seu poder para a conta dessa OIPB Assoc-iada;
(b) ProVidenciará a devoluçãO de qualquer dinheiro
depositado em lugar de Capital de Garantia e cancelará
o Capital de Garantia e Garantias correspondentes.

CAPITULO IX
Suspensão e Término das Operaç(les
e Liquidação das Obrigações
ARTIGO 34
Suspensão temporária das operações
Em uma emergência, a Junta Executiva poderá suspender as operações do Fundo que julgar necessário, até
que a questão venha a ser novamente objeto de consideração e ação por parte do Conselho de Governadores.

ARTIGO 35
Término das operações
I. O Conselho de Governadores poderá dar 'por terminadas a-s operações do Fundo medíante decisão tomada pelo voto de dois terços do número total _de Governadores detentores de um mínimo de três quartos do total
de votos. Uma vez decidido o término das operações, o
Fundo cessará im~diat<~mente todas as suas atividades,
salvo as que forem necessárias à realização e à conser-_
vação ordenadas de seus ativos e à liquidação das obrigações pendentes.
2. Até a liquidação total de suas obrigações_ e a disw
tribuição final de seus ati vos, o Fundo permanecerá existindo, e todos os direitos e deveres dO Fundo e_d_e s_eus
Membros, nos termos deste Convênio, permanecerão vigentes, com as seguintes exceções:
(a) O Funçlo não estará obrigado a providenciar o saque, a pedido, de depósitos de OIPBs Associadas, segundo a aHnea (a), do parágrafo 10, do artigo 17, ou a_conceder novos empréstimos a OIPBs Associadas, segundo
a··aJínea (b), do parágrafo IO'i>, do artigo 17;
(b) Nenhum Membro poderá retirar-se ou ser suspen~
so depois de tomada a decisão de término de operações.

ARTIGO 36
-Liquidação das obrigações:Disposições gerais
l. A Junta Executiva tomará as providências necessárias para assegurar a realização ordenada dos ativos
do Fundo. Antes de efetuar qualquer pagamento a credores diretos, a Junta Executiva deverá, por Maioria
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Qualificada, fazer as reservas ou tomar as providências
que julgar nece:~sârias de modo a assegurar aos credores
eventuais uma distribuição pro rata com os credores diretas.
2. Não será feita distribuição dos ativos segundo este
capítulo até que:
(a) Todos oS compromisssos da Conta em questão tiverem sido liquidados ou cumpridos; e
(l,J_} O Conselho de Governadores tiver decídido fazer
uma distribUição por Maioria Qualificada.

3. Após decisão do Conselho de Governadores nos
termos da alínea(b), do parágrafo 2'i>, deste artigo, a Junta _Executjva procederá a distribuições sucessivas de
quaisquer ati vos remanescentes da Conta em questão até
que a t9talidade de tais ati vos tenha sido distribuída. Tal
d_istribuiçào a qualquer Membro ou a qualquer partici~
pante em uma OIPB Associada que não seja Membro,
estará sujeita à liquidação prévia d~ todos_ os créditos
pendentes do Fundo contra a-quele Membro ou participante e será _efetuada à época e em moeda ou outros ativos, que o Conselho de Governadores julgar justos e
eqüitáveis.

ARTIGO 37
Llquidaçio das Obrigações
Primeira conta
I. Quaisquer empréstimos a OIPBs Associadas com
relação a operações da Primeira Conta, pendentes à época da decisão de terminar as operações do Fundo, serão
reembolsados pelas OIPBs Associadas interessadas, no
prazo de 12 meses a partir da decisãO de término das
operações. Ao reembolsarem tais empréstimos, as OIPBs
Associadas receberão de __volta os stock warrants dados
em garantia ao Fundo ou depositados em poder de terceiros à disposição do Fundo, relativos àqueles empréstimos.
2. Os stock warrants dados em garantia ao Fundo ou
depositados em poder de terceiros à disposição do Fundo, relativos a produtos de base adquiridos com dePósitos à vista de OIPBs Associadas serão devolvidos a__ tais_
01 PBs Associadas, de forma compatível com o disposto
na alínea (b), do parágrafo 3'i>, deste artigo, no que serefere a depósitos em dinheiro e superávits, na medida em
que tais OIPBs Associadas houverem plenamente cumprido com suas obrigações para com o Fundo.
J_ Os seguintes compromissos assumidos pelo Fimdo com relação a operações da Primeira Conta s_erão
cumpridos pari passo, m~diante o uso dos ati vos da Primeira Conta, segundo os parágrafos 12 a 14, do artigo
17;
(a) Compromissos perante credores do Fundo'; e
(b) Compromissos perante OIPBs Associadas com
relação a depósitos em moeda e superávits maritidos no
Fundo, segundo os parágrafos 1~. 2'i>, 3"' e 89, do artigo
14, na medida em que tais OIPBs Associadas tiverem
cumprido plenamente suas obrigações para com o Fundo.
4. A distribuição de quaisquer ativos :remanescentes
da Primeira Conta será feita de acordo com os s_eguintes
critérios e na seguinte ordem:
(a) Os montantes até o valor de qualquer Capital de
Garantia exigido para pagamento por parte dos
Membros e por eles pago segundo a aHnea (d), do parágrafo 12 e o parágrafo 13, do artigo 17, serão-distribuídos a tais Membros pro rata a suas Ações no valor total
de tal Capital de Garantia exlgído e pago;
(b) Os montantes até o valor de quaisquer garantias
exigidas e pagas pelos participantes em OIPBs Associadas, que não sejam Membros, segundo a alínea (d), do
parágrafo 12 e o parágrafo 13,_do artigo 17, serão distribuídos a tais participantes pro rata a suas Ações no valor
total de tais Garantias exigidas e pagas.
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5. A distribuição de quaisqu~r .ativos da Primei~a
Conta, remanescentes após as distribuições previstas no
parágrafo 4':>, deste artigo, será feita aos Membros pro
rata a suas subscrições de Ações de Capital de Contribuição Direta alocadas à Primeira Conta.
ART!G0.38
Liquidaçio das Obrigàções
Segunda Conta

t. Os comrpomisSos assumidos pelo FundO cÕm-r·elação a operações da Segunda Conta serão liquidados
mediante a utiliz<:içào dos recursos da Segunda Conta,
nos termos do parágrafõ 4~', do artigo 18. _
___
2.- A diStribuição de qUaisquer ativos remanescentes
da Segunda Conta será feita· primeiramente aos
Membros, até o valor de suas subscrições de_ Ações de
Capital de ContribuiÇão ofrêtà"iiiõCa"das àqUeia- Conta
nos termo,s do parágrafo 31', do artigo 10, a partir dai a
contribuintes daquela Conta pro rata a sua participação
no montante total contribuído nos termos do art'igo 13.

e

ARTIGO 39
Liquida..:ão dtlS Obrigações:
Outros ativos dq Fundo

I. Qu21éjíiêr oUtro-aiivo serâ realizado em época ou
épocas a serem determinadas pelo ConselhÕ de Governadores, à luz das r~comendaçôes feitas peta Junta Executiva e segundo os procedimentos deter~rlinados peta Junta
Executiva por Maioria Qualificada.
2. Os proventos obtidos da venda de tais ativos serão
utilizados para liquidar ro rata as obrigações referidas
no parágrafo 3~>, do artigo 37, e no parágr!lfo 1~>, do artigo 38. Quaisquer ati vos re-mã.nescentes serão distribuídos_
primeiramente de acordo com os critérios e com a ordem
especificados no parágrafo 4~>, do artigo 37, e, a partir
daí, a Membros pro rata a suas subscrições de Ações de
Capital de Contribuição Direta.
-

CAPITULO X
Personalidade jllrfdica, privUégios e imunidades
ARTIG040
Finalidades
Para habilitar o Fundo a desempenhar as funções que
lhe foram confiadas, a personalidade jurídica, privilégios
e imunidades estabelecidas neste capítulo serão atribuíM
dos ao Fundo no território de cada Membro.
ARTIGO 41
jurídica dq Fundo

Person~lidade

O Fundo terá personafidadejur!dica plena e, em especial, a capacidade de concluir aWrdos internacionais
com Estados e organizações internacionais, firmar contratos, adquirir e alienar bens imóveis e móveis e instaurar processos legais.
ARTIGO 42
Imunidade de processo jqdfcial
I. O Fundo gozará. de imunidadé'4_~ toda espécie de
processo judicia( salvo rÍÕ·Cà-So de ações que venham a
ser movidas contra o Fundo:
(a) Por credores de recursos empres,tados ao Fundo,~
com relação a tais empréstimos;
(b) Por compradores ou portadores de títulos emitidos pelo Fundo, com relação a tais títulos; e
(c) Por cessionários e sueesSóreS, das pessoas acinla
referidas coiD. relação às transações acima mencionadas.
Tais ações só poderão ser-levadas aos tribunais dejuM
risdição competente nos locais que o F:undo tenha acordado por escrito com a outra parte aceitar para tais fins.
No entanto, se não existir disposição quanto ao foro, ou
se um acordo sobre a jurisdição de tais tribunais não vi-

ger por ra;ões não imputáveis à parte que move a ação
legal contr~ o~ Fundo, tal ução poderá: ser levada a um
tribunãfCompetente no lugar onde o Fundo tjver sua
se~e ou onde _Uv~rjodicãdo_um agente para a finalidade
de aceitar intimações ou notificações judiciais.
2. Não será movida ação contra o FundÕ por
Membros, OIPBs Associadas_, Õrgãos Internacionais de
ero_dutos de Base, ou_ seus participantes, ou pessoas agindo em seu nome ou credores deles, salvo nos casos do parágrafo li' deste artigo. N~o obstante, as OIPBs AssociaM
das, os Orgãos Internacionais de Produtos de Base, ou
seus participantes, recorrerão a prOcedimentos especiais
para dirimir controvérsias entre eles e o Fundo que possam ter sido es(abelecidas em acordos com o Fundo e, no
caso de Membros, neste Convênio e em quaisquer regras
e_ regulamentos_ adotados pelo Fundo.
3. Nào obst_ante as disposições do parágrafo i~>, deste
artigo, a propriedade e os ativos do_ Fundo, onde quer
qUe estejim localizados e com que~ quer que os dete-nha, serào imunes de busca, de toda forma de posse, execução hipOtecária, apreensão, toda forma de embargo de
fundos ou cubra ou impeça a alienação de quaisquer ou~
· tras . .medidas interlocutórias antes da emissão de sentença final contra o Fundo por um tribunal competente
segundo o parágrafo I~> deste_ artigo. O Fundo poderá
acordar com seus credores um limite à propriedade ou
aos ati vos do Fundo passíveis de execução para cumprir
a sentença final.
ARTIGO 43
Imunidade dos adros_ contra outras ações
A propriedade e os ativàs do Fundo, onde quer que es~
tejam localizados e com quem quer que os detenha, terão
imunidade de busca, requísíçâ.O, confiscó, expropriação e
de qualquer forma de interferência ou arresto, quer por
ação executiva ou legislativa.

ARTIOO 44
Imunidade dos arquivos
Os arquivos do Fundo, onde quer que estejam locali;>;;ados, serão invíoláveis.
ARTIGO 45
Isenção de restrições sobre os ativos
Na medida _necess{Lria à execução das operações previstaS neste COnvênio e nos termos deste Convênio, toda
propriedade e_ ati vos do Fundo estarão isen(ÕS de res- tríçõ"es, regulamentos, controles e moratórias de qualquer natureza.
ARTIGO 46
Privilégio de comunicações
Na medida em que for ,c_ompatíveJ com qualquer conVençãO internacional em vigor sobre telecomunicações,
concluída Sob a êgic~~~-da União InternacionafdeTelecomunicações de que um Membro seja parte, as comuniM
cações oficiais dos demais Membros.
ARTIGO 47
Privilégios e imunidades individuais

Todos os Governadores, Diretores Executivos, seus
suplentes, o Diretor Gerente, os membros do Comitê
Consultivo, os peritos no exercício- de riliSsões-para o
Fundo, e o pessoal, salvo as pessoas contratadas para
serviço doméstico do Fundo:
(a) Terão imunidade de processo judicial referente a
atas por eles praticãdos em caráter oficial, salvo quando
ô Fundo renunciar ã tal imunidade;
(b) Quando n~o_ (o_rem nacionais do Membro em
questão, gozarão assim como os membros de suas
famílíaS que vivam em sua companhia, das mesmas imunidades quanto às restrições de imigração, requisitos
para registro de estrangeiros e obrigações de serviços na-
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cionais, e das rn~mas facilidades referentes às restrições
de câmbio que forem concedidas por tal Membro aos representantes, funcionários e empiegados de nível semelhante de outras instituições financeiras internacionais
de que seja membro;
(c) Receberão o mesmo tratamento com respeito a fa·
cilidades de locomoção dispensado por cada Membro
aos representanteS, funcionários e empregados de nível
semelhante de outras instituições financeiras internacionais de que seja membro.

ARTIGO 48
Imunidades tributárias

1. No âmbito de suas atividades oficiais, o F'undo,
seus donativos, propriedade, renda, e suas operações e
transações autorizadas por este Convênio serão isentos
de toda tributação di reta e todos os impostos aduaneiros
sobre bens importados ou exportados para seu uso oficial, desde que isto não impeça qualquer Membro de fazer incidir suas taxas e impostos aduaneiros normais
sobre prodiitos de base originados no território de tal
Membro e que revirtam ao Fundo em q'ua:Jquer circuns~
tância. O Fundo não alegará isenção de taxas que corresp-ondam apenas aos c.ustos de serviços prestados.
2~ Quando compras de bens ou serviços de valor
substancial necessários às atividades oficiais do Fundo
forem feitas- peJO- -Fundo ou eril nome dele, e quando o
preço de tais comprãs íncluir taxas ou impostos, medidas
apropriadas serão tomadas por tal Membro na medida
do poss(vel e segundo a lei do Membro em questão, para
conceder isenção de ia.is taxas ou impostos ou tomar
providêncüis para seu reembolso. Ós bens importados ou
comprados com a isenção prevista neste artigo ilão serão
vendidos ou alienados de outra forma no território ·do
Membro que concedeu a isenção, exceto sob condições
acordadas com esse Membro.

3. Os Membros não farão incidir qualquer taxa
sobre os salários e emolumentos~ ou qualquer outra forma de pagamento feito pelo Fundo aos Governadores,
Di retores Executivos, seus suplentes, os membros do Comítê Consultivo, o Diretor Gerente_e o pessoal, bem
coino Os peritoS no exercício de misSõeS para o Fundo,
que não sejam seus cidadãos, nacionais ou súditos.

4. _ Nenhum_a___tr_i"butaçào de qualquer tipo incidirá
sobre qualquer obrigação ou título emitido ou garantido
pelo Fundo, inclusive quaisquer dividendos ou juros respectivos, por quem quer que os detenha.:
(a) Se discriminar Contra tal obrigação ol.l título pelo
mero fato de ter sido emitido ou de ser garantido pelo
Fundo; ou
.
(b) Se a única base jurisdicional para tal tributação
for o local ou a moeda em que tiver sido emitido, exigível
para pagamentos ou pago, ou a localização de qualquer
escritório ou lugar de atividade mantidos pelo Fundo.

ARTIGO 49
Renúncia a imunidades, isenções e privilégios
1. As imunidades, isenções e privilégios previstos
neste capítulo são conCedidos no interesse do Fundo. O
Fundo poderá, na medida em que determinar, renunciar
a imunidades, isençõ_es e privilégios previstos neste capítulo, nos casos em que sua ação não prejudique os inte~
resses do Fundo.
2. -O Diretor Gerente terá o poder, que poderá ser a
ele delegado peJo Conselho de Governadores. e o dever
de renunciar à imunidade de qualquer um dos membros
do pessoal e de peritos no exercício de missões para o
Fundo, nos casos em que_ a imunidade impeça o cUrso da·"
justlça e possa ser objeto de renúncia sem prejuízo dos
interesses do Fundo.

, t-
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ARTIGOSQ
Aplicação deste capítulo

Cada Membro tomará as medidas necessá.rias para garantir a aplicação, em seu território, dos princíp_ios e
obrigações enunkados neste capítulo.

CAPITULO XI
Emendas

ARTIGO 51
Emendas

L (a) Qualquer proposta de emenda deste Convênio
emanada de Um Membro será comunicada a todos os
Membros pelo Diretor Gerente e elevada à Junta Executiva que, por sua vez submeterá as recomendaçõe~_que fizer a respeito ao Coitselho de Governadores.
(b) Qualquer proposta de emenda deste Convênio
que emane da Junta Executiva será comunicada_ a todos
os Membros pelo Diretoi" Gerente e elevada ao Conselho
de Governadores.
2. _As emendas serão a dotadas pelo ConselhO de Governadores por Maioria Altamente QualifiCada. As
emendas entrarão em vígor seis meses depois de adotaw
das, salvo especificação em contrãrio pelo- Conselho de
Governadores.3. Não obstante o parágrafo 29, deste artigo, qualquer emenda que modifique:
(a) O direito de qualquer Membro de retirar-se d~
Fundo;
(b) Qualquer requisito de maioria de vol?_ p~~visto.
neste ConvêniO;
·
·
_
(c) As limitilçõeS- de- resp-onsãb1lidade prCvistas no
artigo 6;
(d) O direito de su_bscrever ou não Ações de Capital
de Contribuição Direta nos termos do parágrafo_ 59, ~o
artigo 99
(e) O procedimento Para introduzir emendas a este
Convênio não- entrará em vigor até que_ aceite por todos
os Membros. Presumir-se-á que foi dada a aceitação a
não ser que Cjualqtiei- Membro comunique sua objeção
ao Diretor Gerente por escrito dentro do prazo de 6 meses após a adoção da emenda. Tal prazo poderá ser es~
tentido pelo Conselho de Governadores por ocasião da
adoçào da emenda, a pedido de qualquer Membro.
4. O Diretor Gerente comunicará imediatamente a
todos os Membros e ao Depositário quaisquer emendas
que venham a ser a-dotadas, bem como a ·data de en~rada
em vigor tais e~en-das.

CAPITULO XII
Interpretação e Arbitragem
ARTIGO 52
Interpretatão
1. Qualquer questão relativa à interpretação_. ou ap:n:-cação das disposfçõCs deste Convênio que venha a surgir
entre qualquer Membro e o Fundo ou entre Membros
será submetida à decisão da Junta Executiva. Será asse·
gurado a talf\:l.emQ..r..o !?U Membros o direito de participar das deliberações da Junta Executiva durante a consideração ·de tal questão, segundo as regras e regulamentos
a serem a dotados. pelo Conselho de Governadores.

2. Em qualquer caso em que a Junta Executiva houver
emitido uma decisão nos tennos do parágrafo 19, deste
artigo, qualquer Membro poderá requerer, dentro de um

prazo de três meses a partir da data de comuniCação de
decisão, que a questão seja submetida ao Conselho de

Governadores, o qual decidirá a respeito em sua próxima i-eunião por Maioria Altamente Q~alificada. A decisão do Conselho de Governadores será defintiva.
-- J. Nos caso em que o Conselho de Governadores for
incapaz de chegar a uma de_cisão nos tennos ~o parágrafo 2Y, deste artigo, 8_ questãO -serâ SUbmetida à arbitragem, segundo os procedimentos estabelecidos do parágrafo 29, do artigo 53, se-qualquer Membro assim requerer dentro do prazo de três meses após o dia final de consideração da questão pelo Conselho de Governadores.
ARTIGO 53
Arbitragem
1. Qualquer disputa entre o Fundo e qualquer
Membro que se tenha retirado, ou entre o Fundo e qualquer Membro no decurso do término das operações do
Fundo será submetida a arbitragem.
2. Ütribunal de arbitragem será composto de três árbitros. Cada parte em disputa indicará um árbitro. OS
dois árbitros assim indicados nomearão um terceiro .árbitro, que será o Presidente. Se, dentro de 45 dias a partir
do recebimento do pedido de arbitragem, uma ou outra
parte ainda não houver indicado um árbitr~, ou ~e dentro- de 30 dias a partir da indicação dos do1s árbitros o
_terceiro árbitro não houver sido nomeadq, uma ou Qutra
parte poderá requerer ao Presidente da Corte Internacional de Justiça 1 ou a outra autoridade que tenha sido prevista pelas regras e regulamentos adotados pelo Conselho de Governadores, a indicação de um árbitro. Se o
Presidente da Corte Internacional de Justiça houver sido
instado nos termos deste parágrafo a indicar um árbitro
e se o Pr~sidente for nacioilal de um Estcido-parte na disputa ou se for incapaz para cumprir seus deveres, a au!o~_
ridade para indicar um árbitro recairá sobre o VicePresidente da Corte, ou se estiver igualmente excluído,
sobr_e 0 mais velho denúe os Membros da Corte que não
estiverem excluídos e que ocupar o cargo há mais tempo.
o procedimento para arbitragem será fixado pelos árbi·
tros, mas o Presidente terá plenos poderes par resolver
todas as questões de procedimento em qua~quer cas_o de
desacordo a respeito. Um voto majoritário dos árbitros
será suficiente para se chegar~ uina decisão, que será definitiVa e ~offipulsória para as partes.
3~ A menos que um Acordo de Associação estabeleça
um procedimento diferente para arbitragem, qualquer
disputa entre o Fundo e uma OIPB Associada estará sujeita· à arbitragem segundo os procedimentos previstos
no parágrafo 29, deste artigo.

CAPITULO Xlll
Finais

Disposiçõ~

ARTIGO 54
Assinatura e ratificação, aceitação _ou aprovação
1. Este Convênio estará~aberto para assinatura por todos os Estados relacíonados no anexo A, e pelas organizações intergovernamentais_ especificadas nri_ incíso (b),
do artigo 4, na Sede das Nações Unidas em Nova Ior-que, de 19 de outubro de 1980 até um ano após a data de
sua entrada em vigor.
2. Qualquer Estado sig1_1atádo ou Organização intergovernamental signatária poderá tornar-se parte d~te
Convênio mediante o depósito de instrumento de ratifi-

caÇão, aceitação ou aprovação em prazo de 18 meses
aPós a data de sua entrada em vigor.
ARTIGO 55
Depositário
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o Deposi-tário deste Convênio.ARTIGO 56
Adesão
Após a entrada em vigor deste Convênio, qualquer Estado ou organização intergovern<lmental especificada no
artigo 4'>' poderá aderir a este Convênio nos temos e condições acordados entre o Conselho de Governadores e
aquele Estado ou organização intergovernamental. A
adesão se efetuará mediante o depósito de um instrumento de adesão junto ao DepoSitário.
ARTIGO 57
Entrada em vigor
I. Este Convênio entrará em vigor na data do recebimento pelo Depositário dos instrumentos- de ratificação,
aceitação ou aprovação de pelo menos 90 Estados, desde
que o montante de suas subscrições de Ações de Capital
de Contfij:mição Direta totalize um mínimo de dois
terços do totaJ _das subrscrições de Ações de Capital de
Contribuição Direta alocadas a todos os Estados especificados no Anexo A e que- se tenha atingido um mínimo
de 50 por cento da meta de compromissos de contribuições voluntárias à Segunda Conta especificadas no
parágrafO -29, do artigo 13, e ainda desde que os requisitos acima tenham sido preenchidos até 31 de março de
1982 ou até uma data posterior que frxem, por maioria
de dois terÇos, os Estados que tenham depositado tais
instrumentos atê o final daquele período. Se os requisitos
anteriores não forJ!m preenchidos até essa data posterior,
os Estados que tenham depositado tais instrumentos em
tal data posterior poderão ftxar, por maioria de dois
terços, uma data subseqaente. Os Estados em questão
comunicarão ao Depositário decisões tomadas nos termos deste parágrafo.
2_ Para qualquer Estado ou organização intergovernamental que depositar um instrumento de ratificação,
aceitação ou aprovação após a entrada em vigor deste
Convênio, e para qualquer Estado ou organização intergovernamental que depositar um instrumento de adesão,
este Convênio entrará em vigor na data de tal depósito.

ARTIGO 58
Reservas
Não poderão ser feitas reservas com respeito a nenhuma das disposições deste Convênio, salvo com relação ao
artigo 53.
Em fé do que os abaixo-assinados, devidamente a~to
rizados para tal, apuseram suas assinaturas neste Convênio nas datas indicadas.
Celebrado em Genebra, aos vinte e sete dias de junho,
de mil novecentos e oitenta, em original nas línguas árabe, chinesa, inglesa, francesa, russa e espanhola, cujos
textos são igualmente autênticos.
Certificado corno texto autêntico - K. W. Scott, Secretário, Nações Unidas. (O:~nferência _ Neg~ciadora
para o Estabelecimento de um Fundo Comum sob o
Programa Integrado para Produtos de Base.)
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]\NEXO A

Subscricão de AçÕeoS. de cai:dtal de Contrib~igã.o Direta

Ações

AçÕes
Inteqr~li z'adas

J;_nte.tJ:ral izã-Veis

-~

V:ctlor
(~

de COiita)

Afegànistão

lOS

- 794 '480

AfrLca do Sul

309

338 040

Albânia

103

779 347

351

,1

República. Democrãtica Alemã

-~

iJüinero

{Unidades.

(Unldadr.::s

~)

~.I

- 15 133

809 612

101

764 214

102.253

566

104

786 913

655 831

121

915 543

472

3 571 375

831

819

13 763 412.

287 738

2 Gso

zo ost ;f.r!J

Alto Volta

101

764 214

7 566

102

771 7f!O

Angola

117

885 277

60 532

Arábia Saudita

lOS

794 48Õ

15 13.)

107

809 612

68 098

127

RepúbliC:~,

Federal da Alemanha

Argélia

118

Argentina

153

- 892 844-

1 !'57 670

26

196 728

945

179

80~

960 942

1--354 398

Austrália

425

215 750

is7

187 936

582

4 4.03 686'

Austria

246

861 352

70

529 653

316

2 391 005

771 780

Bahamas

lO i

764 214

566

102

Bahrain

101

764 214

566

102

771 7BO

Bangladesh

129

976 075

105 931

lO

1 082 005

Barbados

l.Jl2

771 780

1

566

103

779 347

Bélgica

349

640 699

121

915 543

470

3 556 242

Benin

101

764 214

1

Birmânia

104

786 913

566

102

771 780

15 133

106

802.046

~lO O

756 64')

45 399

119

900 410

República Soviética

Socialista da BielorO:ssia
BoHvia

100

756 647

113

855 011

Botsuana

101

566

102

77f 780

Brasil

338

2

557 467

115

870 144

453

3 427 612

Bu!Çãria

152

1 150 104

25

189 612

J-77

339 265

Burúndi

100

756 647

100

756 64./

-100

746 647

100

756 G47

100

756 647

Butão

764 214

Cabo 'verde

100

756 647

República Unida dos camarões

116

877 711

Canadá

732

5 53_8 657

República Centro-Africana

102

Chile

173

60 532 -

2 31.5 340

1 038

566

103

309 000

35

264 827

208

489

3 700 005

1 600

1 111

406 350

China

100

756 647

Cingapura

134

1 013 907

17

Colômbia

151

1 1.42 537

25

Chipre

Comeras
Congo

~

938 242

853 997

307

771 780
l

124

100

756 647

103

779 347

719 347
l

573 826

12 106 354

100

756 647

128 630

151

141 5:37

189 162

D6 -1 331 699

566

100

756 641

104

7S6 913
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Ações

Inteqral!zadaa

Inteqrali-zâveis

~
(~

(~

~>República _da Coréia

1S1

142 537

República Dernõciática Popular
da Coréia

104

786 913

Costa do Marfim

147

112 271

'l'Ot!_l_!

Número.
(Unida.sl.~

_de __Conta)

Ss....f2ntu)

25

189 162

176

15 133

106

802 046

22

166 462

169

1 278 734
953 375

331 699

Costa Rica

118

892 844

60 532

126

Coveite

103

779 347

S66

104

786 913

Cuba

184

1- 392 231

4l

310 225

225

702 ·156

1 831 OBG

68

514 520

310

Dinamarca

242

Djibuti

100

7S6 647

100

Dominica

100

756 647

100

756 647

República Dominicana

121

~15

131

991 208

Equador

117

·88S 277

Eqito

147

112 271

543

10

75 665
60 532

22

~66

462

756 647

125

945 809

169

278 734
960 942

El Salvador

118

892 844

68 098

127

Emirados Arabes Unidos

101

764 214

S66

102

771 780

Espanha

447

382 213

167

263 601

614

645 813

Estados Unidos da América

012

37 923 lSS

373

17 9S5 237

385

Etiópia

108

817 179

30 266

112

847 1\45

lS 133

107

eo9

Fij1

lOS

794 480

Fi_l!pinas

183

1 384 664

Finlândia

196

França

38S

l

2

483 028

lO 479 563

621

ss tna

392

612

302 659

687 .323

348 058

831 086

698 779

Gabão

109

824 74S

30 266

113

8~5

Gâmbia

102

771 780

S66

103

779 347

Gana

129

'976 07S

105 931

143

082 0.05

Grécia

100

7S6 647

100

756 647

100

7.56 647

Granada

100

756 647

Guatemala

120

907 977

Guiana

lOS

Guiné

Guiné Bissau

14

lO

011

75 665

130

983 641

817 179

30 266

112

847 445

lOS

794 480

15 1-33

107

8_09 612

100

756 647

100

7S6 647

Guiné Equ_atorial

101-

7_64 2.14

Haiti

103

779 347

102
lS 133

lOS

771 780
794 480

Honduras

110

832 312

Hungria

20S

l S5l 127

Iêmen

101

764 214

Iêilen Dernocrâtico

101

764 214

S66

102

771 780

tndia

197

1 490 $95

355 624

244

846 219

Indonésia

181

_3690 531

296 092

22U

664 624

Iran

126

9S3 375

90 798

la

1_044 173.

Iraque

111

c839 878

45 399

Irlanda

100

7S6 647

-~L

37 832
51

38S 890
S66

11S
~

256
102

i

870 144
J._ 9-37

017

771 780

lii

.885 277

100

756 647
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AçÕes

AcÕes

Inteqral!zadas
~

Islândia

Yi\lor

Número

~ÇE,

(Uni4&des

(~

~)

~)

~)

756 647
~

o

~

892 844

Itália

845

Iugoslávia

151

_Jamaica

113

855 011

~~303

17 425 584

Jordânia

104

786 913

Karnpuchea Democrãtica

101

764 214

Japão

Número

(~

100
118

Int_egralizâveis

- 6 393 668

1

~142

537

100
60 532

126

360

-2 723 930

1 205

24

181 595

175

45 39.9

119

900 410

050 726

-3 367

25 476 309

15 133

106

802 046

56ô

102

771 780

064

1

-9 117 598
1 324 133-

República Pópular Dernocrãtica
do Laos

101

764 214

Leso to

100

756 647

L! bano

105

794 480

15 133

107

Libéria

118

892 844

60 532

J.26

953 375

Jamahiriya Ârabe da Llbia

105

794 480

22 6"99

lOB

817 179

Liechtenstein

100

756 647

100

-756 647

Luxemburgo

1.00

756 647

100

-756 647

Madagascar

106

802 046

22 699

109

824 745

Malãui

103

779 347

566

104

786 913

Malásia

248

1 786 485

544 786

320

2 4"21 271

Maldivas

100

756 647

100

7.5C C-17

Mali

103

779 347

Malta

101

Marrocos

Maur:Icio

10L
100

1

566

104

786 913

764 214

566

102

"77Y 78o

137

1 036 607

136 1%

15.5

1 172 803

109

824 745

37 832

114

862 57.9

Mauritâniá

108

817 179

30 266

112

847 445

México

114

1 089 572

158 896

i65

24"8 463

Moçambique

106

802 046

22 699

109

824·- 745-

MÕnaco

100

756 647

100

156 647

21

Mongólia

103

779 347

104

786 913

Nauru

100

756 647

100

756 t47""

Nepal

101

764 214

101

764 214

Nicarágua

114

862 578

45 399

120

907 977-

N!ger

101

764 214

566

102

771 780

566

Nigéria

134

01_3 907

16

121 064

rso-

1 1."34 971

Noruega

202

1 528 427

49

370 757

251

1 899 184

Nova Zelãnd.ia

).00

756 647

100

omã-

100

756

100

756 647

Pahes Baixos

430

3 253 583

159

1 203 069

589

•I 456 652

Paquistão

i22

923 110

11

83 .'2"31

133

- ""1" 006 341-

Panamá

105

794 480

22 699

108

817 17.9

Papua-Nova Guiné

116

877 711

60~

532

124

9.38 242

Paraguai

lOS

794 480

.-15 133

107

809 602

647~

2

756 6·17 '-"

1609

1610 QuintO-feira 31

_DIÃRIQDO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

Integrãlizadas

'Inteqralizâyei s .

~=-_Número

_Nümero

{Unidad_~s

(~
~)

de Conta)

.9_e Cont.a)

Per?

136

029 040

17

128 630

153

PolÕnia

36·2

739 _Q_63

126

953 375

488

692 08

Port_ugal

100

756 647

100

756 .(i_47

~atar

100

756 647 -

100

756 6_47

Quênia

116

877 771

1.23

930_ 676

52 965

Rein·o Unido da Grã;;..Bretanha e
1 051

7 952 361

459

473 010

510

11 425 372

Romênia

142

074 439

20

151 329

162

225 768

Ruanda

103

779 347

566

104_

786 913_

Santa Lúcia

100
100

756 647

Irlanda do Norte

Samoa,

-o

756 647

l

lQO

75fí 647

100

756 647

San Marina

LOO

_7.56 647

o_

Santa sé

100

1_56 647

_O

são'vLcente e as Grenadinas

100

756 647

roo

756 64 7

são Tomé e Principe

1_01

764 214

101

í'G 4 214

100

·1sr; r..n

100

Seicheles
Senegal

-113

7.56 647
-855

120

~07

1

56_6

104

786 913

52 965

120

907 977

101

764 214

República Arabe da S!ria

1.13

855 01.1

Ilhas Salomão

101

764 214

Somália

101

764 2L4

Sr! Lanka

124

938 242

Suazilândia

104

786 913

Sudão

124

938 i42

Suécia

363

2 746 629

127

Su!~a

326

466 670

109

Suriname

104

786 913

12

12

137

036 607

18_

República Unida da Tanzânia

113

855 011

6_

Tchade

103

77~

Tchecoslovãquia

292

100

Tanga

34 7

2 2.09 410

103

779 347

113

855 011

Turquia

-100

756 647

da Ucrânia

100

756 647

Uganda

118

892 844

República Socialista Soviética

).1)2

771 780

90 798

136

J. 029 040

15 133

106

802 046

90 798

136

L Q29 040

960 942

490

3 707 571

824 745

435

2"91 415

15 133

106

802 046

136 196

155

172 803

45 399

119

900 'I 10

566

104

703 682

385

22 699

108

i-17 179
647
~80

1 8_65

14 111 469

107

809 612

Venezuela

120

907 977

Viet Nam

108

817 179

_

LOO
15 133

l-05 -

';'9.4

45 399

1.19

900 410

100

756 647

100

756 647

127

960 942

454 200

718

20 565 %9

30 266

111

839 378

75 665

130

983 )41

30 266

112

8-17

-o
68 098

853

10

2 913 092

-~-se

Socialis~

Uruguai

977

566

756 647

Trinidad e ~obago

União das Repúblicas

93

794 480

Tunísia

Soviéticas

75G 6.o17

5_2 965

179 345

105

7SG 647

lO O

7

103

Togo

lOQ __

ou

Serra Leoa

,Tailândia

O_

145

~

~-

Valor

Inteqralizãveis
Número_

(~

~

.,.--,--.., Tot.a.l.

~-

~
(!l_n~

(~

de

~)

~)

Cont~l

Zaire

147

1 112 271

22

H6 462

Ln

Zâmbia

157

1 187 936

27

. 204 295

39.2

131

Zirnbãbue

lO O

756 647

75"6

(J47

ANEXO B
Disposições especiais para os países de
menor desenvolvimento relativo, nos tennos do

parágrafo

Ó"',

do artigo 11.

Os Membros pertencentes à categoria de pafses de

menor desenvolvimento relativo, tal como definida pelas

Nações Unidas, pagarão as Ações Integralizadas referidas na alínea (b), do parãgra[o 1'~', do artigo 10, do seguinte modo:
.
(a) Será feito um pagamento de 30 por centO em três

parcelas iguais ao longo de um período de três anos;
(b) Subseqüentemente, será feito outro pagamento de
30 por cento em parcelas, cabendo à Junta Executiva determinar a forma e época desse pagamento;
(c) Após os pagamentos-(a) e (b) acima, os40 porcento restantes serão cobertos pelos Membros mediante o
depósito de notas promissórias irrevogáveis, não~
negociáveis e não &eradoras ~e juros, cabendo. à Ju~ta
Executiva determinar a- fÔrmã e época do pagam_ento.
2. Não obstante as disposições--do artigo 31, um país
de menor desenvolvimento relativo não terá seus direitos
de membro suspensOs se deixar de cumprir com as olJ.ri~
gações financeiras referidaS no parágrafo l 'i', deste Anexo
sem que lhe seja assegurada plena oportunidade _de defender seu Caso, dentfo de um prazo razoável, e de convencer o Conselho de Governadores de sua incapacidade
de cumprir com tais obrigações.

ANEXO C
Critérios de habilitação para os Orgãos lnter~ationais
de Produtos de Base
1. O Órgão Internacional de Produtos de Base deverá ser criado em base íntergovernamental, com participaçào aberta a todos os Estados Membros das Nações
UnidaJ: ou de qualquer de suas agências especializadas
ou ainda da Agência Internacional de Energia Atómica~
2. Tratará com continuidade de aspectos de comêrcio, produção e consumo do produto de base em questão.
3. Dele serão membros pro-dutores e consumidores
que representem uma parcela adequada das exportações
e das importações do produto de base em tela.
4. Terá processo decisório eficaz que traduza os interesses dos participantes.
5. Terá condições de adotar método apropriado para
assegurar o bom cumprimento de q~aisquer responsabilidades técnicas o"u o·utras decorrentes de sua associação
a atividades da Segunda Conta.
--

ANEXO D
Alocação de votos

I. Oida Estado-MenlbrO- referidO no in~i~~- (a), cf?__
artigo 5, terá:
__
__
(a) !50 votas básicaS;
(b) O número -de votos a ele alocada relativo àsAçõ_es
de Capital de Contiibuição Dircta que houver subscrito,
conforme estabelecido no apêndice deste anexo;

(c) Um voto para cada 3 7.832 Unidades de Conta de
Capital de Garantia que houver fornecido;
(d) Quaisquer votos a ele alocados em conformidade
com o parágrafo J'i', deste anexo.
__ _
2. Cada Estado-MCmbro referido no inciso (b}, do
artigo 5, terá:
(a) 150 votos básicos;
(b) Um número de_ votos relativo às Ações de Capital
de Contribuição Di reta que houver subscrito, a ser determinado pelo_ Cc;mselho de Governadores ~?r uma Maioria Qualificada com base na alocação de votas prevista
no_ apêndice deste anexo;
(c) Um voto para cada 37.832 Unidades de Conta de
Capital de_ Garantia que houver fornecido;
(d) Quaisquer votos a ele alocados em conformidade
corri o pirágrafo 39, deste anexo.
3. No caso de Ações não~subscritas ou adicionais de
Capital de Contribuição Direta se tornarem disponíveis
para_sUbscrição nos termos das alíneas (b) e (c~, do parágrafo 4Q, do artigo 9 e do parágrafo )9~ do artigo-12, dois
votos adicionais serão alocados a cada Estado-membro
para cada Ação adicionaJ de Capital de Contiibtilção
Direta que subscrever.
4. O Conselho de Governadores manterá a estrutura
- de votação sob constante exame e, se a estrutura de votação real diferir- significativamente daquela prevista no
apêndice deste anexo, fará os ajustamento~ necessários
segundo os princípios fundamentais que regem a distribuição de votos refletida neste anexo. Ao fazer tais ajustamentos o conselho de Governadores levará em consideração:
(a) O número de membros;
(b) O número de Ações de Capital de Contribuição
Di reta·
(c) Ó montante de Capital de Gara_ntia.
5_ Ajustamentos na distribuição dé votos segundo o
parágrafo 4'i', desie ailexo, serão feitos segundo as regras
e regulamentos a serem adotados para este fim pelo Conselho de Governadores em sua primeira reunião anual
por Maioria Altamente Qualificada.

ANEXO D
Apêndice
Alocação df' votos

Estado
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Votos
Votos
básicos adicionais Total

~feganistão

ISO
!50
150
República_~e_mocrãtica Alemã 150.
~RepÓbiica Federal da
150
Alemanha
Alto Volta
150
África do Sul
Albânia

Angola

150

Aiâbia"S.iUdita
Argélia
Argentiria
Autrâlia
Ãusti'ia

150
!50
150
!50
!50

.. 207
652

!57
713
4.212

357
802
307
863.
4.362

197
"241
. 2!J7

- 347
391

245

395
496
1.075

346
925
502

357

"651

134

Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Benin
Birmânia
República Soviética Socialista da Bielorússia
Bolívia
Botsuana
Brasil
Bulgária
Burúndi
Butão
Cabo Verde
República Unida dos Camarões
Canadá
República Centro-Africana
Chile
-chipre
China
Cingapura
Colômbia
Comoros
Congo
República da Coréia
República DemocrátiCa Popular da Coréia
Costa do Marfim
Costa Rica
Coveite
Cuba
Dinamarca
Djibuti
Dominica

República Dominicáita
Equador
Egito
El Salvador
Emirados Árabes V nidos
Espanha
Estados Unidos da América
Eti6pia
Fiji
Fílipinas
Finlândia
França
Gabão
Gâmbia

Gana
Gré_cia
Granada
Guatemala
Guiana
Guiné
Guinê Bissau
Guirié Equãtorial
Haiti

:Honduras
Hririgria

150
150
150
!50
!50
150
150

150
150
150
!50

!50
!50
150
150

ISO
!50

ISO
150
150
ISO
ISO
150
ISO
ISO
150
150
150
!50
150
150
150
ISO
1SO
150
150
!50
150
150
150
150
150
150
150
!50
150
150
150
ISO
!SÓ
150
150.

ISO
!50
!50
150
150
!50
ISO

197
197
-276
199
747
197
205
!51

347

.347
426

349
897
347
355
301

230
197
874
267
193

1.024
417
343

193
193
239

389

1.650
199
402
2.850

380
347

343
343

!.800
349
552
3.000

19>

343

291"

441
490
343
351

340
193
201
340
205

326
243
201

434
493
193
!93
253
241

326
245
!97
976
I 1.738
216
2!J7
430
385"
3.188
218
!99
276
159

!93
251
216
207
193
197
203
222
387

490
355
476
393

JSI
584
643
343
343

403
391
476
395
347

1.126
11.888
366

357
580

535
3.338
368
349
426
309
343
401
366.~

357
343
347
353
372

537

1612

_DIÁRIO DO_CONGRESSONACIONAL (Se~ão II)

QuintaCfeira 3!

Estado
Iêmen
Iêmem DemocrátiCo
lndia
Indonésia
Iran
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel

Itália
Iugoslávia

Jamaica
Japão
Jordânia
Kampuchea DemocrátiCa
RepUblica Popular Demo-

crática do Laos
Leso to
Líbano
Libéria
Jamahiriya Árabe da Líbia
Liechtenstein
Luxemburgo
Madagascar
Maláui
Malásia
Maldi vas
Mali
Malta

Marrocos
Maurfcío
Mauritânia
México
Moçambique

Monâco
Mongólia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéría
Noruega
Nova Zelãndia
Omã

Votos
Votos
básicos adicionais Total
!50
!50
!50
150
!50_
!50"
!50
!50
!50
150
!50
!50
!50
150

ISO
!50
!50
!50
!50
!50
!50
!50
!50
!50
150
!50
!50
!50
!50
!50'
!50
!50
!50
!50
!50
!50

·ISO

Peru
Polônia
Portugal

!50
!50
!50
!50
!50
!50
!50
!50
!50
150
150
!50
!50
.150

Qatar

ISO

País_es Baixos
Paquistão
Panamá
Papua-Nova Guiné

Paraguai·

Quénia
!50.
Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte
!50
Roménia
150
Ruanda
!50
Santa Lúcia
ISO
Samoa
!50
San Marina
!50
!50Santa Sé
São Vicente e as Grenadinas
! 50
São Tomé e Príncipe
!50
Seicheles
150
Senegal
150
Serra Leoa
ISO
República Ãrabe da Síria
ISO
Ilhas Salomão
!50
Sonlália
·.-150

197
197
471

347
347.
621
423 - 575
26.6
416
226
376
!59
309
159
309
243
393
2.065'
1.9!5
338 __
488
130
380
5.352
5.502
205 355
197
347
195
193
2JJ7
243
208
!59
159

210
201
6!8
193
201
197
299
220
216
319
210
!59
!57
193
195
232
197
290
399
159
193
936
257
208
239
207
295
737
-.159
!93
237

2.400

'.JJ:f
201
193
193
159
!59
193
195
193
232
201
232
195
197

345
343
357
393
358
309
309
360
351
. 768
343_
351
347
449
370
366
469
360
309
307
343
345
382
347
440

549
309

343
L086
407
358

--389

- _357

~

- 445
887
309
-'343
387
2.550
463
351
- 343
343
309
309 343
345
343
_382
351
382
345
347

Votos
Votos
básicos adicionais Total

Estado

Sri Lanka
Suazilândia
Sudão
Suécia
Suíça
Suriname
Tailândia
República Unida da Tanzânia
Tchade
Tchecoslovâquia
Togo
Tanga
'Trínidad e Tobã:go
Tunísia
Turquia
República Socialista Soviética
da Ucrânia
Uganda
On_i?.o das Repúblicas Sociahstlls Soviéticas
Uruguai
\'enezuela
Viet Nam
Zaire
Zâmbia

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

2ó3
205
263

413
355

150
150

230
!59

413
926
841
355
449
380
351
732
358
343
353
380
309

150

!51
245

301
395

4.107
214
251
216

4.257

tSü

150

779
692
205
299
230
201
582
208
!93
~-2oY

326

364
40!
366
476

505
343
104.374

Eleição dos Diretores Executivos
l. Os Diretores E2tecutivos e seus suplentes serão
eleítos pOr eScrutínio dos Governadores.
-z.-- A vo~ação serâ feita através de Candidaturas.
cada candidp.tura ,ÇQmpreenderá uma pessoa designada
por um Membro para Diretor Executivo- Uril.ã pessciã:
designad:::~ por esse -ines mo Membro" ou por outro
Membro p:::~m suplente. As duas pessoas que formam
cada candidatura não têm de-ter a-:..mesma-nacionalidade.
"J-~=- -c~êhi.-Governad~r d~põ.shará para U~a só candi~atura a totalidade dos votos a _ que tiver direito o
Membro que hÕuver designado aquele Governador nos
termos do anexo ó.
4. As 2-ª Gandadaturas_~que receberam o maior númeTO de votos se.rão eleita:;;: desde que nenhuma candidator~ tenh:::~ rec"ebido menos de 2,5 por Cento dO total devo~
tos.
s-. Se nào forem eleitas 28 Candidaturas no primefro escrutínio, haverá um segundo escrutínio em que votarão somente:
- a) Os Governadores que votaram no primeiro escrutínio por uma candadatura que não foi eleita;
b) Os Governadores cujos votos em favor de uma
candidatura eleita forem julgados, nos termos do parágrafo ~9, deste anexo, comu- tendo elevado os votos_ deposit:::~dos por aquela calldidatura acima de 3,5· po{ centO
ôo total df! Votos. - -- -~
--- -- -- -

e

6. Para- determinªr se os votos -depositados_ poç um
GoVemadõr deverão'Ser considerados como tendo eleVadq ~ t<>tal
qualquer candad-atura acima de 3,5 por centO ~o)otal de votos, considerar-se-ã Clue o_P~:rç_entual excluj,_ primeiramente, _ps votos do Governador que tenha
depositado o menor número de votos por aquela candidatum,_ e, _i-seguir, os votos do GoveTnãdor que tenha
depositado o segundo menor número de votos por aquela candidatura,e subseqtiêntemente, até chegar-sê a 3,5

de

Maio de !984-

por cento, oU" Uma cifra abaixo de J,S por cento mas acima de 2,5 por cento; mas qualquer Governador cujos votos tenham de ser computados para elévar o total de
qualquer _canâã<Iãfiira adm.::i de 2,5 por cento será consi-derado como tendo depositado todos os seus votos por
aquela candidatur:a, mesmo que leve o total de votos por
aquela candadatura a exceder 3,5 por cento.
7. Se;-em qualquer escrutínio, dois ou mais Governadores detentor_es de nÚJ!l_ero equiValente de votos tiverem
vofado por uma;..inesmà''éandidatura e os votos de um ou
mais, mas não de todos esses Governadores puderem ser
considerados como tendo elevado o total de votos acima
de 3,5 por cento do total de votos, a determinação de
ql!_ais deles ~erão o direito de votar no próximo escrutínio, se este se fizer necessário, será feita por sorteio:
8. Para determiOar -se uma candidatura for eleita no
segunífo escTutinio, e quaiS os Governadores cujos votos
serão consideradOs como- tendo eleito essa candidatura,
-aplicar-se-ão os percentuais mínimos e-máximos especificados no parágrafo 49 e na alínea b, do parágrafo 5_9,
deste anexo e o pro«;:edimento descrito nos parágrafos 69
e 79~ _deste anexo.
9. Se, após um segundo escrutínio, 28 candidaturas
não houverem sido eleitas, serão realizados escrutínios
adicionais- nas mesmas bases atê serem eleitas 27 candidaturas. A partir de então, a vigésima oitava candidatura
será eleita por maioria simples dos votos restantes.
10. No caso de um Governador votar por uma candidatum derrotada no último escrutínio realizado, esse
GoVerri'ador poderá indicar uma candidatura eleita, com
a concordância desta, para representar na Junta Executivà'o Mem-bro que indicou aquele GoVernador. Nesta hipóte.<;e, o teta de 3,5 por cento específicã.do na alínea b,
do parágrafo 5<?, deste anexo não se aplicará à candidatura assim designada.
11. Quando um Estado aderir a este Convênio no-intervalo entre as eleições dos Dirctores ExecufiVOs~P-óde
rá designar qualquer dos Dire-to~es -Executivos, éom a
Concci-rõãn"cia deste, para repres<;ntá-lo na Junta Exeçutívã. Neste c_aso, não se aplicará o teta de 3,5 por cento específíi::Udo na alínea b, dô !'arágrafo 59; deste anexo.
ANEXO F

- Unidades de Conta
O valor de uma Unidade de Conta será a soma dos valores das !ieguintes unidades de moeda convertidas em
qualquer uma dessas moedas:

Dólar dos Estados Unidos da América . . . .
0.40
Marco alemão ................. ~~·
0.32len japonês: ............. , , , . , . , ....... ~·. 21
Franco francêS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.42
Libra esterlina . . . . . . . . . ..-.~. . . . . . . . . . .
0.050
- Lira it:::~liana ........................... ~·. 52
Guilder neerlandês ........._..... ~-· ··~ ~-·. 0.14
Dólar canadense ....
O.D70
Franco belga ...........•............... - L6
Riyal saudita ..................... ,. ... .
0.13
Krona s_ueca
.......• -.-~ ................ -0.11
-rüãrirâmano--..--...... :-..... : • .~·... ·--·-·...
1)
- DOl~lr -aUstr"aliano ·... . . . . . . . . .. . . . .
0~017
-Piseta espanhola ....... , .... , . . . • .
1.5
Krone norueguês . . . . . . . . . . . . . . . .
0.10
Schilling ãustrfaco .....................
--0.28
Qualquer alteração na lista de moedas que determinam o valor de uma Unidades de Conta, e nos montantes dessas moedas, será feita segundo regras e regulamen-tos adotados pelo Conselho de Governadores por Maioria Qualificada, de acordo com a prâtica de uma instituiç~o internacional monetária competente.
r
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Faço saber- que O Congtesso-NaCional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla,

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1984
Aprova o texto do Acordo sobre Navegação Marítima Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, em Sofia, a 19 de agosto de 1982.
Art. I•

Ê aprovado o texto do Acordo sobre Navegação MarítimaComercial celebrado enti:e o Governo da Repúbli-

ca Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, em Sofi; a 19 de agosto de 1982.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor mr"data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

ACORDO SÕBRE NÃVEGA('ÃO- MARITIMA COMERCIAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLfCA.
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DAREPÚBLICA POPULAR DA BÜLGA"RfA
..
O Governó da República Federativa do Brasil

e
O Goverrió da República Popular da Bulgária,
Desejosos, de desenvolver a navegação marítima comercial entre os dois países,
Acordam o seguinte:

eventuais obstáculos que possam prejudicar o desenvolvimento desse transporte;
b) não criar obstácul9s aos navios da outra Parte
Contratante quando estiverem transportando mercadorias entre os portos desta e os de._tercciros pafses.
2. O disposto no parágrafo I. do presente Artigo não
afeta o direito que têm os navios de terceira bandeira de
participar do tráfego marítimo entre os porto_s das duas
Partes Contratantes. e os portos de terceiros ·pafS.es.

- Artigo IX
Artigo VI

Artigo I

A cooperação entre os dois países no campo da navegação marítima comercial será_baseadanos princípioS de
igualdade- de diTei tos, resPeito à soberania nacional e as~
sistência e vantagens mútuas.
Artigo II

As Partes Contratantes prestarão assistência mútua
para o estabelecimento do mais amplo contacto entre
seus respecrivos orgati.lsmos responsáveis pelas atividades no setor de transportes marítiinõ:S -ae -confornlidade
com o Artigo I do presente Acordo.
- Artigo III
O presente Acordo terá aplicação no território da Re-pública Federat_jva do Brasil e no território da República
Popular da Bulgária.
Artigo IV

Para efeitos desfe Acordo, a expressão .. navio dC uma
Parte Contratante" significa "qualquer einbarcação
mercante. matriculada e navegando sob bandeira desse
país, de acordo com a legislação nacional de cada uma
das Partes Contratantes", exceto:
a) navios de guerra;
b) outros navios quando em serviço exclusivo d.ãs
forças arlnadas;.
c) navios ~e pesquisa (hidrográfica, oceano8ráfic"ii ecientífica);d) barcos de pesca;
e) embarcações exercendo funções não comerciais
(embarcações governamentais, navios-hospital, etc.).
Artigo V
l. Cada Parte Contratante prestará à outra tOdO o
auxflio possível para o desenvolvimento da navegação
marítima comercial entre os dois paíseS e se absterá de
tomar quaisquer medidas que possam vir a prejudicar O
progresso normal da livre navegação internacional. Nesse sentido, as Partes Contratantes concordam em:
a) encorajar a parficipação dos n-ãVíos de bandCifa
brasileira e búlgara no transporte de mercadorias entre
os portos dos dois pafses, conforme as disPosições de
contratos comerciais, e cooperar para a' eliminação de

com o· parágrafo I. deste Artigo, serão dispensados de
nova medição nos portos da outra Parte Contratante.
3. O cálculo e_ o pagamento de tarifas portuárias serão efetuados com base nos certificados de arqueação
dos navios mencionados no parágrafo I. do presente ArtigO, obseiVando-se os regulamentos locais e em condições idênticas às vigentes para os navios da Parte receptora.

I. Cada Parte Contratante concederá aos navios da
outra Pa~te Contratante, em seus portos_~ águf!,_S territoriais, o mes"rrio tratamento'que concede aos navios nacionais empregados em transporte internacional marífimo,
no tocante a:
-entrada e saída das águas territoriais e dos portos;
-utilização dos portos para carga e descarga de mercadorias e_ para embarque e desembarque de passageiros;
- pagamento de taxas e à utilização de serviços rela~
cionados -com a lia \legação corneTeia! marítima e as ope~
rações comerciais costumeiras dela decorrentes.
2. As dispOsições contidas no parágrafo ]I' do pre-sentç, Artigo não- se aplicarão:
- às atividad-es que. de acordo com a legislação de
cada Parte Contratante, sejam reservadas às suas próprias emp~esas, companhias e organizações, tais como o
comércio costeiro, cabOtagem, operações de salvamento,
reboque e outros serviços portuários;
-aos regulamentos referentes à admissão e- estada de
cidadãos estrangeiros no território de cada uma das Partes Contratantes;
-aos regulamentos de praticagem obrigatória para
navios estrangeiros;
-aos portos não abertos a navioS estrangeiros.

Artigo VII

As Partes ContratanteS tomarão, nos limites de sua le-·
gislaçãq e reit,tl.ãmen_tos _portuários_. todas aS nledtdas ileces~áfiaS para faciiítar e encorajar os transportes maríti~
mos, para impedir demoras desnecessáriaS dos navios de
suas ban_dpiFas _1!!1-cionais em seus portos e para acelerar e_
simplificar, tan"io quanto possível, o atendimento de-for~
malidades alfandegárias e outraS em vigor nos respectivos portos.
Artigo VIII

I. Os ~-:tit:JQa,a·os de naciOna_IiCfa:de e arqUCaçãO de
navios, bem como outros documentos de bordo, expedidos ou reconhecidos pelas autoridades competentes de
uma das Partes Contratantes, serão reconhecidos pelas
autoridades correspondentes da outra Parte Contratan-

te.
2. _Os navios de cada Parte ÇontrÂtant_e, providos de
certitficad0 de arqueação expedido de acordo com as
normas vigentes e reconhecido como Válido de acordo

I. A expressão "membro da tripulação" refere-se a:
"qualquer pessoa a bordo do navio durante a viagem,
que desempenhe fynções ligadas à exploração ou manutenção do mesmo, e seja incluída no rol de equipagem".
2~ As -Partes Contratantes reconhecerão os documentos de identidade dos membros da tripulação, expedidos ou reconhecidos pelas respectivas autoridades
competentes. Os referidos documentos de identidade
são:
-para os tripulantes da República Federativa do
Brasil: a "Caderneta de Inscrição e Registro";
-para os tripulantes da República Popular da Bulgária: a "Caderneta de Tripulante".
3. As Partes Contratantes concordam em cu.inprir o
disposto na Convenção n~' 108 da Organização Internacional do Trabalho no que concerne ao reconhecimento
dos documentos de identidade e de nacionalidade dos
tripulantes, para efeito de entrada e estada dos mesmos
em seUs -respectivo_S_ territórios.
Artigo X

1. Os portadores de documento de identidade, de
acordo com o Artigo IX do presente Acordo, e os tripulantes 9-e navio da Parte Contratante que tenha expedido
tais documentos, poderão 'descer à terra sem visto e permanecer na cidade em que o porto se situa, durante o
tempo em que o navio estiver atracado, desde que estejãm incluídos na lista de tripulantes constantes do Rol de
Equipagem submetido pelo Capitão às autoridades p-ortuáriaS.
2. Desde_ sua descida à terra, até o retorno ao navio,
os tripulantes devifãõ obedecei aos regulamentos vigentes no pais -que visitam.
Artigo XI

Os portadores de documento·de identidade conforme o Artigo IX do presente Acordo terão o direito,
independentemente do meio de transporte que utilizarem, de entrar no território da outra Parte Contratante
ou atr<!vessáMlo com o objetivo de retornar ao navio, de
ser transferidos piua outra embarcação, ou viajar por
qualquer outro motivo previamente aprovado pelas autoridades competentes da Parte receptora.
2.- Em todos os casos mencíonados no parágrafo l.
deste Artigo, os documentos de identidade deverão incluir visto de entrada no país por cujo território seus porI.
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tadores passarão. O visto em questão será expeOído pela~
autoridades competentes do país receptor dentro do menor tempo possível.
3. Quando um tripulante de uma das Partes Contratantes, portador de documento de identidade conforme o
Artigo fX deste Acordo, desembarcar em porto da outra
Parte Contratante por inotivo de dÕ"ença Ou por outras
razões reconhecidas como aceitáveis e:vãlidas pelas autoridades competentes no referido porto, estas deverão expedir, dentro do menor tempo possível, a permissão-necessária para- que o tripulante em questão Possa perma~
necer em seu território durante o período de hospitalização ou possa retornar ao país de origem, utilizando
qualquer meio de transporte, ou dirigir-se a outro porto
para embarcar em outro navio.
Artigo XII
Cada Parte Co-ntratante prestará assistencia médica ã
tripulação dos naVios da outra Parte Contrã.tãnie, de
acordo com sua legislação.
Artigo XIII
Não obstante_ as disposições dos Artigos IX, X, XI e
XII deste Acordo, serão _aplicáveis os regulamentos válidos no território de cada Parte Contratante a respeitó da
entrac!a, permanência e saídã: de estrãngii"i'-áS. Artigo XIV

Se um navio de uma das Partes Contratantes encalhar, der à praia_-ou sofrei- qualquer outro acidi:nte na
costa da outra Parte Contratante, este navio e sua carga
gozarão da mesma proteção_ garanfida às embarcações
nacionais e sua carga. Ao comandante, à tripulação e aos
passageiros a bordo do navio que sofreu avaria serão dispensadas, em qualquer tempo, a mesma assistência, aju·
da e proteção que seriam asseguradas aos nacionais do
país em cujas águas territoriais ocorreu o acidente. Nenhuma provisão do presente Artigo impedirã a formulação de quaisquer reivindicações concernen-tes à ajuda e
assistência prestadas ao navio que sofreu avaria; à -sua
tripulação, passageiros, carga e proPrieáaàes.
2. -O navio que tenha sofrido acidente, suas propriedades e cargas _a bordo, não estarão sujeitas a cobrança
de direitos aduaneiros-, impostos ou outros gravames de
qualquer natureza que incidam usualmente sobre as importações, desde que os mesmos não sejam destiil<idos ao
uso ou conswno nolerritódo da outra Parte Contratante
onde ocorreu o acidente.
3. Nenhuma disposição do parágrafo 2.- do presente
Artig-o podeTá- ser- interi:)fetada ConiO elíiníiiindO' a óbserva-ção e- a aplicação das leis e dos regulamentos em vigor nos território.s--das Partes Contratantes com respeito
à armazenagem temporária de mercadorias.
I.

Artigo XV
1'\_S rartes Contratantes concederão uma à outra, sem·
pre que necessário, através das respectivas companhias

·-de n"ãvegãção e organizaçõeS marítimas, o direito de estabelecimento, em seu território, de agêncii-Para --tr:itar
das respectivos interesses comerciais marítimo"s,
observando-se a legislação do país receptor.
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Ca e outras medidas de controle e prevenção atinentes à
-segurança dos navios e portos, à salvaguarda da vida humana no mar, à segurança das mercadorias e à admissão
de estrangeiros em seu território.
-

Artigo XVI
Artigo XIX

- I.

As rendas_ e lucros auferidos, como resultado das
atividades de transporte marítimo pelos navios e companhias de navegação de uma das Partes Contratantes no
território da outra, estarão isentos de impostos sobre a
renda e o lucro no territórlo dessa outra--Parte.
2. As Partes Contratantes tomarão as medidas ne-cessárias para a râpida liquidação e transferência -das importâncias resultantes âo pagamento de fretes aos armadores autorizados.
Artigo XVII
I. As Partes Contratantes concordam eni" cooperar
para a solução amigável de eventuais disputas que possam surgir entre as respectivas pessoas físicas e jurídicas
a respeito da navegação marítiina comercial. Caso tal
não seja possível, as disputas serão resolvidas por arbitragem, desde que as Partes assim convenham. A solução
de disputas por_ arbitragem dispensará a jurisdição dos
tribunais.
2. As Partes Contratantes garantirão o cumprimento
da sentença arbitral. desde que:
-a) A sentença esteja em vigor de acordo com a legislação do país onde foi pronunciada;
b) a sentença não contradiga a ofdem pública do
acusado.
A sentença arbitral será cumprida de acordo com ale·
gislação do acusado.

Em espfrito de estreita cooperação, as Partes Cón~
tratantes consultar-se-ào periodicamente com vistas a:
a) discutir e aperfeiçoar as condições de aplicaÇão do
presente Acordo;
_ b_) __~tudar problemas específiCos que, -.a seu ver, -re:queiram atenção imediata;
c) sugerir e coordenar eventuais emendas ao presente Acordo.
2. As Partes Contratantes terão o direito de proPor
reuniões de consulta entre as autoridades marítimas
competentes dos dois países._ As referidas _reuniões de
consulta serão realizadas dentro de não mais de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua proposta.
3. Para os efeitos do presente Artigo, as autoridades
marítimas competentes são:
_--na República Federativa do Brasil- a Superinten·
dência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM);
-na Repúbttca Popular da Bulgária - o Ministério
dos Transportes.
4. Se, por alteração da legislação de alguma das Partes ContratanteS, for modificada a Competênda da <iuto·
rida de mar1tima, mencionada no parágrafo 3. do presente Artigo, a designação de nova autoridade será comuni·
cada ã outra Parte Contratante, por via diplo!llática.
I.

Artigo XX
Artigo XVIII
I. As autoridades competentes de cada uma das Partes Contratantes não levarão ein consideração as dif~
renças e disputas que possam surgir a bordo ou e~ porto.
de s_eu território, entre o armador, o Capitão, os oficiais
e os tripuhmtes a respeito de salários, objetos de uso pessoal e, em geral, trabalho ã-bordo de navio de bandeira
da outra Parte Contratante.
2. As autoridades competentes de uma das Partes
Contratantes não intervirãO a bordo de navio debandeira da outra Parte Contratante quando em portos de seu
territóriO, exceto;
a) a pedido da Autoridade Consular, ou com autor~
· zação desta;
b) quando houver ameaça ã segurança ou à ordem
pública na costa ou no porto;
c) quando pessoas alheias à tripulação estiverem envolvidas.
3. As disposições do presente Artigo não afetam os
direitos das autoridades locais quanto à apliCação- das
leis e regulamentos aduaneiros, ao zelo pela saúde públi-

l, Cada uma das Partes Contratantes notitificará a
outra do cumprimento das respectivas formalidades
constitucionais necessárias à aprovação do presente
Acordo, o qual entrará em vigor na da(a do recebimento
da segunda dessas notificações,
2. As alterações ao presente Acordo entrarão em vigor na forma indicada pelo parágrafo I. do presente Ar·
tigo.
3-: O presente Acordo permanecerá em vigor por
período ilimitado, a menos que uma das Partes Contratantes o denuncie, por via diplomática, A dei:iúnCia SUCtirá efeito seis meses após a data de recebimento da respectiva notificação.
Feito em Sofia, aos 19 dias do mês de agosto de 1982,
em dois originais, nos idiomas português, búlgaro e inglês, sendo todos os _textos igualmente autênticos. Em
cas_o_de divergência de interpretação, prevalecerá o texto
em inglês.
Pelo Governo da Rep-ública Federativa do Brasil:
( Cados Alberto Pereira Pinto).
Pelo Governo da República Popular da Bulgária; (Ni~
kolai Youchev ).

Faço saber que-o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• IS, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n' 2.072, de 20 de dezembro de 1983, que "altera a legislação do imposto de renda, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.012, de 20 de dezembro de 1983, que ''altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências~~.
Senado Federal, 29 de maio de 1984. -.Senador Moacyr Dalla, Presidente.
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Faço saber que o CÓngrésso-Nacionai aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1984
Aprova o texto do Df.!CJ'eto-Iel n• 2.080, de 20 de dezembro de 1983, que "reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos militares".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.080, de 20 de dezembro de 1983, que "reajusta o valor do soldo
base de cálculo da remuneração dos militares".
Senado Federal, 29 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

~-----------SENADO FEDERAL----------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente,
mento Interno, promulgo a seguinte

!lOS

termos do art. 52, item 30, do Regi-

RESOLUÇÃO, N• 17 DE 1984
Aprova o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução o• 69, de 1978.
Art. I• Ê aprovado o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n• 69, de 1978 destinada a investigar a concepção e execuÇão do Acordo Nuclear firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal da Alemanha.
Art. 2• A Mesa do Senado Federal tomará as providências necessárias ao atendimento ou encaminhamento das Conclusões e Recomendações constantes do mesmo Relatório, além de:
I - sem prejuízo da Recomendação n• 26 do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, e na forma do art. 239
do Regimento Interno, solicitar ao Poder Executivo que proceda a uma reavaliação global do Programa Nuclear, remetendo os
estudos e conclusões a esta Casa;
II- atravês da Presidência da República, enviar à Procuradoria Geral da República cópia de todos-os atos e contratos
que estabeleçam vínculos jurídicos para a Administraçã-o Direta ou-lndireta, a fim de que seja apreciada a respectiva legalidade,
com eventual adoção de medidas cabíveis, em especial quanto aos seguintes:
a) contrato firmado entre FURNAS - Centrais Elétricas Sj A e a Westinghouse Eletric Corporation associada à
Westinghouse Sistema Elétrico Ltda., e à EBE - Empresa Brasileira de Engenharia Ltda., bem como os respectivos aditivos,
para fornecimento de equipamentos e serviços eletromecânicos referentes à Usin3. de Angra l;
b) contrato firmado entre FURNAS- Centrais Elétricas S(A e a Construtora Norberto Odebrecht SjA para execução de obras civis de Angra I, IJ e III;
c) contrato que permitiu a intervenção da Logos Engenharia S/A no gerenciamenío do Projeto de Angra I.
Art. 3• Recebidas as informações solicitadas ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria Geral da República,
a Mesa do Senado Federal as enviará à Comissão de Constituição e Justiçn;na forma d-o art. i 77 do Regimento Interno, a fim de
que se pronuncie quanto às eventuais responsabilidades a serem apuradas, e à ComissãO -de Minas e Energia para o exame do
mérito das respostas dadas.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 57.493.536.955,51 (cinqüenta e sete bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e
cinqüenta e um centavos), o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É o Governo' do Estado do Rio Grande do Sul, autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado
pelo item III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de-1975. alterada pela de n• 93, de II de outubro de 1976, ambas do
Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 8.198.149 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul- Tipo~Reajustável- ORTERS, equivalentes a Cr$ 57.493.536.955,51 (dnqilenta e sete bilhões, quatrocentos e noventa
e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e um centavos). considerado o
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valor nominal do título de Cr$ 7.012,99 (sete mil, doze cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em dezembro/83, destinada
à complementação do giro de sua dívida consolidada interna intralimite mobiliâria, vencível dUrante o exercício de 198_4, obedecidas as condições admitidas pelo Banco_ Central do Brasil no- respeCtivo_ proCesso.
Art. 2• Esta Resolução~-entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1984. - Senador Moacyr D~la, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 19, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.00 (ses8enta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento do Programa de Investimentos do Estado.
Art. 1• É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, com a garantia da União, operação de empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financiador a sei-iridicado sob a orientaçãO do Mínistério da Fazendà e do Banco Central do BraSil,
para ser aplicado no Programa de Investimentos daquele Estado.
Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em ·articulação com o~Baiico Central do Brasil, nos
termos do art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados
da ex.ectrção da política eco-riômico:.firi.anCeira do GOverno Federal e, ainda, o disposto na autorfzação legislativa estadual constante do Decreto Legislativo n•~63, de 12 de dezembro de 1979.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1984. - Senador Moacyr D~la, Presidente-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgoa seguinte
RESOLUÇÃO N• 20, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a c!>ntratar operação de crédito no valor de CrS 6.831.075.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trinta e nm milhões, setenta e cinco mil cruzeiros).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gêrais, nos termos do art. 2• daResolução n•93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 6.831.075.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trinta e ummilhões, setenta e cinco mil cruzeiros), correspondentes a 1.500.000.000 UPCs, considerado ovalor nominal de UPC de Cr$ 4.554.05 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vigente em julho/83, junTo ao Banco de CréditoReal de Minas Gerais S.A:, este na qualidade de~ agente firiancéíro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à aplicação do programa CURA, para execução de obras de 5mplantação e complementação de
infra:estrutura urbana, naquele Município, obedecidas as condições admíiidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. ~
Senado Federal, 30 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 79• SESSÃO, EM 30 DE MAIO DE
1984

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Ofieios do Sr. 11'-Secritário da Câmarã: dos
Deputados
N9 347/84, comunicaTidOã rejeição do substitutivO
do Senado ão Projeto- de Lei da Câmara ·n9"<5'2,--de ·
1979, que altera os arts. 16 e 25 da Lei n9 4. 737, de 15

de julho de i 965 ..:.._Código Eleitoral. (Projeto enviado à sanção em 29-5-84Y - Encaminhando à revisão do_ Senado autógrafo
da seguinte matéria:
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado n~" 164/84 (n~" 6.823/-82, na Câmara),
que proclama o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont Patrono da Aeronáutica Brasileira, o
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aéreâ-Biãsileira, e cria a "Medalha Eduardo Gomes'-'_

1.2.2- Leitura de projetos
Projeto -de Lei do- Senado n~ 82/84, que altera a redação do§ 19 do art. 457, da Consolidação das Leis
do Trabalho, de modo a determinar que o pagamento de horas extras habituais passe a integrar o salârio.
Projeto de Resolução n" 29/84, que reestrutura o
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, extingue os
Grupos Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, Artesanato e Outras Atividades de
Nível _Médio, e de Adjunto Legislativo do Quadro
Permanente do Senado Federal, institui o Incentivo
aO- M-éiito F'uncionai-e dâ- outras providências, .
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1.2.3 ....,;.. Comunicação da Presidência
Prazo para oferecimep.to de emendas ao projeto de
resolução anteriormente lido
1.2.4 -

Requerimento

N9 l02f84, de autoria do Sr. Humberto Lucena, de
urgência nos termos do art. 371, alínea c, para a
Mensagem Presidencial n~' 72f84, que solicita autorização do Senado Federal para que o Departamento
de Águas e Energia Elétrica de São Paulo- DAEE,
possa realizar operação de crédito no valor de Cr$
10.000.000."000,00, pã:ra os firis que especifica.

1.3 -ORDEM DO DIA

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n'i' 76/84 "(nl' 120/84, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge
D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil junto ã
República da In&a, para cumulatiVam-ente, e~erci:r a
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do
NepaL Apreciado em sessão secreta.

Ata da

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n'? 78/84 (n"' 130/84, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
General~de-Exército Mário de Mello Mattos, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Paraguai. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de R~lações Exteriores
sobre a Mensagem n" 88/84 (n"' !.54/84, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à dt!liberação do Senado a escolha do Senhor Lan~
dulpho Victoriano Borges da Fonseca, Ministro de
Segunda Class~a __ Carreira_ de __ Diplomata, para
exercer a funÇ~:O-dê- Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica do Irã. Apreciado em sessão Secreta.
0

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM ÓO DIA

1617

SENADORA EUNICE MICH!LES- Adoção de
providências paip. o combate à "febre negra" que
ocorre na região do Purus, no Amazonas.

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

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN-TERIOR
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 29-5-84
3-ATAS DE COMISSÕES
4- MESA D!RETORA

SENAJ)OR MUR!LO BADARO- Falecimento

do Sr._Qsires Unhares Fraga.
.. -jENADi:Jfl. NE[-SON CARNEIRO ..- .Regulamentação do dispositivo constitucional que institui o
seguroadesemprego.
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5 - LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 30 de maio de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária,- da

47~

Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Lenoir Vargas
ÀS I8 HORAS E JU MINUTOS, ACHAM-SE PR,f;SENTES OS SRS. SENADORES: ..
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionor Roriz --Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves --Hélio dueiros- Alexandre Costa
-João Castelo --José Sarney- João Lobo -José
Lins - Virgílio Távora -Martins Filho - Humberto
Lucena- Aderbal Jurema -·-Cid Sampaio .....:.:·Marco
Maciel - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante Lourival Baptista~ Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Luiz VIana -João Calmon -José Ignãcio Ferreira
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
- Roberto Saturnino - ftamar Franco - Murilo Badaró -Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernando
Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito Ferrei~
ra - Henrique Santiiio - Gastão Mi.IIIer- Roberto
CampoS-.:.._ José Fragelli -- J\.iarcelo Miranda -Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Ãlvaro Dias..::::.. Enéas
Faria - Jaison Barreto -Jorge Bornhausen - Lenoir
Vargas - Carlos Cbiarilli-_ Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. SeriádÕre·s.
}ia vendo número regimenta[, declaro aberta_~ s~são.
Sob a proleção de Deus iniciamos noSSos trãbalhos.
O Sr. I9~Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos ·neputã:r
dos

N9 347/84, de 29 de -maio de 1984, comunicruído a rri~
jeição do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da

Câmar;,l_ J]i§I.- Je197r:t '(n9 _3_.316/77, na Casa de origem),
que altera os arts. 16 e 25 _da Lei n"' 4.737, de 15 de julho
de 1965 - Código Eleitoral.
(Projeto" envíado à sanção em 29-5-84.}
OFICIO
Do-sr. 19-Secretái-io da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado a seguinte matéria:
EMENDA DA CÂMARA AO !'~OJETO.DE LEI
DO SENADO N• 164, DE 1984
(N9 1;.823/82, na Câmara dos ~eputados)

"Proclama o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont Patrono da Aeronáutica Brasileira, o
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono d4 Força
Aérea Brasileira, e cria a "Medalha Eduardo Gomes".
Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redação:

"Altera a reda~:;ào do § 19 do art. 457, da Consoli·
d8(ào das Leis do Trabalho, de modo a determinar
que o pagamento de horas extras habituais passe a integrar o salário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. '"' _ O~§ do art. 457, da COnsolidação das Leis dÕ
Tfãbalho,- pasSa a vig<?_r~r c~m a seguinte redação:
"§ J9 Integram o salário não só a imPortância
fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, _gratificações ajustadas, diárias para viagens,
abonos e horas extras prestadas habitualmente."

Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam~se as disposições em contrário.
--

..ArL 3~" FiCa instituída a "-Méâalha Eduardo
Gomes··_: Ã.i)Iic-açãO e EStUdO'· d~stinada a incenti~
var a aplicação nos estudos e na instrução, premiar
e dar relevo ao mêrito íriteiCCtual de Oficíais e
Praças do Ministério da Aeronáutica que venham a
distinguir~se nas ativídades escolares."
{Às Comissões de Constituição e Justiça e de
carão e Culiura.)

Ê lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DE 1984

Edu~

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -O Expe~
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }9~
Secretário.

-Justificação

Diz o§ 19, do art. 57, CLT, em sua redação vigorante,
que o salário do trabalhador ê integrado não s-omente
pela importância fixa ex ti pulada, senão que também pelas c_omissões, percentagens, gratificações, diárias para
viagens e abonos.
Os pagamentos por horas extraodinárias, mesmo ha~
bituais, não se incluem na previsão legal, de modo que
ao trabalhador fica sempre dificii obter o reconheclin.ena
to de tal direito (na verdade só conseguido na via judi~
cial, em-alguns casos).
Por isto que, em atendimento a reivindicação aprova~
da durante o VIII Congr~so Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbãnas (R-io-~
ã 31 de maio de
1983), estamos propondo pequena alteração no texto do

-.u-
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citado dispositivo, de modo a nele deixar consignada expressamente a determinação de as boi-as extras integra.

rem o salário, ao menos quando prestadas habitu.a.lmente.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1984.- Nelson Carneiro.
LEG!SLAÇÀO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO.TRABALHO
CAPITULO II
Da Remuneraçio
Art. 457. Compreendem-se na remuneração dO empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ I" Integram o salário, não só ·a importância fiXa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias pai-3 -Viagem e abonos pagos
pelo empregador.

(Às Comissões de -constlluiçào e Justiça e deLegislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O projeto
lido serâ publicado e remetido às comissões competen
tes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lidr
pelo Sr. 19-Secretário.
··
h lido o seguinte

PROJETO DE .. il,ESOLUÇÃO.
N.o 29, de 1984
(Da COmissão Diretora)
Reestrutura o Grupo-Atividades de
Apoio Legislativo, extingue os Grupos
Serviços Auxiliares, Serviços de Trans~
parte Oficial e Portaria, Artesanato e_
Outras Atividades de Nível Médio, e de
Adjunto Legislativo do Quadro. Permanente do SenadQ Federal, institui o IncentivO ao l\'Iérito Funcionai e ·dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 Fica reestruturado o _GrupoAtividades de· Apoio liegislativo do Quadro
Pexmanente do Senado Federal, designado
pelo Código SF-AL-()11}, compre·enCie!Ulo ·as
Categorias Funcionais a seguir identificadas, distribuidas as respectivas Classes pela
escala de referências na forma rdo Anexo I
desta Resolução:

Código SF-AL-011 Código SF-AL-IH2 tivo;
Código SF-AL-013 rança Legislativa;

Téenlco Legislativo;
Taqulgrafo_ Legisla-

-Legislativo, além dos estabele'Cidos nas instruções reguladoras dos -concursos, os .~:fe
gulntes:
--- I -- Pata as Cá.tegorias FunCionais de
Técnico Legislativo e Taquígrafo Legislativo, diploma ou certificado de conclusão de
curso superior ou habilitação legal equiv·aIente correlacionados com as atribuições da
categorta Funcional;
II - para a Categoria Funcional de Ins~ .petor de Segurança Legislativa, diploma ou
certificado de conclusão de- ·curso superior
de Bacharel em Direi to;
III" - para as Categorias Funcionais de
Agente de Segurança Legislativa e de Agente de Transpoi"te Legislativo, certificado de
conclusão de curso de 1.0 grau· ou de ruvel
equivalente;
IV-- para a Categoria Funcional de Ass.Lstente Legislativo, certificado de conclu-são de 2.0 grau ou de nível equivalente:
V - para a Categoria Funcional de_ Agente de Serviços Legislativos, observadas as
respectivas especificações de classes, a se.;.
rem estabelecidas em Ato- de Comissão Diretora, certificado de ·conclusão do 1.0 Grau,
ou de nível equivalente.
Parágrafo único. ~ É requisito <para ln~
gresso na Classe "C" da Categoria Fun'Ciona.l - Técnico Legislativo, :por progressão
funcional, possuir o ,.servidor diploma de nível superior.

Art. 3.0 Os ocupantes de cargos integrantes das Categorias Funcionais do Grupo a que se refere esta Resolução ficam sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, ressalvadas as ,ativ!dades técnicas ou especializadas que tenham
cargas horárias estabelecidas em regulamentação específica.
Art, 4.0 Integl'arão as Categorfas · Funcionais de que trata o art. 1. 0 desta Resolução, os cargos especificados no Anexo II1
cujos o-c'upantes serão incluídos na Catego·
ria Funcional própria, mediante Ato da Co
missão Dlretora.
Parágrafo únie<,>. Os cargos vagos, remanes~nte·s de situações_ anteriores a esta
Resolução, não comprOmetidos com progressão op. ascensão funcional, ~rão distrlbuldos mediante Ato da Comissão Diretora,
nas Catego;ias Funcionais Indicadas no art.
1.0 desta Reso}uç~ão.

Maio .de 1984

Art. 5.0 Para provimento, por melo de
púl>Uco, ascensão ou progressão
funcional, de cargos cujos ocupantes, em
decorrência das especificações de elasses,
venham a desempenhar atlvidades próprias
de profissões regulamentadas, será exigida
a correSpondente hab!litação profissional,
técnica ou ,especializada.

~-cõnCuiso

Al't. 6.0 ~ lil lnst!tuido o Incentivo ao Mérito Funcional, com definição, caracterlstlca.s, critérios de~ avaliação, beneficiários e
base de cOncessão a serem disciplinados em
Ato da COmissão Diretora.
Art. 7.0 São movimentados para a última referência das respectivas 'Classes especiais, os ocupantes destas, e, para a referência~ inicial da classe imediatamente SU"
per~r 'à em que se encontram, os ~tegran
tes das demais classes, das GategOrlaS Funcionais do Grupo ....: Outras Atividades de
Nivel Superior.
_ Parágrafo único~- O disposto neste artigo ·não se aplica aos beneficiados pelos Atos
n.oo 34, 35, 36 e 39, de 1983, da Comissão Dlretora.
Art. 8.0 Estendem-se a.os inativos do Senado Federal os efeitos decorrentes da
reestruturação de que trata esta Resolução.
Art. 9.0 Ficam extintos os Grupos - OUtras Ativldades de Nível Médio, Serviços
Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, Artesanato .e as Categorias Funcionais de Assistente de Plenários e de
Adjunto Legisl~<t!vo do Quadro Permanente
do Senado Federal, cujos ocupantes passarão a integrar categoria-s funcio-nais do
Grupo-Atlvldades de Jlcpoio Legislativo, nas
oondições do Anexo II.

Art. 10. A Comissão Dlretora, mediante
--Ato, expedirá as normas complementares à
Implantação do disposto nesta Resolução,
baixando as especificações de Classes previstas no item v do ·art. 2.0 , desta Resolução.

Art. 11. Esta Resolução ·entra em vigor
na data de sua publicação, com efeitos fi"
nance!ros a partir de 1.0 de janeiro de 1984.
Art. 12.
contrário.

Revogam-se as disposições em
.

ANEXO I
(art. t

0,

ResOlução n. 0

SENADO FEDERAL
cirup<i-.Atlvidade de- Apoio Legislativo

Inspetor de Segu-

Código SF-AL-014 ça Legislativa;

Agente de Seguran-

Código SF-AL-015 tivo;

Assistente Légrs!a-

Código SF-AL-016 Legislativos; -

Agente de Serviços
- --·
- -

Código SF-AL-017 porte Legislativo.

Agente de Trans-

Art. 2.° Constituem requisitos .para . 1;:,gresso nas Classes Iniciais das Categorias
Funcionais do Grupo-At!vldades de Apoio

CóDIGO Categorias Funcionais
Técnico Legislativo
Técnico Legislativo
Téc.111co Legislativo
Técnico Legislativo
Taqulgrafo Legislativo
Taqiugrafo Leg.islatJ.vo
Taquígrafo Legislativo
Taqufgriifo Legislativo
Inspetor de Sag'urança Legisla t!va

SF-AL-010
.Código/Classes
SF-AL-011/Especlal
SF-AL-011/"C"
SF-AL-011/"B"
SF-AL-011/"A"
SF-AL-012/EspeciaJ.
SF-AL-012/"C"
SF-AL-012/"B"
SF-AL-012/"A"
SF-AL-Ul3/ Especial

Referências
NS-23,
NS-20,
NS-17,
NS-14,
NS-23,
NS-20,
N8-17,
NS-14,
N8-20 e

24
21
18
15
24
21
18
15
21

e 25
e 22
e 19
e 16
e 25
e 22
e 19
e 16
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Código/Classes

Categorias Funcionais

Inspetor de Segurança Legislativa
Inspetor de Segurança Legislativa
Agente de Segurança Legislativa
Agente de Segurança Legislativa
Agente de Segurança Legislativa
Agente de Segurança Legislativa
a.s.istente Legislativo
Assistente Legislativo
Asslsten te Legislativo
Assistente Legislativo
Agente de Serviços Legislativos
Agente de serviços Legislativos
Agente de Serviços Legislativos
Agente de Serviços Legislativos
Agente _d·e Transporte Legllllatlvo
Agente de Transporte Legllllativo
Agente <!e Transporte Legislativo
Agente de Transporte Legislativo

ANEXO II
S&'<ADO FEDERAL
Grupo-Atividades de Apolo Legislativo
1 - Categoria de Técnico Legislativo:
- Nas Classes "Especial" e "C", os atuais
ocupantes de_ cargos de Técnlep Legislativo
- Na.s Classes "B" e '4A", os atuais
ocupantes de cargos de Adjunto Legislativo.
II - Categoria de Taqu!gra!o Legislativo:
- Nas Classes "Especial" e uc"~ os atuais
ocupantes de cargo.s de Taquígrafo Legislativo.
III - categoria de Inspetor de Segurança Legislativa:
Na.S clasSes "Especial" e

~'B",

os atuais

ocupantes de cargos· de Inspetor de Seguran_ça Legislativa.
IV - Categoria de Agente de SegurançaL~gislativa

-

NS-17, 18 e 19
NS-14, 15 e 16
NM-34 e 35
NM-30 a 33
NM-26 a 29
NM-21 a 25
NM-34 e 35
NM-31 a 33
NM-28 a 30
NM-24 a '27
NM-34 e 35
NM-30 a 33
NM-26 a 29
NM-21 a 25
NM-34 e 35
NM-30 a 33
NM-26 a 29
NM-21 a 25

VII - Categoria de Agente de Trànsporte
Legislativo:

(art. 4. 0 , Resolução- n.O

-

SF-AL-013/"B"
SF-AL-013/" A"
SF-AL-OH/Especial
SF-AL-014/"C"
SF-AL-014/"B"
SF-AL-014/"A"
SF-AL-015/Especial
SF-AL-015/"C"
SF-AL-015/"B"
SF-AL-015.t'A''
SF-AL-016/Especlal
SF-AL-016/"C"
SF-AL-016/"B"
S·F-AL-016/"A"
SF-AL-017/Espellial
SF-AL-017/"C"
SF-AL-017/"B"
SF-AL-017/"A"

Referências

Nas Classes "Especial", ''C", ''B", e "A",

os ·atuals ocupantes de cargos de Agente de
Segurança de Segurança Legislativa.
V - Categoria de a.s.istente Legislativo: .
- Nas Classes ''Especial", "C", "B" e "A'',
os atuais ocupantes de cargos dé Assl.stentf' Legislativo, de Agente Administrativo e
Datllógra!o.
VI - Categoria de Agente de Serviços Legislativos:
-- - Nas Classes "Especial", uc", "B" e "A",
os atuais ocupantes de cargo.s de Assistente
de Plenários, Agente de Portaria, Auxiliar de
Enfermagem, Telefonista, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Técnico de Eietrônica e Telecomunicações, Agente de Telecomunicações e Eletrônica, Artifice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice d·e
~dade e Comunicação, Artífice de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de Mecãnica.

-

Nas Classes ''Especial" "C" ''B"- e "A"
cté Agente cté

os atuais ocupantes de carios

Transporte Legislativo.

Justificação
Vllla o presente ProJeto de Resolução uma
l'efortnulação nos quadros de pessoal do Senado, para o estabelecimento de uma politica mais adequada às necessidades· "da Casa.
Com VáriaS ·denori:Unações, -os serviços auxlliar·es são unif1cados 1 colocando-os como
Agente de serviços Legislativos, designação
mais apropriada, ou seja, que melhor refl-ete
as reais atribuições daquelas categorias. Na
realidade, o que .s-e pretende com o projeto
é~ basicamente, extinguir os Grupos-Outras
Atividades de Nível Médio, Serviços Auxi" Iiares, Serviço de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, e uma categoria funcional, a de Assistente de Plenário, englobando todas as categorias fWlcio::p.ais desses
Grupo.s _em _ uma .só, qúe faria parte do
Grupo de Apoio Legislativo. Há que~ .Se observar, ainda, que ,as atribuições deSsas categorias funcionais são, em resumo, tle- Apoio
Legislativo.

O projeto Institui o incentivo ao mérito
functonal, com definição, características,
critérios de ayaliação, _beneficiários e bases
de concessão a serem disciplinados em Ato
da Comissão Diretora.
A presente_ proposta aplica no Senado F.aderal semelhantes crité~ios _adt?tados pela
Câmara_ ~dos Deputados e consubstanciados
na Resolução ·n.o 36, de 1983, daquela Casa.
sala di Comis$ão Diretora, 24 de maio
de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente -:.Jaison Barreto - Henrique Santillo - Lenoir Vargas - Odacir Soares.
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LEGfSLAÇlf.O CITADA
RESOLUÇAO N.O 36, DE 1983
Reestrutura os Grupos Ocupacionais
da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências.
Faço .sab-er que a Cmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.0 Fica reestruturado o Grupo-Ativldades de Apoio Legislativo do Quadroo e da
Tabela Permanente da Câmara dos Deputados, designado pelo Código CD-AL-010,
compreendendo as seguintes Categorias
Funcionais, distribuídas as Classes respectivas pela escala de referência na forma do
Anexo I:
-

Códigc - CD,AL-011 - Técnico Legislativo;
Código - CD-AL-012 - Taquigrafo Legislativo;
Código - CD-AL-013 - Técnico em Pesquisa Legislativa;
Código - CD-AL-014 - Inspetor de Segurança Legislativa;
Código - CD-AL-015 - Agente de Segurança Legislativa;
dódigc - CD-AL-016 - AssLstente Leglslativo;
Código -CD~AL-017 - Agente de Serviços Legislativos;
CÓdigo..:..._ CD-AL-018- Agente de Transporte Legislativo.
§ 1.0 Os- servidores ocupantes das Categorias Funcionais de Técnico Legislativo,
Taquigra!o. Legislativo, Técnico em Pesquisa Legislativa e Inspetor de Segurança Legislativa estarão sujeitos às normas do regime estatutário.
§ 2.0 os servidores ocupantes das Categorias Funcionalll de Agente de serviços Legislativos, Assistente Legislativo, ,Agente de
Segurança Legisla~:.iva. e Agente de Transpcrte Legislativo serão regidos pela Legislação Trabalhista e Normas que disciplinam
o Fundo de Garantia do Tempc de Serviço.
_,_,Ãrt. 2.0 os cargos e empr-egos das classes iniciais da.s Categorias Funcionais do
Grupo-Atlvidl>des de Apelo Legislativo serão
providos metade mediante concurso público
serão verificadas as qualificações essenciais
e metade por ascensão funcional, em que
exigidas. nas respectivas especificações.
Art. 3.0

constituem requisitos para In-

gresso_ nas Classes inlclals das categorl.as

Funciimals, além das estabelecidas nas instruções r,eguladoras dos concursos:
r - para .S Categorias de Técriico Legislativo e Taqnigrafo Leglsl"'tlvo, diploma ou
oor·tifi.eado de oonclusão de curso superior
ou habilitação legal equivalente coxre!acloriados com as atribuições da Categoria Fun_clonal;
-II - para a Categoria de Técnico em
Pesqulsa !ieglskl.tiva, diploma certificado de
·conclusão em curso superior de Bibliotecário ou Arquivologia, ou habilitação legal
equivalente;
m-..:... par13. a Categoria de In.3petor- de
Segu.ra.n~a Legislativa, diploma ou certilldão de c001:elusão de ,curso superior de Bacharel em Direito;
IV - pam as Catego,rlas de Agente de
Segurança Legislativa e de Agente de Tl·anspork Legislativo, 8.• ·série de 1.0 grau ou
nível equivalente;
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V - para a Categoria de Assistente LegLslativo, o certificado de conclusão do 2. 0

grau ou niv.el equivalente;
VI - pa"a a Gategorla de Agante de Serviços Legisl,ativoo, observadas as _r:-~pecti

v.as especifdc.aç6e.s de_ classe, CJertificado de
conclusão do 2~ 0 - gr.au, I. c> gmu ou- nível
eqUiv,alente.
Art. 4.0 oa ocupantes de cargo.s -e empregos lntegrantes das Gategorla,s Funcionais
do Grupo a- que se "efere esta Resolução
f!eam sujeitos a regime de -!0 (quarenta)
hor.as sezn.anais de trabalho, res.salvadas as
atlvidades técnicas ou espe<lia.iiz.adas que
tenham cargas horárias estabdecid,as em
regulamentação especifica.

Art. 5.o Integramo as catego"las Funcicnais de que -trata o art. 1.0 desta Reso-

lução os cargos e empregos especificados :na
form'a dO Anexo !I,- CUjOts atuais ocupantes,

mantido o respectivo regime juridie:o, serão
incluídos através d,ã Ato .da Mesa, cabendo
ao Departamento de :E\essqai proceder, no.s
l'lespectãvos títulos, às alterações. corre.spondentes.
-Parágl'lafo único. Os cargos_ V·agO.S, remanescentes a situações··anteriores, a esta
Resolução, não oomprom.ettdos com progressão, ascensão e concurso púbUco, serão dlstribu!dos, através de- Ato da Mesa, em categorilias Funcional.s do Qu~dro _?ermanente.
Art. 6.0 Os carwas, rerilanes~_tes do :_regim'e estatutár.io, a que se refere o § 2.o
d.o ~- _1. 0 de.s.ta Resolução, serão tranSformados, quando vagarem , peia oa.tegorlas
Funcionais a serem Indicadas ,em Ato da
Mesa.
Art. '7.0 líJ instituído o incentivo ao Mé-

rito Funcionai, com definição, caracteríSticas, critérios de avaliação, beneficiários e·
base de concessão disciplinadas em Ato da
Mesa.
Art. s.o Ficam criadas, na forma do Anexo III, no Grupo-Auwa,s Ativld.,:Ies de Nível
Superior a·s Ca:tego.rias Funcionais- _d.e As.sjstente SOcial e Psicólogo, cujas lotações serão fdxooas de ·acondo com o art. 3.0 da
Resolução n. 0 39, de 1982.
Art. 9.0 O preenchimento Inicial dos claros pr.ev:istos na lotação das categorias Funcionais a que se ref,ere o art. 8.0 far-se-á de
acordo oom os· seguintes critérios:
I na Categori·a Funcional de Assistente Social, Código GD-NS-930, mediante
inclusão de servidores do Quadro e da Tabela P.e:rman.ente da Câmara dos DeputadOs
que possuam diploma ·de Aoslstente Social,
devidamen.te regist"".do, ou habllltação 1ewaJ
equivalente, aprov·ados em processo .s.elet.ivo
específioo1 aplicado n.a fo·rrn.a da legislação
vigente;
II -na Categoria Funcional de Psicólogo,
Gódlgo CD-NS-9()7, medJante inclusão de
servidores do Quadro e d•a. 'Vabela Pea:manentes da CâmiU"a dos Deputa<los que possuam diploma de Psicólogo, devidamente
registrado, ou habilitação legal eqUivalente,
ap.nqvadoo em processo se1etivo especifico,
aplicado na forma da-legislação vigente.
Axt. 10. Para provimento, através de
concurso públlCQ_ou ascen.são fun.clonal, de
cargos e empregos, eujos--ôcupantes, em decom-êncla das especificações de claSI!e, venham a desempenhar ativiclacles próprias
de profiSSões regulamentadas, será exigi,da
a oovnespond,ente hablll.tação pro!L'lslon.al,
té_cni·ca ou especiali2iada.
Art. 11. Poderá baver ascensão. funcional às cla.ssres iniciais de categorias Fun-
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cionais, integrantes do Grupo-Ativida.des d.e

-Apoio Legislativo e do ·arupo-Qtitr>as- Ativi-

dad,es de· Nlvel Superior, de ocupantes de
cargos e ·empregoB, desde que atendido O
grau de escolarlde,cle _e demais requisito•
exigidos para ing"esso.
Art. 12. A _Mesa da Câmara dos Deputados, através de Ato, expedirá as normas
Le;gais

CJO·m:p~emoentwes

à impl-antação do

disposto nesta ResDiução.

-

Art. 13. Ficam extintos os Grupos-Outn<s
Ativtdades de Niv·el Médio, Serviços AuxiUares e Tr.ansporte Oficial e Portaria, e a
Gategorla Funckmal de A,si·stente d·e Plenários do. Qua..dro _e- da Tabela Permanentes
da .Câ.mara- d:Ds· Dejmtados, cujos ocupantes
-passarão -a integrar categori·a.s funcionais_.
do Grupo-Ativ1da:des de Apoio Legislativo.
Art. 14. As CategorJ.as Funcl<mal.'l de Técni·oo em Comunicação SocLal e Enfermeiro,
do Grupo-Outras Atividade.s. de Nível Superior, ficam r·ee.struturact-as na: forma do
Anexo- IV a -esta Resoluçã.a.
A:rt. 15. São movimentados pam a última
referência das respectivas classes especiais
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ç.o de 1978, e par>a as funções de confiança
referidas no art. 3.o da íResolução n;o 24,
de 28 de junho de 1976, será eqUivalente à
referência NM-35 para o Assistente de Gabinete Pa.rlam.entar ou SecretáriO Particular, a referência NM-31 para o Secretário
de Gabinete Parlamentar ou Oficial de Gabinete, e à referência NM-24 par:a o Auxiliar de Gabinete Parlamentar, e r-eajustado
juntamente com os vencimentos e salá11os
dos servi_dores da Câm-ar.a do.s Deputados, na
mesma proporção.
Art ..17. Estende-se aos inativos da Secr·etari,a da Càma•ra dos Deputados os ef·eitos d·ec:or:ventes da .reestruturaçã-o de que
trata esta Resolução.
Art. 18. Os casos omissos l!erãõ d;sc!plinados em Ato da Mesa.
Aft. 19. A Implantação do -disposto nesta

Rc.wlução

far-se~_á_ de aoordo com as disponibilidades orçamentárias da Câmara
d,oo Deputados.
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publdcação.

os ocupantes destas, e, par:a a !1eferênci-a
Art. 21. Fi_c·anl revogados a Resolução n. 0
inicial da cl·a·sse im·edi·atam·ente .superior à
42, de 1973, o li 1.0 do a.rt. 5. 0 , da Resolução
em que ~e encontr-am, os ocupantes d.as den.O 24, de 1976, o § 1.0 do art. 30, da RemaiS classes ds.s categori-as Funcionais do
solução n.o 39, de 1982 e demais disposições
Grupo-Outras Ativ!da.d.es de Nível Superior.
em contrário.
Art. 16. o salári.o do pessoal sem vincUlo
Câmara dos Deputados, 18 de óutubro de
como serviço público·, contl"atado para as
_1983. - Flávio Marcilio, Presidente - Ferfunções de secr.etariacLo Parla.:mentar cte
nando Lyra, LO-Secretário, Relator.
9-l!e ~nata~ R~s?lução n. 0 -~6~ eLe 20 de_marANEXO I
CAMARA DOS DEPUTADOS
de Apoio Legislativo
G6<!lgo: CD-AIL-()10
QUADRO E TABELA PERMANENTES

Grupo-A_~ivid~es

Categorias Funcionais
Técntoo Legislativo
'I'é_cn!.oo Legislativo
-'I'écnloo Legislativo Adjunto
Técnico IJeglslativo Adjunto
Taquigrafo Legislativo
Taquigrafo Legislativo
'Ilaquigraf<> Leglslativo Adjunto
Taquigrafo Legl.slativo Adjunto
Técn1co em ~qUisa Legislativa
Técnico em P.e.squl.sa Legislativa
-Téon.lco em Pe.squ]sa Jjegislati"a- Adj1lnto
Técnico em I'e.sQui"a Legislativa Adjunto
Inspeto" de Segurança Legislativa
Inspetor de Segu"ança Legislativa
Irispetor de- Segur.ança Legislativa
Agen.te de segurançru Legislativa
Agente de Segurança Legislativa
Agente d~ Segunança Legislativa
Ag:ente de Segunança Legislativa
A.s.sistente Legisla;tivo
A.s.s!.stente Iieglosla.tivo
A.s.sistente Le,glslativo
A.s.sistente !Jeglslativo
Agente de Serviços Legislativa..
,_Ag~te de Se·rvlçoo ·Legislativoo
Agente de Servlço.s Legislativos
Agente de Serviço.s LegLslativosAgente de Tronsporte Legislativo
A:.ente da T"ansporte Leg.hslatlvo
Agen.tlli de Tronsporte Legislativo
Agente de 'Í'ronsporte Legislativo

C<ldigo Classes

CL-AL-011/Espec.ial
CD-AL-011/"C"
CD-AL-011/"B"
CD-AL-()11/"A"
CD-AL-Q1.2/Especla.i
CD-AL-012/"C"

CD-A[.-.012/"B"
CD-AL-012/"A"
GD-AL-013/Espeeiai
CD-AL-1>13/"C"
CD-AL-013/UB"
GD-A:L-013/"A"
CD-AL-014/Especial
CD-AL-Ol~.P'B"

GD-AL-014/"A"
CD'-AL-1>15/Especial
CD-AL-015/"C"
CD-AL-()15/"B"
CD-AL-015/"A"

GD-AL-016/Especial
CD-AL-016/"C"
GD-AL-016/"B"
GD-AL-016/" A"
CD-A[.-.017/Especial
CD-AL-:-<l'17P'C"
CD-AL-017/"B'~

CD-AL-017/"A"
CD-AL-018/Especlal
CD-AL-0.18/"C"
CD.AL-0187"B"
CD-AL-018/" A"

Referências
NS-23,
NS-20,
NS-17,
NS-14,
NS-23,
NS-20,
NS-17,
NS-14,
NS-23,
NS-20,

24
21
18
I5
24
21
18

e 2,5
·e 22
e 19
e 16
e 25
e 22
e 19
15 e 16
24 e 26
21 e 22
NS~17, 18 e 19
NS-14, 15 e 16
NS-20 e 21
NS-17, 18 e 19
NS-14, l5 e 16
NM-34 e 35
NM-W ,a 33
NM-26 a 29
NM-21 '"- 26
NM-34 e 3,5
NM-01 '"- 33
NM-28 a 3()
NM-24 a 27
NM-34 'e 3·5
NM-30 '"- 33
NM-26 '"- 29
NM-21 "'25
NM-34 e 35
NM-3() a 33
NM-26 'a 29
NM-21 a 25
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ANEXO II

- Nas Cla.sses: Especial, "C", ''B" e "A",
atuals ocupantes de empregos de Agente
de Segurança I.eglslativa.

VI -

vo:

31~
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ANEXO III
CAMARA DOS DEPUTADOS
Grupo-Outras Ativida~es de Nível Superior
Código N8-900
TABELA PERMANEliJ'I'E

CAMARA DOS DEPUTADOS
Grupo-Ativldades de Apoio Legislativo
QUADRO E TABELJ< PERMANENTES
I - Cate.goria. de Técnico I.egislativo:
--Nas Cla.s.ses: Esperua.l e "C"~ atuai.s
ocupantes de cargos de Técnico I.eglslatlvo.
- Niãs C1as.se.s: "B" e "A'', atUrais ocupante.s de cargos de ~Assistente Legd.slat!vo á"ea. de técnica <>~ pesquisa.
II'--- Oategor1a de 'I1aquígrafo I.eg!.slativo:
- Nas Classes: Especial e "C", atuals
ocupantes de cargos de 'I'aquígrafo I.egisla.tivo.
-Nas Classes: uB" .e 1'A", atuais ocupantes de cargo de Assistente r.eg;&atlvo área de taquigrafia.
III - Categorla de Técnico em Pesquisa
I.egl&lativa:
- Na.s CLasses.: Especial e "C", atuais
ocupantes de cargos de Técnico IJegislat!vo
- ár.e•a de pesquisa e antigos BlbJJ.otecár!os,
Redatore.s e Arquivolog:istas.
--Nas Classes: 1'B" e ''A11 , atuais ocupantes <jle cargos de Assistente I.egislativo ãrea. de pesquisa.
LV __: Categoria de Inspetor de Segurança
I.egislativa:
- Nas Classes: Especial e "Bn,· atuais
ocupantes de. cargos de Inspetor de Segu•
rança I.eg!slativa.
V - Categoria de Agente de Segurança
Legislativa:
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Grl!pD

~

Outras Atividades de
N!vel Superior
(CD-NS-900)

. ~ C;>tegoria
Funcional

Assistência Social

Psicólogo

Código

Referência de Vencimento ou Salário
por Classe

CD-NS-930 Especial NS
B NB
A NS
CD-NS-907 Especial NS
c NS
B NS
A NS

19
10
1
19
14
9
1

a NS 21
a NS 18
aJ NS 9
a NS 21
a NS 18
a Ns 13
a NS 8

ANEXO IV
CAJ.\I!ARA DOS DEPUTADOS
Grupo-o-utras ·A.tividades de Nível Superior
Código NS-900
QUADRO TABELA PERMANENTE
Grupo

~

Categoria
Funcional

Outras At!vidades de
N!vel Superior
(CD-900)·
Enfermeiro

Código

·Referência de Vencimento ou Salário
por Classe

NS ~a NS 25
NS 17 a NS 21
B NS12aNS16
A NS 5 a NS 11

CD-NS-904 Especial

c

a Categoria de Assistente LegislatiTécnico em Comunicação Social

- Nas Classes: Especial, '~". "B" e "A",
atuais ocupantes de cargos de }!~.gente de
Serviços I.egislativos e empregos de" Agente

te Admln!.strativo; 'I1écruco em Contalbllldade e Da t!Iógrafo.
VII - Categoria de Agente de Serviços
Legislativos:
- Nas CI·asses• Especial HC" "B" e "A"
observadas a~ Ar€.as de esiJéclalidade, atual~
ocupantes de empregos de Agente de Mecanização de Apolo, Agente de Serviços
Complementares, Agente de Telecomunlca.çães e Eletricldade, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Serviço de Engenharia, Auxiliar em Assuntos Culturals, Deselllhistas,
'I1écnico. de Laboratillio, Assistente de Plenários, Agente de Cinefotografla e Microfilmagem, Agente de comunicação Social
Auxil!ar Operacional· de Serviços Diverso~
(-excluídos os da a tua! área de mecânica de
veículos), Telefonista e Agente de Portaria.

VIII- Categoria- de Agente de Transporte Legislativo:

- Nas Class-es: ·Especial ''C" ~'B" e "A"
a tu ais ocupantes de empregos cÍe Motorlstá
Oflctal e de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (da atual área de niecâ.nica
de veicuios).

ATO DA MESA N. 0 17, DE 1983
DispÕe sobre o Incentivo ao Mérito
Funcional.
A Mesa~ da Câmrura dos- De·putado.s, no·
uso de· suas atribuições, resolve:
A:rt. 1.0 O Incentivo aíO Mértto Funciolillal, instituído pelo ,a;rt. 7.0 da. .Resolução
n.O 36, de 1983, corr.espon-de à ·retribuiçãope:o dJesempenho relevaJ.1te em atividades
na; Câmara do.s D€~pu__tado.s . .
A:rt. 2.0 Será concedido- :o -rncentivO ao
M_~to Funcional a ~~ervidol'les que atendam
us- seguintes l'lequisitos básicos:
_a) se•r ocupante de corurgo ou .emprego Inte:gl1antes do Quadro ou da T-abela a?e.rmanentes da Câmara do~ Deputados posicionado, no min'imo há um ano na última
ref-erência de ClaSse Especial dit Categoria
Funcional a que p.ert.ença; ou
b) &e·r OCUfPante de ca-rgo do GrUp-O- DAS, ou função do Grupo - DAI óu de
Enc:rurgo de R:epr.eLS.entação de Gabinete,
exigido, aos s.ervldotr.es eujos ca•rgos não in-

CD-NS-931 Esp·ecial NS22aNS25
c NS 17 a NS 21
B NS12aNS16
A NS 3 a NS 11

tegr,em a última referêricia de Ql'a.sse Especial) um ano de ,exercício em cargo .e·fetivo o'u emprego permoanente do Quoad·ro ou
da. Tabela Petrmanente da CâmaTa· do.s Deputados.
·Parágrafo único._ Os ocupantes de c•argo:.s do GMl!P·O -- >DAS, bem como os de En-

cargo de Repvesentação de Gabinete " que
se refere a ReSolução n.O 24/76, não abrangidos na aline:a "a" farão jus, igualm-ente,
à. percepção do· Incentivo ""> Méril<> Funcional desde que· tenham, no mínimo, um
ano dé desempenho ne1ssas atividades, na
Câmwra dos Deputadoo.
àrt. 3.0 O Inc·entivo ao. Mérito Funcio-

nal é eac1alado _em faixas de :retribuição de·
I a X a que correspondem, progressiva e
cumul•ativam·ente, o percentual de 5% para

as faixas I e X e de 2,5% para as demais
foalxas.

Art. 4. 0 •Para ·Úe·ito da peo:cepção do Inc·entivo ao Mérito Funcional os percentuais
estabelec-idos no artigo anteriocr.-- incidirão,
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em cada c~o. $olJre o valor doas !·egu1ntes
;
retribuiçõ.es, de natureza per·lli'anente:
a) Cargo DAS;
b) Cargo e!etivo ou emprego permanente;
c) Cargo efetJvo ou em~·rego permanente
acrezcidos da função- DAI;- -~-~----Cargo efretivo ou -emprei"o permanente
acrescidos 'do Encargo de Represent-ação de
tl)

Gabinete;

e) Eneargo de Representação de Gabinete.
Art. 5.<'~ O .servidor que al:.ende·r ao dis-

posto- na alinera "-a", do art.' 2.o deste Ato,

fará jus à perc®ção do percentual correspondente à ~aixa I do Incentivo ao Mérito ·Funcianal
·
§

1.o Ocol"r·éndo_ posse -,em cargo do ·Gru-

po -=---- DAS ou designação pam o exercício
de função dó Grupo - DAI cm EncaJ;go de

Repre:.entação de- Gabinete, os .gervidores
de que· tratam ·a alínea "b" e parágrafo
único do ·rurt. 2.0 terão dir.eito à vantagem,
na form~a estabe1edda no Anexo I~~ oom:;.dos os peo;-centuais das f~atxas anteriores.
2. 0 g c1e dois anos o inte<n<;ticio pa>ra
o a.cesso à.s <l.em;ais faixas dor Incentivo ao
M:éri to Funcion·al.
§

_ Pa-rágmfo único. Os sel'Vidores que já
estiVler:e·m .percebendo o Incentivo, &e incorre!em nas f·altas discriminadas; perm8JIJ.ecerão _poSicionados nas faixa.s respectivras
pel<> mesmo periodo de tempo estabelecido
neste a::rtigo.
Art: 8.0 Ocoa:rendo "a hipótese d.e o servidor a que se a-e1ere o m-t. s.o, § 1. 0 , estar
posicionado, pelo tempo de serviço 'em f·aixru
superior àquela; decorrente de sua indicação,- na forma _do Anexo I, prevalecerá a
percepção do Inc·entivo ao Mérito Funcional
pel1a :f.aixa de malor v;alor, :wplicand_o-se·-lhre
o disposto no § 3. 0 d<o- m.esmo atrtigo.
Art. 9.o A pel'Cepção do :rnoeontivo de que
trata este Ato independe de designação~ cabendo ao Departamento de Pessoal_ comuilicar o direito, automaticamente, ao Departamento de FinançasJ assim· como as alterações funcionais supervenientes.
Art. 10. A Diretorla Geral determinará
a execução dos le'Vtanta.mentoo necE:.ssários
à implantação do rnoentivo de que !>rata
este Ato.
Alrt. 11. Na primei~ra. aplic,ação, dispensado o in te~stíclo ·e a__ proporeioillalidade es-·
tabelecida no art. 6.0 deste Ato, a Mesa
da Câmara dos Depub,.dos · promoverá de
imediato a inclusão de servidores nas fai~ do Incentivo ao ,Mérito, Funciona.! de
-ãc.oido -Com as seguintes norm1as:

§ 3.o o .s.:ervldor que perceber o Incentivo
ao Médto Funcional em vlTtude do di.sposto
no § 1.o deste aJrtig-o- durante 5 (cinco) anoo
consecutivos, não sofr.erá decesso de faixa
em "virtude de alteração, .exone,ro..ção ou
dispensa do car;go, função· ou encargo de
Representação d-e Gabinete.
§ 4.o E.m caso do não atendimento ao
periodo de oorência estab-elecido no ~ 3.0
de.st·e artigo,_ o ser<j.idor dedxa-rá de perceber
o Incentivo ao Mérito- Funcional, à e·xceção
daqueles a. que se •refea::e a alínea ''la" do
art. 2. 0 , ~que !P-3-SOOrão à faixa •a que têm
direito <>m '"s:zão ck> tempa de serviço.

Art. 6.o O- ingresso dos s.8'l'Vidores referi-dos na alínea ''a" do· 1rurt,. 2.o na faixa
inicia'. fau--,;e-á na; proporção de 30% ou
fração a maior. d<> total de ocupantes da
última l"lef,erência da Cktsse ·Especial darespectiva Categoria Funcional, observada a
seguinte ordem ·de prioridade:
a) o servidor
maior tempo de serviço
na r-e.Derênc~a;
b) o ·servidor com maior tempo de_ .se:rviço na Classe E.s-pedal;
c) o seorvidor com maio,r tempo de s;erviço na Categoria Funcional;
d) o servidor com maior tempa de .serviço
no Grupo 'C'Ie Atividades;
e) o servidor com maior tempo de .seTviÇ<>I n1a Câmana dos ir>etputa.dos.
Aort. 7.0 Susp"endré-se• ,a oontag.em do interstlcio P"Jl'" a percepção do Incentivo. noo
pe1ríodos a seguir ~esp-ecificados, _do se.rvid-011"'
que sofrer as seguintes penalidades:

oom

a) adv-ertência 1e repre,ensão: 1 railo;
b) sl.IE1)ensão (com _ou se·m conversã<J· ..e·m
multa);
- até 5 dias: 2 anos
- de 6 a 8 dias: 3 anos
- de 9 a 15 dias: 4 anos
- de 16 a 20 dias: 5 anoo
- 1acima de 30" dias: 8 ranos;
c) destituição de função: 1() anoo.
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I - dos servidlc)lrles a que se ~efer.e a aline:a ~ta" do art. 2.o, na- faixa que eorl'lespOnder ao ~esultado d"' soma do ,percentlllal da
faixa I e dos !p€Tcentuais das faixas subseqUentes a; que o servidor tenha direito pau-a
cad,a qllla-tro ,anos de tempo de se!I"Viço na
Câm·a:ra _~os_ ~epu_t;ad<os.
II_- doo .s:ervido!"les a que se refere a alinea "b" _f!l o parágrafo úni-co do rurt. 2.0 , na
f,.ixa- ool'l'espond&~te. ,espeeificada na forma do Anexo I .,;cre,scidw dOIS (]JeJ:>OOntuais
das faix.a.s sub.sreqüenteiS a que o servidor
tenha dl:r:eito p-ara cada 5 1anos de, ~ciclo,
na Oâ.m•aJra; dos Deputados, em cargo doGrupo - DAS, função do Grupo - DAI ~u
~equiv,a',ente e de Enoor:go de Representaçao
de GabinetJe, aplicando-re-Jhe o disposto no
1au-t. 8.0 deste Ato.
7

Alrt. 12.. Os oasos omls.oos serão disciplinados em Instrução Normativa do PrimeiroSecreM.rto.

Art. 13. Este Ato entra 'em vigor nru datru
de sua, .publicação.
Alrt. 14.
convmdo.

Revogam-se "" disposições 'em

~!te uniões, 2& d.e' outubro· de 1983.
Flávio Marcílio - Presidente. _

&la das
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ANEXO I
Incentivo ao Mérito Funcional
Faixas de Retribuição
Faixas

X
IX
Vil!

vn
VI

v
LV

1!II
II

I

Beneficiários
Ocupantes de Cargos DAS-6
OcupanteS de Cargos DAS-5
Ocupantes de Cargos DAS-4
OCupantes de Cargos DAS-3
ocupantes de Cargos- DAS-2 e DAS-1
Ocupantes de função DAI-3NS e Encargos de Representação de Gabinete (S.ecretárlo Particular)
Ocupantes de função DAI-2NS e Encargos de Representação de Gabinete (Oficiai
de Gabinete)
Ocupantes de função DAI-lNS, DAI-3NM e Encargos de Representação de Gabinete (Auxiliar de Gabinete)
Ocupantes d.e função DAI-2NM
Ocupantes de função DAl-1NM
OCupantes de Encargos de Representação de Gabinete (Ajudante A e B)

ATO DA COMISSAO DIRETORA
N. 0 34, DE 1983
A Comissão Dlretora do Senado F'ederal,
no uso de sua competência regimental e à
vista do decidido na 4.& Reunião, reaiizada
em 26 de maio do corrente, resolve:

tos financeiros a partir de

Art. 1.0 São posicionados na Classe "C''
- Referéncia.s NS-20, da Catagorla Funcional de Técnico Legislativo do Grupa-Atividades de Apoio Legislativo, oo servidores da
mesma Categoria Funcional const ..ntes da
rela~ão .no-minal anexá, mediante redlstribuiçao dos Claros de lotação, do Quadro
Permanente.
Art. 2.0 Essse Ato entra em vigor na data de sua publicação, vigorando seus efei-

gas -

1984.

.

.

1.0 de janeir<> de

A•t. 3.0 Revogam-se a.s dispooições em
contrário.
Saia da Conússão Diretor,a, 10 de novembro de 1983 . - Moacyr Dalla. - Lenoir VarHenrique Santillo - Milton Cabral
- Raimundo Parente.
ANEXO AO ATO N.o 34
Quadro Permanente
Grupo - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funeiona! - Téçn!co Legislativo
Classe "C" - Referéncia - NS-2()
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N.O de ocupantes: 7
Relação nonúnal:
1. Isabel Maria Matosso Mancini
2. Gláucia Maria de Borba Benevides Gadelha
3. Lígia Maria Barreto Jurema
4. Mercedes Tardelli Moreira Llma

5: Aurora Barbosa Holanda
6. Fausta Magalhães Ayres
7. Nerione Nun<llf Cardoso Júnior
ATO DA COMISSAO DIRETORA
N.o 35, DE .1983
A Comissão Diretora- do Senado Federal,
no uso de sua competência regimental e à
vtsta do decidido na 4.& Reunião, l"ealizada
em 26 de maio do corrente, -resolve:

Art. 1.0 As Categorias Funcionais do
Grupo Outras-Atlvidades de Nível Superior
do Quadro Permanente do Senado Federal
ficam constituídas conforme as alterações
constantes das relações nominais anexas a
este Ato, sem modificação do total geral os
claros.
Art. 2.0 Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação, vigorando seus efeitos
financeiros a partir de 1.o de janeiro de
1984.
Art. 3.0 Revogam-se as dl.sposlções . em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 10 de novembro de 1983. - 1\loacyr Dalla - Lenoir VargaS Henrique Santillo - Milton Cabral
-Raimundo Parente.
ANEXO AO ATO N.0 35
Quadro Permanente
Grupo -" OUtras Atividades de Nivel Su·
perior
Categoria funcional - Médico
Classe: uc"
Referência: NS-22
N.o de ocupantes: 2
Relação nominal:
1. Walteno Alves Ribeiro
2. Niomar Corrêa Pacheco
Classe: "C"
Referência: NS-21
N ,0 de ocupantes: 2
Relação nominal:
1. Maria Tereza Bezerra Mariz Tavares
2. Milton Blanoo· <je Abrunhosa Tl"indade
Filho.
Grupo - Outras Atlvidades de Nivel Superior
categoria funcional - Psicólogo
Classe: "Especial"
Referência: NS-20
NP de ocupantes! 1
Relação nominal:
1. Maria Lulza Qulntanllha Ribeiro
Grúpo - Outras Atlvldades de N!vel Superior
Categoria Funcional - Odontólogo
Classe: t'Especial"
Referência: NS.-22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

N.O de oeupantes: 2
~elação-

nominal:
I. JoSit\ Sega! Marrara
. 2 .. Nll ton Mondln Pinheiro Machado
Cl,asse: "C"
Referência: NS~21
Relação nominal:
N.0 de ocupantes: 1
1. Marlene Lemos
Grupo - Outras Atlvidades de Nível Superior
CategorÚt funcional - Arqulteto
Classe: "Especial"
Referência: NS-23

N.0 de ocupantes: 2
Relação nominal:
1. Ivaldo Roland Filho
2. Ra!m undo Marques Costa
Classe: "Especial"
Referência: NS-22
N.O de ocupantes: 1
Relação nominal:
1. Lúcia Maria Borges de Oliveira
Grupo - · outras. Atlv!dades de Nlvel su.
perior

Categoria f_uncional - Técnico em Comunicação Social
Classe: t'EsPecial"
Ref-erência: NS-23
N. 0 de ocupantes: 11
Relação nominal:
1.. Manoel das Graças Gomes
2. Lulz 'Fernando Lapagesse Alves Corxêa
3. Zayra Moreira P!mentel
4 .. Ana Lúcia Ayres K_alume Reis
5. Jorge Fredei"lco de Almeida santos
6. Augusto Lopes Ribeiro
7. Alice Maria Llns Martins
8. Zélia Maria de Novo.es Carneiro Campelo
~. Virginla Ma ri à de Fana Laranja
10. iDeuzál!a Azevedo Rodrigues
11. Manoel Pompeu Filho
Classe: "Especial"
Referência: NS-22
:rfo de ocupantes:
Relação nominal:
1. Albé.rico ·Cordeiro da Silva
2. Napoleão Tomé de carvalho
3. Olá udlo da Costa Bernardo
4. Otto Magalhães Neto
5. Andréa Lins de Albuquerque Pereira
<l. Maria Nllza Pereira da Silva
Classe: "C"
Referência: NS-21
N.0 de ocupantes: 8
Relação nominal:
1. Márcia Latlfe Eluan Kalume
2. Maria Angela Gulrelli
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. 3. Maria Aparecida Martins Mendonça
4. Rita Maria Moura COutinho
·5. Adauto Alves dos Santos
6. Glória Maria Ribeiro Pinto de Almeida
7. Maria JF'e.rnanda. Oamelo Ranca.n
8.. João Elnillo Falcão Costa Filho
Classe: "C"
Referência: NS-20
N.o de ocupantes: 4
Relação nominal:
1. Solange S9ares Mattozinhos
2. Paulo Henrique Fexxeira Bezerra
3, Edson Lulz Campos Abrego
4. Fátima Abrahão Kolherausch
Grupo - Outras Atlv!dades de Nlvel Superior
Categoria funcional - Bibliotecária
Classse: t'Especial"
Referência: NS-20
N.0 de ocupante-s: 11
Rel~ nominal:
1. Sandra do Canto Ramos
2. Neide Pimenta Magalhães
3. Yone Maria Corrêa de Llma
4. Llsane de Meira Llma
5. · Edllenice Jovelina Lima Passos
6. Llv!a Santos Gomes da Silva
7. Glória Maria de Sá Vasconcelos
8. Maria Tereza de Carvalho
9~ Marlúcia Chamarelli
10." Honorina da Luz Nascimento Mello
11. Ana Graslela Falcão Freire Kronemberger,
GruPO . - outJ."as Atlvidades de Nivei Superior
Categoria funcional - Técnico em Legislação e Orçamento
Classe: "Especial"
Referência: NS-22
N. 0 de ocupantes: 5
Relação nominal:
1. Maria Nazaré Albuquerque Hermes
2. _Evandro Bezerra Freire
3. Regina Maria de Borba Benev!des
Dias
4. José Henrique Peres de Carvalho
6. Carlos Alberto de Lima
Grupo - Outras Atlv!dades de Nível Superior
Categoria funcional - Técnico em Administração
Classe: 1'Especlal"
Referência: NS-25
N.0 de ocupantes: 1
Relação nominal:
1. Ricardo Frederico ·aecco Távora
Grupo - Outras Atlvldades de Nlvel Superior
Categoria funclon!>l - Contador
Classe: "C"
Referência: NS-20
N.o de óeupantes: 1
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Relação nominal:
1. O<>ra:!do Coutinho eorrrêa
Grupo - Outras Atividades de Níveí Superior
Categoria funcional - Assistente Social
Classe: "Especial''
Referência: NS-21
N.0 de ocupantes: 1
Relação nominal:
1. Lícia Nara de Carvalho Pereira
Classe: "Especial"_

Referência: !N"S-20
N.0 de ocupantes: 2
Relação nominal:
l. Mônica Medeiros Parente costa
2. Maria Sádla Batista.
ATO -DA OOMISSAO D.LRETORA
N.O 36, IDE

19~83

A COmi&ão Dir.et~H.n do Senado F.e'dleraL,

no uoo de sua competência Regim•ental e, à

vista do ·dlecidido na 4.a Reunião !lealiza:da
26 de maio do -cort'lente', resolve:
Art. 1. 0 As Categorias Funcionais do
Grupo-Outras At!vldades de Nível Superior
do Quadro de Pessoal CLT do senado Federal ficam constitufdas conform·e a.s alterações constantes das relaçõ_es nomlnais

Re1a:ção Nominal
01. Antonta ·Ed·nilda Soares SOuza
~Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional - Técnico em Comu'11ieaçã·o Social

Clrulse: "C"
Referência.: NS-20
N.0 de OCu,pantes: 02
.Relaçã.o N"oll1ln:.I:
01. Márcia W·einert de Abreu Torelly
02 . Manoel Vlllela de Magalhães
Grupo-Outras Ativldades de Nível Superior
Categoria Funcionm - Técnico em LegisC
lação e Ol.'Ça.m.ento
· ~·~
Classe "B"
Referência: NS-21
N. 0 de Ocupantes: 02
Relação Nominal:
01. Tânia Marga.reth Nunes Mllhomens
02. Fausta de Fátima Leite do Egito

'ê'In

anexas a este Ato, sem modificação do total
geral de claros.
Art. 2.0 Este Ato -entr& em v!gw
data;
de sua publicação, vigor'a!lldo seus efeitos financeiros a pa;rtDr ele 1.0 die janeiro de 1984.
Art. 3. 0 Revog;aJm.-se as disposições em
con trárrio.
~
Sala ila Comissão Diretora, 10 de novéni-bro de 1983. - Moacyr Dalla - Lenoir Var-

na,

gas - Henrique Santillo - Raimundo Parente.

Milton Cabral

C!a.s.se: ''13"
RJeferênci·a;:

aur

Grupo-Outras At!vidades de Nível Superior
categollila !Funcional - Mêdico
C IaSile: "C"
Re~erênc!a: INS-20
N.0 de Ocupantes: 01
Relação Nominal:
01. Rachel Ellsa de Oastro e Costa Collins
Grupo-Outras Ativ!dades de Nível Super!o~r
OategoriJa !Funcional - Enf<lrnleio:o _
Classe: '~poo.üal"
Referênda.: NS-20
N. 0 de Oc\lljl"antes: ~4
Relação Nominal:
01. Sonl& da Silva; Bontempo
02. Ellzete iBa.tl.sta. Araújo
03. Elizabeth Gulmaries Santos
04. iE:Iza Oallumby 'l'ourlnho VianJa.
Grupo-Outras Atlv!dades de Nível Superior
categoria; Funcioreal - Odontólogo
Classe: "C"
Refe<rência;: NS-20
N.0 de• Ocupantes: 01

ANEXO AO ATO N. 0 39
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Quadro Perm:.nente
Grupo-ativ!dades de Apolo Legislativo
Citegori~ Funcional - Técnico Leg1$~'atlvo
CLasse; "C" !'eferência n.o 20

Relação _Nomi:rual:
'F1rancisco; de Assis Pe,r·ef.ra
MBJria Tereza .Me ira M. Moerbe.ck
Jom•a7r A úgusto Carne.!ro
Lucy Gonçalves M. Oliveira
V anda Sualden
Q6. Hélio Mendes de Abreu
07. Josinaldo da Sllva Lustos&
08. Margareth Rose N. Leit.e~ _Cabral
01.
02.
03.
04.
05.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
c

NB-~0

~'-"-de ocup~antei:

· 01

-Relação Nominal:
_ Ol. Janlce IR!belro de Albuquerque

18.

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Func.ional - Sociólogo
Claooe: "Especial"
Referência: NS-20
N. 0 éle Ocu!>"ntes: 01

Categoria~

Relação Nominal
01. Alice Maria ROdrigues de AguLar

A.trt. 1.' São incluídos nas. c.á,tegorlas
iE'uneionais para 1as quais foram aprovados
em procOO.SOS .se:l'etivos internos rt'lealizaxios:

em 1980 e 1983, não ·a;provedtados por falta
de vaga os :Se!I'Vidores cujos n-om1es &ão relacionados no Anexo deste Ato, mediante
redlstribuição de claros ele lotação da;s ~es- ~ pectlva;s Categonias FuncloiJJais, do Quadro

Permanente.
Art. 2.0 :Este Ato entrar >e·m vig(III" nJa data
de sua publicação, >igorandp seus efeitos
financeiros a pall"'tior de 1.0 de janeiro de

1984.
a;s~·dispooições

21.
22~.

1

Quadro Permanente
Grupo-Atividades de Apolo Legtslatlvo
Categoria Funciorual - Assistente de PleClasse -

A OomLssão Dlretora do Senado Federal,
no uoo de· sua .comPetência II'egimental, à
·vista do que_ consta. _!C\95__ )?troc~s~ ~.os
002798-83-2 · e 005553-82-2, instrufcfos com
rpa;receres favoráveis do Di:retor-Ge"al, C<Jn.su.Ito~-Geral e· demais órgãos oom!!!Ü<mtes
dar Qasa e como InJeididoaJ compJem·e.ntar ao
Ato n.o 30, éle 1983, desta. COmissão, resolv;e:

Art. a.o Revogam"""•
contrário.

19.
20.

Anúonio Albe•rto éle Carvalho
Adão cia Costa Nunes
Raimundo Rogério .de• S. Ouarte
Elan Domingos ·Falcão
Maria 'De!l'eza Cavalcante Barbosa
Tânia M. Toledo Ama:ral Farias
Maria Madalenà da Costa Ollveira
S=clra Silva 'Ila.squino dos Santos
JJ>sé Gomes 'F'eltoza
Vânia Lúcia N-ogueira
Maria Amância Matos Aranha
Wagnar Cabral éla Costa
José da Silva: Flerrei ra
Antonio .Parlos M. Ferro Costa

lfáTri:os

ATO DA COMISSAO DffiETORA
N.O 39 DE 1983

ANEXO AO ATO N. 0 36
Quadro de pessoal

Maio de 1984

O lÃ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçro II)

em

Sala da comissão Dwetora, 25 de novembro éle 1983. - .Moacyr Dalla - IPreside·nte,
Lomanto Júnior - .Ta.ison Barreto - Lenoir
Vargas - Raimundo Parente.

"B" Te:Derêncla -

NM 17

Relação Nominal
01. Mo!.sês RJe!s
O SR. PRESID~NTE .(Lenoir Vargas)- O projeto
que vem de ser lido, após publicado e distribuído em
~~ulsos, fie3!~ sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões, a fim de receber emendas, após o que serâ despachado às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-

Secretãrio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 102, DE 1984
-Senhor Presidente:
Requeremos urgência, nos termos do art.17J, alínea c
do Regimento Interno, para a Mensagem Presidencial nl'
72, de 1984, solicitando autorização do Senad9 para que
o Departamento de Águas e Energia Elétrica di_ São
Paulo - DAEE, possa realizar operação de crédito no
valor de CrS 10.000.000.000,00· (deZ--bilhões de cruzeios), para os _fins que _especifica.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1984.- Humberto Lu.

cena.
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- O requerimento lido serâ incluído n-a Ordem do Dia da sessão seguinte nos termos regimentais.

DIÁ~IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1984

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

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussã"o, em turno único,- d-0 parecer da C0ffi1S~

a

são de Relações Exteriores sobl:e Mensageffin~ 76,
de 1984 (n9 120/84, na- origem), de 24 de abril do

corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil junto à República da lndia, p_@ra, cumulativamente, exercer a função_de Embaixador do
Brasil junto ao Reino do_ Nepal.

Item 2:

Discussão em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 78,
de 1984 (n9 130/84, na origem), de2 de maiO d6 cor-

rente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re~
pública submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor General~_de-Exército Mário de Mdlo
Mattos para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Paragu"ai.

Item 3:
Discussão, em fürno únicO, do parecer da CoiriíS:_
são de Relações Exteriores Sobre a Mensagem n~' 88,
de 1984 (n~" 154/84, na origem), de 16 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re~
pública submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Landulpho Victoriano Borges da Fonseca, Ministro de Segunda Classe, _da Carfeira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Islâmica do Irã.
As matêrias constantes da pauta da presente _Sessão,
nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento ln~
terno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicita aoS, srs. funcionárioS--as providências neces~
sãrias a fim de que seja respeitado o -âispositivo regimen~
taL

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 37 mfnuliiS,
volta a ser pública às 18 horas e 58 minutos.)
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vaigas)- Está esgotada a matéria constante da-()rdi::m do Dia.
Há oradores inscritosA
COhcedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. PreSidCnTC, Srs. Senadores:
com grande: pesar comunico à 'easa o falecimento do Senhor Osírei.Linhares Fraga, ocorifdo ila cidade mineira
de Matipó, onde desfrutava de grande prestigio: Farmacêutico dedicado ao serviço comunitário, Osires Unhares Fraga foi grande benfeitor da cidade que o acolheu,
eis que-nascido em Espera Feliz, para Matipó se transferiu e durante sua fecunda atividade contribuiu para o desenvolvimento e progresso do município.
Fazendo esta comunicação ao Senado-, envolta -Com
nosso mais profundo pesar, solícito à Presidência -sejam
transmitidas à famflia do extinto as condoléncias _da Ca-

sa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. :PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR- NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdôres, o
seguro-desemprego, previsto pela Constituição brasileif.ideste 1967, graças a urna emenda do então Senador Aurélio Viana, é adotado, Com êXito, -p_or_algumas dezenas
de nações, significando o coroamento_ de uma luta secu-

lar contra a penúria em que ficam oS trabalhadores, principalmente nas situaçõt:s recessivas, provocado maior excedente de mão-de~obra.
Agora mesmo, o Ministro do Trabalho anunciou que
temos três milhões de desempregados e como, até agora,
não foi regulamentado o mandamento constitucional do
seguro-desemprego, temos pelo menos doze milhões de
brasileiros passando fome, por incdria do Executivo.
Não temos, os parlamentares, poder de iniciativa para
apresentar projetas que implíquem no aumento de_ despesas na Previdência Social, enquanto o Governo, detentor dessa capacidade Iegiferante, não enviou, nesses sete
anos, qUalquer Mensagens-ao Congresso NaciOnal, com
o respectivo -projeto de regulamentação do mandamento
constitucional.
se· somarmos os desempregados aos subempregados e
seus_ dependentes, cerca da metade da população brasi~
!eira estará enfrentando dificHimas condições de sobrevi~
vência.
Enquanto o Brasil vive, conforme assegura o Ministro
Murilo Macedo, a maior crise que a sociedade brasileira
jamais enfrentou, no _que tange ao aumento do custo de
vida e ao desemprego -sem falar no endividamento intern~eional e" na dívida interna - não se podem adiar
providências no sentido do equacionamento do problema da mão-de~obra parcial ou totalmente ociosa, que
jJode ou ser mobilizada por tarefas novas de economia,
ou ser assistída, por aquele seguro.
Nessa entrevista, o Ministro do Trabalho se manifestou contra o seguro-desemprego, dizendo que os países
que o adotam estão procurando um sucedâneo, ante o
crescimento do vulto das empresas. Acontece que o
exemplo citado dos Estados Unidos revela que as administraçõeS_caiter e. Reagan instituíram prêmios para a
criação de novos empregos, não havendo nenhuma re~
du_çã9 das dot_ações orçamentárias destinadas a acudir_
aos desempregados.
Na verdade, o desemprego é súliOffia de uma doen·ç;
económica mais grave, que tem na recessão a sua face
mais cruel. Uma economia bem organi~ada,_ pricipal~
mente estrUturalista, Vê redui:(das a níveis mínimos a
taxa dos economicamente ativos, mas desempregados.
Entretanto, as medidas contra a inflação e a recessão implicam num longo amadurecimento, enquanto a fome
dos- desempregados exige providências urgentes_, não
apenas para defesa da ordem econômica, senão também
para a sobrevivência de apreciável setor da população,
tanto economicamente ativa, como de jovens e crianças
inaptos para o mercado de trabalho.
Fazemos vOtos para que- o Ministro Murilo Macedo
retifique SUa opiniao e conVenç·a o· Governo a ·regulamentar o disPositivo constitucional que institui o segurodesemp_rego._
.
_ _ _
___
t"ra o qti~ tinh_a a diz~r, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID.ENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra à nobre Se~adora Eunice Michiles.

A SRA- EUNICE MICHILES (PDS- AM. Promincia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores
dizem os esturlíosos que na Amazônia o rio comanda a
vida, mas de posse de informações que nos chegam da
região dos Purus diríamos que, por vezes, os rios também
comandam a morte.
Há mais de vinte anos, principalmente nos meses de
março, abril e maio, quando cfescem as águas~ um estranho mal_acomete aquelas regiões, matando suas vítimas
em poucas horas - é a misteriosa "febre negra".
Apesar dOs esfoi'ços das autoridades no correr desses
anos, nota_da_rl)J!pte_sla _S_u_C.AM e da Secretaria de Saúde, a "febre negra" continua colhendo inapelavelmente
suas vítima-s; a dístância· e a falta de recursos para pes~
quisas· são-a c""ãusa, creio, do insUcesso no combate à
"febre negra", que segundo alguns, como o Prefeito Nelson Ale, de Boca do Acre, é uma forma virulentíssima de
hepatite, segundo outros, mais se assemelha a febre tifói-
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de, mas com tal virulências que não aterlde aos mals poderosos antibióticos. Levanta~se também a hipótese desse estranho mal ser causado por intoxicação de frutas venenosas, que com as subidas das águas, caem nos rios.
O fato é, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a .. febre
negra" continua a desafiar a ciência e, segundo informes,
ninguém que tenha contraído, sobreviveu.
Justtfica~SJ! pois o pavor que está. tomando conta das
populações da calha do rio Purus, em nome das quais
ap"do ao doverno Federal no sentido de que tome providf:ilcias que se fiZerem necessárias, acionando ó f\:linistério da Saúde e aos _Órgãos de Pesquisas do País para
d~belar esse estranh9 mal que está atacando nossos
patrícios do Purus e para que não ostentemos aos olhos
de outras nações estatísticas de males desconhecidos desde a idade média.

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

ORDEM DO DIA
-IVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 51, de 1978 (n9 1.465/75, na Casa de origem), que
acrescenta parâgrafo ao art. 8~' da Lei n_ç 6.251, de 8 de
outubro de 1975, que institui normas gerais sobre desM
portos e dá outri:ts providências,

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 638 e 639, de
I 981, das Comissões
-~e Educação e_Cultura; e
- de Finanças.

-2Votação, em turrio único, do Projeto de Lei da Câmara n 9 54, de 1981 (n~' 43~/7'!_, na Casa de orígem), que inclui a·-fífha ·desquitada, divorciada ou viúva entre os beneficiários do -ServidOr público federal cívil, militar ou
autárquico, tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 179 e 180, de
1983, das Comissões:

-de Legislação Social; e
- de Serviço Público Civil.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâmaM
ra n_c;-·ss,· de 1981 (n 9 1.595/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 904, de 1983, da Comissão
-de Constituição Justiça, favorável, com Emendas
que apresenta de nQs I a 4-CCJ.

e

-4Votação, em turno único, dQ Projeto de Lei da Câmara n~ 4_?, de 198~- (I'!~' 5.615/81, na Casa de origem), introduzindo alteração na "Lei n~' 6.649, de 16 de maio de 1979
que regula a locação predial urbana, tendo
'
PARECER, Sob -n9 806, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cárila~
ra n~' 5, de 1981 (n~' 3~03.5"/80, na Casa e origem), alteran~
do o arL_l"' da Lei n~' 6.226, de 14_dejulho de 1975, que
dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço
Público Federal e de atividade privada, para efeito de
aposentadoria, e dá outras providências, tendo
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DI~ RIO

PARECERES FAVORÃVElS, sob n<?s 971 e 972, de
t 981, das Comissões:
-de Segurança Naciomd; e
- de Finanças.

DO CONGRESSO NACIONAL (S"eção ll)

tir e apresentar soluçõ~ _ para a crisr:o- económico-- - Tillance_ica do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

-11-6-

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 99, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lu_cena, solici-

Votação, em turno único, do Projet"o êie Lera·a-Cã:m"a-

ra n<? 10, de 1981 (n9 [529/79, na Casa de orfgein), qUe
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência So-cial,
tendo

_

_

PA'R.ECERES FAVORÁVEIS, soo-nos 354"é 355,de
1981, das Comissões:
- de 'Legislação Social; e

_

tando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n9 68, de 1984, sUbmetendo à
deliberação do Senado proposta para que o GoVerno do
Estado do Espírito Santo possa reali7.ar operação de crêdito no valor de Cr$ 2.948.745.000,00 (dõiS bilhões, novecentos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil cruzeiros), para os fins que especifica.

-de Finanças.
-12-

-7Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 19~1 (n"' 587 {79, na Casa de origem), que

veda aos velculos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jo"iiiaü;~- ieYístas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a aUtOriZação
ou a veiculação _de anúncios e de Comerda1s -que não se~
jam negociados, produzidos, criados, filmadoS, grava~
dos, copiados - imagem e som - pai- profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Com is~
sões:
-de Economia, favorável, com voto vencido dos Se~
nadares Bernardino Viana, José Uns Lenoir Vargas; e
-de Finanças, favorável.

e

-8Votação, em turno úilko, do Projeto_ de Lei da Câffia~
ra n9 53, de 1977 (n~"227 /75, na Casa de origem), qtie dis~
põe sobre condições a observar na renovação de contra~
tos de atletas profissionais,o e dá Outras providências; ten~
do

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e l.l6!,
de 1981, das Coniissões:
-de Legislação Social; e
- de Educação e Cu1tu1"4·

Votação, em turno único, do Requerimento n9102-, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n~' 72, de 1984, solicitando
autorização do Senado para que o Departamento de Ã~
g-oas e Energia Elétrica de São Paulo ~ DAEE. possa
realizar operação de crédito no va\or de Cr$
10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros) para os fins
qu:e especifica.

-13Votação, em turno driico (apredação-prelíminar dajuridicidade, nos termos do arL 296 do Regímento Inte~
no), do Projeto de Lei da Câmara n~" 79, de 1979 (n"'
1.511/75, na Casa de origem), que acresc_enta parágrãro ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dLspõe.spbre a Lei Orgâníca da Previdência Social, alterada pela Lei"-n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n9s 692 e 693, de 1982, das Comis~
sões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do projeto e do Substitutivo da CoriiisSãO de Legislação Soêíal,
cõin voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.

-14-

-9-

- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, ]I'
pronunciamento: contráfio;29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;

Votação, em turno úriiCo (apn!ciação preliinínaf-da:
constítucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câma~
ra n~ 48, de 1983 (n~' 5.019/81, na Casa de origi:m); ciue
dispõe sobre a cria<;;ão do Tribunal Regional do Traba~
lho da 13• Região com sede em João Pessoa. Esiado da
Paraíba, e dá outras providências, tendo
-PARECER, sob -_o~' "790, de 1983, d~ CoffiiSsão --de Constituição e Justiça (audiêtlCia soliciiada pelãComissão de Legislação Social), pela inconstitucionali~
dade e_injuridicidade.

-de Finanças, 19 pronunciamento: favorável; 29 pro...
nunclamento: favorável à Emenda de_ Plenário; e

O SR. PRESIDENTE (Lena i~ Vargas)--: Está
rada a sessã.o.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra nl' 6_5, de 1979 (n~" 4.257/77, na Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais âa Rede Fer~
roviária Federal a seus ocupantes, tendo

PARECERES, sob nos 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de ·1981, das Coriiissões:

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto e da Emenda de Plenário,

-10Votação, em turno único, do Requerimento ·n9 784, de
1983, de aUtoria do Senador Henrique Santillo, solicitan~
do, nos termos _dos arts. 76, c, e 77, do Regimento Inter~
no, a criação de uma-comísSão especial mistã., corriposta
de 11 (onze) Senadores e I1 (onze) Deputados, para no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das
entidades mais representativas da sociedade civil, diic-u.:-

(Levanta~se

encer:~

a sessão às 19 horas e 5 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 29-5-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: desde o mQmento em que chegou ao
Congresso Nacional a mensagem presidencial que acom~
panna.este ProJeto de Lei, acertei com o Líder do Go\':er-
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no nesta Casa, Senador Aloysio Chaves, o oportuno requerimento de urgência, urgen~issimo, para que esta ma~
· téria tramitasse celeremente e pudesse, tão logo quanto
possível, ser transformada em lei, de vez que se tratava
da solução de um grave problema social, qual fosse o do
garimpo de Serra Pelada, já que o senhor Presidente da
República, corno bem acentuou no seu pronunciamento
o Senador Itamar Franco, vetou o Projeto de Lei do Deputado Sebastíão Curió, aprovadO ullanírrieme-ltte pela
Câmara dos Deputados e pelo Senadº- Federal.
O Projeto de Lei n9 3.555, de 1984, foi aprovaâó na
Câmara dos Deputados no final da tarde da última
quiiita-feira e já à noite eu, na qualidade de Líder do
PMDB no Senado, era contactado pelos representantes
dos garimpeiros para que se possibilitasse sua apreciação
imediata pelo Senado Federal, isto é, no dia seguinte,
sexta~feirã, data em que viajava eu para a Cidade de S:intos,_ onde iria receber um titulo de cidadão emérito, que
me foi conferido, com muita honra para mim, pela Câmara MunicipaL Fiz-lhes sentir, Sr. Presidente, Srs. Se-nado.res, que não era possível, assumir aquele compromisso, de vez que, em primeiro lugar, já havia combinado, com o Líder da Maioria no Senado, sua votação em
urgência, urgentíssima, justamente nesta Sessão de hoje
às 18 horas e 30 minutos. Ademais, sequer os avulsos do
projeto tinhanl Sido publicados, o que, inclusive, impedia regimei1taJmente qualquer requerimento nesse senti~
do e por conseguinte, que os Srs. Senadores lessem a
mensagem presidencial e o projeto de lei que acompa. nhaVa e, bem assim, os pareceres recebidos das diversas
Comíssões TécnicaS da Câmara dos Deputados. Eu mesmo, na qualidade de Líder, para ter acesso a esses pareceres, tive o cuidado de mandar buscã-los em cópias xerox, de vez_ que o Diário do Congresso ainda não os publicãra. Foi assim que pude me assenhorear da matéria e estar em condições de votá~la no dia de hoje.
Pude notar, pelo que houve na Càmara dos Deputa~
dos, que ali se procedeu um acordo de Liderança que levou justa_mente à apresentação de várias emendas que visavam, segundo seus autores, notadamente o nobre Deputado Cid Carvalho; que foi Relator da matbria naCom_iSSão_9e Mêdto de-Minas e Energia, ao aperfeiçoamento -da Proposição governamental, embora ainda hoje,
nesta Casa, tenhamos ouvido reparos a essas alterações
dos nobres Senadores Hélio Gueiros e Itamar Franco.
O fato incontestável ê que estamos aqui, hoje, num
.acordo de Liderança, sem nenhuma discrepância nas
Bancadas que compõem o Plenário do Senado Federal,
para votar, em urg~ncia, urgentíssima, esse projeto de lei
do Senhor Presidente da R.ep'Óblica, que tenta terminar a
·pendência com a Cia. Vale do Rio Doce, suposta titular
do direito de !avia daquela área, onde está encravado o
garimpo de Serra Pelada. Não poderíamos agir diferentemente, sobretudo nós do Partido do Movimento Demcorático Brasileiro, que temos um compromisso imCnso
com os trabalhadores brasileiros, quando sabemos que
ali, naquele garimpo, segundo estamos informados, labutam oitenta roil brasileiros, vindo dos mais diversos
recantos dó nósso País, e se envolvem, ainda mais, cerca
de quatrocentos e vinte mil pessoas, totalizando, portanto, Soo mil brasileiros que dependem do trabalho em Serra Pelada. Numa hora como esta em que a nossa economia se encontra num processo crescentemente recessivo
dia.nte da política económica que aí está e tem merecido
de nós a mais veemente condenação, de vez· que tem aumenta do consideravelmente o desemprego, seria de surpreender se nós da Oposição, particularmente do
PMDB, não tivéssemos a·necessâria serisibilidade para a
solução imediata deste grave problema social, votando,
por comfeguinte, como aqui estamos fazendo, em favor
do projeto governamental, na expectativa de que a paz e
a tranqUilidade voltem a reinar no garimpo de Serra Pe-tada.
Era

o que tinha a

dizer, Sr. Presidente._ (Muito beml)
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ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO MISTA

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir relatório sobre a Mensagem n'13, de I984~CN,
pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da CàM
mara n'i' 265, de 1983 (n'? 1.659-B, na origem), que
"dispõe sobre a escolha de dirigentes de funda.;ões de
ensino superior e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 4 DE ABRIL DE 1984
Aos quatro dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comí.Ssão de Finanças, nô- Sen-adO-Federal, presentes os Senhores, Senador Aderbal JuÍ'ema e
Deputados Ni.lson Gibson, Joaci!'Pereira e Wall Ferraz,
reúne-se a Comissão Mista- do Congresso Nacional, incumblda de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nl' 3, de 1984-CN, pela qual o Senhor Presidente da
República comunica haver vetado, parcialmente, o ProjetO de Lei da Câmara n~> 26_), de 1983 (n~' 1.659, na ori.: gem), que "dispõe sobre a escolha de dirigentes de fundações de ensino superior e dã outras providências.
Deixam de_comparecer, por motivo juStificãdo, os Senhores Senadores João Calmon e Ferriando Heilrique
Cardoso.
Havendo número, regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Aderbal Jurema, VicePresidente,_ no exercício da Presidência, que solicita, nõS
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguic;la, o SenJi~~ PresfcfeJite conCéde a palavra ao
relator da matéria, Deputado Nilson Gibson, que emite
relatório à Mensagem n~' 3, de 1984-CN, na fofma apresentada.
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado,
sem restrições.
Nada mais havendO a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, e_u, Mauro Lopes de Sá, AssiStente de Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem nl' 8, de 1984-.CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 272, de 1983
(n9 2.715, de 1983, na origem), que "dispõe sobre a
concessão da permanência no Brasil aos estrangeiros
registrados provisoriamente''.

2J REUNI.~O, REALIZADA
EM 5 DE ABRIL DE 1984

Aos cinco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala da Co_.,_
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se-:
nhores Senadores Helvidio Nunes, Aderbal Jurema,
Hélio Gueiros e Deputados Nílson Gibson e Ma-rcelo Unhares, reúne-se a Comissão Mista incumbida de_ examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n~' 8, de 1984CN, pela qual o Senhor PreSidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câ- _
mara n9 272, de 1983 (n~> 2.715, de ~983, na origem), que
''Dispõe sobre a concessãõ-aã-FieTri1ãnência no Brasil aos
estrangeiros registrados provisoriamente".
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Se., _
nhor Senador José Carlos Vasconcellos.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhospelo Senhor Presidente, Senador Hélio Gueiros, que soli-

cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura- da Ata
da reuniüo anterior, que, logo após, é dada como aprovada,
Em seguida: O Senhor Presidente conCede a palavra ao
relator da matéria, Deputado Nilson Gibson, que emite
relatório à Mensagem n9 8, de 1984-CN, na forma apresentada,
Posto em discussão e votação, é o relatório" aprovado,
sem_restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente _e _irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Inc_umbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
-n9 16~ de 1984--(CN), do Senhor Presidente da Re~
pública; sUbmetido ai deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 2.077, de 20 de deM
zembro de 1984, que "fixa alíquotas do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulaçilo de Mercado-rias (ICM) nos territórios federais, e dá outras providências;'·

- I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 4 DE ABRIL DE 1984
Aos quatro dias do mês de abril 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~ Almir Pinto, Jorge Kalume, João
Lúcio, João Castelo, Passos Pôrto, _José Líns, Álvaro
Dias, Mauro Borges, Severo Gomes e Deputados Alcides Li'ma, Mozarildo Cavalcanti, Denizar Arneiro e Jacques D'Ornellas, reúne-se a Comissão Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 16, de 1984CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n" 2.077, de 20 de dezembro de 1984, qUe «fixa alíquo~
tas do lmposto sobre Operações Relativas à Circulação
de...Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Guílherme Palmeira, Mário Maia e
Deputados Antônio Pontes, Geovani Borges, Júlio Martins, Aníbal Teix.eira, Wilson Vaz, Arthur Virgílio Neto e
Múcio Athaíde.
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. Distrihiiídas as cédu~·
las, õ Senhor -Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Alcídes Lima para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

3i
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n9 9, de 1984-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parciaiM
mente, o Projeto de Lei nl' 14, de 1983~CN, que
hprorroga a vigência do emprêstimo compulsório instituído erp favor da Centrais Elétricas Brasileiras S.A
- ELETROBRÁS, e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 5 DE ABRIL DE 1984
Aos cinco .dias-do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Mário
Maia e Deputados Horácio Matos e João Batista Fagundes, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e
emitir relatório sobre a Mensagem n9 9, de 1984-CN,
pela qual o SenhÔr Presidente da República comunica
haYer vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 14, de
1983-CN, que "prorroga a vigência do empréstimo compulsório inStituído em favor da Centrais Elêtri:cas Brasi~
leints S.A- ELETROBRÃS, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Marcondes Gadelha e Deputado Marcelo Corde1r0
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Mário Maia, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator ~a matéria, Senador Carlos Chiarelli, que emite
relatório à Mensagem n" 9, de 1984-CN, na forma apresentada.
Posto em discussão, é o relatório aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, assistente de Comissão,
a -presente Ata que, lida aprovada~ Será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

e·

COMISSÃO MISTA
Incumbi9a de estudar o Parecer sobre a Mensagem
n9 11, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo a deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 2.073, de 20 de dezembro de
19$3~ que "3ltera a legislação do Imposto Suplementar de Renda".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 5 DE ABRIL DE 1984

Para Presidente:

Sen_ador Severo Gomes ......... _. ~ ... _ 11 votos
Em branco . ···-·····~~---·~··-·-·A······ 2 vOtos
Para Vice-Presidente:

Senador Jorge Kalume ..... , ........ ___ 11 votos
Em branco . ·····~~---·~············-·· 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vic~Presi_dente·;- os Senhores Senadores Severo Gomes e
Jor8:e__Kalume.
~
Assumin_~~ _a P-residência o Senhor- Senador Severo
Gomes agf"adece;_ern nome do Senhor Senador Jorge
Kalume~e_n9seu pr_óprio a honra com que foram distinguidos e designa _o Senhor Deputado Antônio Po~tes
para relatar a matéria.
Nada mais havf:ndo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcilio José da -Silva, Assistente da
Çomissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá ã publicação.

Aos cinco dias do mês de abril do ano de mil novecene o"iterita- e quatro, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Gabriel Hermes, Passos
Pôrto, Almir Pinto, Guilhenne Palmeira, Fernando
Henrique Cardoso, Fábio Lucena, Pedro Simon e DeputadOs Ibsen de Castro, Gerson Peres, Fernando Magalhães, Celso Sabóia e Ruy Côdo, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~ II, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República,
submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 2.073, de 20 de dezembro de 1983,
que "altera a legislação do Imposto Suplementar de
Renda".
to~_

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Octávio Cardoso, Virgílio Távora; Cid
Sampaio, Jesse Freire, Jaime Santana, José Fogaça, Cid
Carvalho, Nelson Vedekin e Floriceno Paixão.
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Fábio Lucenu, que6olicita, nos termos regimentais,a dispenia da leitura da -Aia
da reuniUo antCfiOi,-q-ue, logO após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a pal~vra ao
Relator da matéria, Deputado Fernando Magalhães,
, que emite parecer favorável à Mensagem n9 li, de 1984~
CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
oferece como conclusão.
Posto em discus.sào e vata.ç_ão,_é_o paracer aprov~do,
sem restriçÕes.· ·
·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes-de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSii.O MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n~' 10, de 1984-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberatão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 2.072, de 20 de
dezembro de 1983, que "altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM lO DE ABRIL DE 1984Aos dez dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezesseis hOriiS e trinta minutos, na
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores S6nãd0reS Jõsé Liils, Aderba} Jurema, Almir Pinto, Marcondes Gadelha, Passos Pôrto.
Jorge Kalume, Álvaro Dias, Alberto Silva e DeputadoS
Aécio de Borba, Renato Johnsson, Oswaldo Trevisan,
Mário H ato e_ José Ulisses, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e emitir pareCer sobre a Mensagem n~' 10, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 2.072, de 20 de dezembro de
1983, qUe_"altera a legislação_ do Imposto de Rendi:i~ e-dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado-; Os-Senhores Senadores João Lú.cio, Hélio Gueiros, JoSS1griàcio Ferreira e Deputados Antônio FariãS; CelsO Barros,
VictOr Trovão, ~Câflós Wi"lsori, lrapuan Costa Júnior e
Sérgio Lomba.
Havendo número regimental, são abertoS Os- úã.balhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Oswaldo Trevfsan,
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após., é dãda
como. aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o rece_bimento de Ofício .da Liderança do Partido Democrático
Social, no Senado Federal,'indicando os Senhores Senadores João Lqcio e_ Passos Pôrto para integrarem a CO-missão, em substitUição aos Senhores Senadores Louri-val Baptista e Eunice Michiles, anteriormente designados.
Em seguidl:!, O Senhor Presidente -concede a palavra
ao Relator, Senhor Senador José Lins, _que emite parecer
faVorável à Mensagem
lO, de 1984-CN, nos te-rmos de
Projeto de Decretq Legislativo que oferece com9 conclu-

nl'

são_
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
vot1:1ndo, vencido, o Senhor Senador Álvilro Dias.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO-e,
para constar, eu, Helena lsn1:1rd Accauhy Sarres dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá a publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 18, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo â deliberação do Congresso Nacional
o texto do D~creto-lei 011 2.079, de 20 de dezembro de
1983, que ~•reajusta os atuais valores e vencimentos,
salários _e proventos dos servidores clvls do Poder
E~ec11tivo, bem como os das pensões, e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM tO DE ABRIL DE t984
Aos dez dias do mês de abril do anO de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta e cinco
minutos, na Sala de reUniões da-COmissão de Finanças,
no.S_en_ado Federal, presentes os_ Senhores .Senadores J osé Lins, Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Aderbal Jurema, Marc_ondes Gadelha, Alfredo Campos, Enéas Faria
e Deputados Gomes da Silva, Mozarildo Cavalcanti,
Francisco Dias, Moysés Pimentel, Nyder Barbusa e Floriceno Paixão, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 18, de 1984-CN,
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o ter-to do Decreto-lei n9
2.079, de_ 20 de dezembro de 1983, que "reajusta· os
atuais valores e vencimentos, salârios e proventOs dOs-servidores civis do Poder Executivo, bem como os das
pensões, e dá outras providenci:is".
Deixam de comparecer, por motivo justíficadO, os senhores Senadores João Lúdo, Octávio Ci:lrdoso, MáriO
Maia, Fábio Lucena e Deputados Darcílio Ayres, João
Faustino, "Stéliõ
Héifries- .Zanete-e áilsori di Bar_-

oras;

De acordo com o que preceitua o regíme"rito Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Ãderbal Jurema, que declara instalada a Comiss-ão. Distribuídas as cédulas, o Senador Aderbal Jurema convida
o Deputado Francisco Dias para funcionar como escrutinador.
PrOcedida a eleição, verífiCit-se- o Seguinte resultado:
Para Prtsidente:
Senador AlfredQ Campos .
Em branco ........... .
·-Para Vice-Presidente:

12 votos.
I votos.

Senador Virgílio Távora
......... ~ . _ 12 votos.
Em branco ···----·----·-~·y---··---·-··""~1 votos.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
V ice-Presidente, os Senhores Seiladores Alfredo Campos
e Virgíiio Távora.
Á.ssufnindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo
Campos agradece, em nome do Senador Virgílio Távora
e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Deputado Darcflio Ayres para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para-contar, eu, Martinho José dos Santos, Secretário de
CorilTsSãO, lavrei a presente Ata que, fida e aprovada: será assinada pelo Senhor Presidente, demais m«mbros da
Comissão e irá à publicação.
·
COMISSii.O MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 13, ~e 1984-CN, do Senhor Presidente_ da República, sli:tifuetendo à deliberaçio do Congresso Nacional
-<i-textodo Decreto-lei n~' 2.074, de 20 de dezembro de
1983, que "~Itera o Decreto-lei n9 1.341, de 22 de
- -agosto de 1974, e dá oUtras providênCias".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM tI DE ABRIL DE t983
Aos onze dias do mês de abril d-o ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta e cin-
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co mirtUtos_, lia Sala da Comissão de Finanças, no _Senado Federal, presentes os SenhoreS Senadores A-lmir Pinto, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurerna,
João Lobo, José Fragelli e Deputa-dos Horácio Matos,
Gomes da Silva, Wildy Vianna, Ronaldo Canedo,
Myrthes Bevilacqua, Renato Vianna, Walt Ferraz e
Wagner Lago, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 13, de 1984-CN,
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~'
2.074, de 20 de dezembro de 1983, que "altera o Decretolei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências.
Deixam de comparecer, por motivo justifi_Cado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Martins Filho, Cid
Sampaio, S_evero Gomes, Pedro Simon e Deputados Álvaro Gaudêncio, Randolfo Bittencourt e Floriceno Paixão.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pela Senhora Presidenta, Deputada Myrthes Bevilacqua,
que solicita,- nos termoS regimentais, a dispensa da leitura da_Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada
como aprovada.
Em seguida, a Senhora Presidenta, concede a palavra
ao relator da matéria, Senador João Lobo, que emite parecer favorável à Mensagem n~' 13, de 1984-CN, nos termos_ d~ Projeto de Decreto legislativo, que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado,
sem__restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Cofnis.São,
a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinaâa pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSii.O MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 14, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à dellberaçio do Congresso Nacional
o f:extÕ do DeCreto--lei nl' 2.075, de 20 de dezembro de
1983, que "cÚspõe sobre o tratamento tributiirlo aplicável às instituições autorizadas a fund.onar pelo Ba...,
. co Central do Brasil nos casos de fusões e Incorporações, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM tI DE ABRIL DE 1984
-Aos o-nze diaS do nlês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fedúal, presentes.os Sew
nhOres- SeriaBores Josê Lins, Gabriel Hermes, Passos
Pórto, OctãVio Cardoso, Aderbat Jurema, Hélio Gueiro~ -Mãrcelo Miranda, Alfredo Campos e õepUiados José Carlos Fagundes, Renato Jonhsson, Wilson Falcão e
Sérgio Cruz, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e_ parecer sobre a Mensagem n9 14, de 1984-CN,
do SenhOr Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Naccional o texto do Decreto-lei
n<;> 2.075. de 20 de dezembro de 1983, que "dispõe sobre o
tr(ltamento tributãrio aplicável às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos casos
de fusões e incorporações, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgílio Távora, Marcondes Gadelha,
Enêas Faria e Deputados Jayme Santana, Celso Carvalho, Tidei de Lima, A roido Moletta, Orestes Muniz, Ruy
Cõdo e Nilton Alves.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Hélio Gueiros, que solicita, nos t:et alos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da ..........~.e~o at_u.erio,, que, logo após, é dada como aprovada.
Em s_~gui<j.a~ o Senhor Presidente comunica que irá redistribuir a matéria. ao S"e'nhor Deputado Wilson Falcão, -
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em substituição ao Senhor Deputado Celso Carvalho,
anteriormente designado relator.
Prosseguindo, o Senhor Presidente conceôe a palavra
ao Relatar, Deputado Wilson Falcão, que emite parecer
favorável à Mensagem n~ 14, de 1984-CN, nos termos de

Projeto de Decreto (e?ísliüiVo 'que Oferece como c'?ntfUsão.
Posto em discussão e votação, ê o paiêcer ilp-rovadÕ:
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão;
a presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelõ
Senhor Presidente e irá à publicação~

COMISSÃO MISTA

D!-1 Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Enaenda à Constituição n'i'
4, de 1984, que "altera o art•. 43, da Constituição Fe-deral em seu inciso II; o art. 65 em seu§ 21' e o art. 66
e seus§§ I~', 4'i' e !i'i', para permitir ao Congresso Nacional discutir e votar a Proposta do Orçamento Monetário".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REALIZADA
EM 17 DE ABRIL DE 1984
Aos dezesse.te dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala d<}..ComissãO de FíriançaS, no Seilãdo Federal, p(esentes os Senhores Se!ladOres Carlos Chiai-elli,
, João LÕbo, OctáVio -Cardoso, Marcondes Gadellia, Lourival Baptista-, José Uns, Cid Sampaio, Severo Gom-eS;--José Ignácio Ferreira, Hélio Gueiros peputadoS õsca-r
Corr?a Júnior, Antonio'Osóriõ; A1áon SandOval e Amã-deu Geara, reúrie-s-e--a -COrriisSãO Místa do CongresSo
Nacional, incumbida de estudo e pareCer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'i' 4, de 1984, que "altera O
art. 43, da Constituiçâorederãl"effi Seu inciso II; o art.
65 em seu§ 2'i' e o art. 66 e seUs§§ 19, 4o;- e 5'i', para permitir
ao Congresso Nacional discutir e votar a Proposta do
Orçamento Monetário",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, OS Se-nhores Senadora Eunice Michiles e Deputados João Aiberto de Souza, Baltazar de Bem e Canto, José Burnett,
Milton Figueiredo, Siegfried 1-leuser, Antonio Câmara e
Clemir Ramos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, ·eventua(meitte, o Senhor Senador
Lourival Baptista, que declara instalada a COffiissão~ _
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão~ Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Amadeu Geara para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o_seguíiite resultado:
Para Presidente:
Senador Cid Sampaio ....... , ....... , , . 12 votos.
Senador Severo Gomes .......-. . . . . . . . . 2 votos.
Para Vice-Presidente:
Senadoi' Carlos Chiarelli .........._.. -.: . 12 Votos.·
Senador João Lobo ........ --·-· ~. ~... •.• 2 varas.
São declarados eleitos, respectivamente, Presideftte e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Cid-·sampaio e
Carlos Chiarelli.
·
Assumindo a Piesidênciii- o Seüfior Senador Cid-Sampaio agradece, em nome do Senhor Senador Ca"rlos
Chiarelli e no seu própriO-a hOO.ra -corrí qúe fÕram distin:.
guidos e designa o Senhor Deputado Oscar Corrêa J úníor para relatar a matêria.
- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão,
a presente Ata que,lida e aprovada, serâ assinada pelo
Senhor Presidente e demais membros da ComisSão e irâ
à publicação.
-

e

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'i' 21, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Repúblic~:, submetendo_ l_'!,eliberação do Congresso Nacio~al
o- teXto -do D~creto-lei n'i' 2.088, de 22 de dezembro de
1983, que "dispõe sobre pagamento de débitos de contríiiUIÇõéS preV:tdenCis!rias"~ --

I• REUNIÃO (INSTAL;\ÇÃO), REALIZADA
EM I7 DE ABRIL DE I984
_Aos dezesse_te_ dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às deze5seiS--hoi'àS e quinze minutos, na Sala de reuniõ~ da Cornissão de FioanCaS, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores
Virgílio Távora, João Lúcio, João Lobo, João Castelo,
Gaivão Modesto, Octâvio Car-dosO; Jorge KalumC;Marceto Miranda, José Fragelli, Hélio Gueiios e Deputados
Osvaldo Melo~_Adroaldo Campos, Ricardo Fiuza, !o!'ge
Vianna, LuiZ Guedes,- RalPh BiaSi e Floriceno Paixão,
reúne-se a Comissão Mista inCu"mbida de estUdo -e parecer sobre a Mensagem n~' 27,_de.1984-CN, do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 2.088, de
22 de dezembrõ de Ei83, que "dispõe sobre pagarUento
de débitos de contribuições previdenciárias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Fernando Henrique Cardoso e Deputados Mário Assad, Félix Mendonça, Renato Bueno e
Júlio Costamilan.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
ã'S'5Umé à Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
--Virgílio TávOra, que declara instalada a Comíssão.
Em obediência a dispositivo reiiinental o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do ViCe-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas! o Senhor Senador VirgHiO Távora convida o Deputado Ricardo Fiuza para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
D_~putado Ralph Biasi ........••.. ,..~
EID branco . . . . . . . . . . . . . .

16
1

votos.
voto.

Para Viee-Presidente:
Deputado Mário Assad . . . . . . .
16 votos.
--em-15failCO-:_., ..... ·---· •++•~-_:~ ·~ ·--~
1
voto.
São- ·aeclarados eleitos, resiiêctlv.amenie~ Presidente_~
Vice-Prisidente, _os Senhores Deputados Ralph Biasi e
Mário Àssad.
·
ÃsSUmindo a Presidência o Senhor Deputado Ralph
Biasi agradece, em nome do Deput~do Mário Assad e no
seU p-róp-fiO, a honra com que foram distinguidos, e desigriil o Senhor Senador João Lobo para relatar a matériã-:
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Martinho Jos_é _dos Santos, Secretário
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
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'i' 28, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional_
o texto do .Ç)!!f!reto-lei n'i' 2.089, de 27 de dezembro de
1983, que uprorroga _a l'igêncla de incentivos fiscais".

I• REUNIÃO (INSTALÁÇÃO), REALIZAD-A
EM I7 DE ABRIL DE 1984
Aos dezessete dias do mês de abril 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 os Senhores Senadores Jutahy
Magalhães, Jorge Kalume, Virgflio Távora, Aderbal Ju-
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rema, Marcondes Gadelha, Almir Pinto, Gabriel Hermes, Cid Sampaio, Mauro Borges e Deputados Marcelo
Linhares, Fernando Magalhães, Renato Johnsson e Max
Mauro, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n\' 28, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação
.do CQngresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 2.089,
de 27 de dezembro de 1983, que "prorroga a vigência de
incentivos fiscais".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Pedro Simon, Severo Goines e Deputados Castejon Branco, Balthazar de Bem e Canto, Nelson Aguiar, Nyder Barbosa, Aloysio Teixeira, Múdo
Athaíde e Clemir Ramos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a- dispositivo- regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderba\ Jurema convida o Deputado Marcelo Linhares para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Severo Gomes ...... -. . . . . . . .
Em branco .....• , • . . . . . . . . . .

. 12

votos
voto

Para Vice-Presidente:
Senador Jutahy Magalhães . . . .
12 votos
voto
Em branco .•.... ~ .•..... , . . . . . . . . .
São declarados eleiios, respectivamente, Presidente e
V ice- Presidente, os Senhores Senadores Severo Gomes e
Jutahy Magalhães,
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jutahy
Magalhães, Vice-PJ<!Sidente, no exercíció da Presidência,
agradece, em nome do Senhor Senador Severo Gomes e
no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
d~~i&_na o_ Senhor p_eputado Renato Johnsson para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comiss~9. lavri!i à presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre ll Mensagem
n9 30, de 191J4..CN, do Senhor Presidente da República, submetendo ii deliberaçio do c;ongresso Nacional
o texto do D~creto~lei IJ9 2.091, de 27 de dezembro de1983, que ureajusta os atuais valores de vencimentos
e proventos dos funcionários das Secretarias dos Tribunais Regionais eleitorais, e dá outras providências".
-

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM I8 DE ABRIL DE I984
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanç-as, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Marconde Gadelha, Guilherme Palmeira, Josê Uns, Jutahy
Magalhães, João Castelo, Jorge Bornhausen, Alfredo
Campos, Fábio Lucena, Fernando Henrique Cardoso eDeputados Figueiredo Filho~ Mauro Sampaio, José Ribamar Machado, João Herculino e Genésio de Barros,
reún-e-se a Comissão Mista incombida de estUdo e parecer sobre a Mensagem n'i' 30, de 1984-CN, do Senhof
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 2.091, de
27 de dezembro de 1983, que "reajusta os atuais valores
de vencimentos e proventos dos funcionários das Secre~
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tarias dos Tribunãis Regionais- eleitorais~- e dâ outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgflio Távora, Enéas Fada e Deputado:j:.Hélio Dantas, Adroaldo Campos, Manoel Affonso, Wall Ferraz1 rvJ:ârcio Braga e Matheus Schmidt.
De acordo com o que preceitua o regimento- cOmum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
José Lins, 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 cédu-

las, o Senhor Senador José Lins convida o Deputado
Mauro SampaiO ·para servir como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado
Para Presidente:
Senador Alfredo Campos . . . . . . . . .
13 v-Otos
Em branco .......... -...
~_
1 voto
Para Vice--Presidente:
Senador Jorge Bornhausen ..... ,_ ....... ro 11 votos
Em branco ......•............ ···-"·-.--·~ _ 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Alfredo Campos
e Jorge Bornhausen.
Assumindo a Presidência- o Senhor- SCnador Alfredo
Campos agradece, em nome do Senador Jorge Bornhausen e no seu próprio, a honra com que foram-dfStinguidos e designa o Deputado José Ribamar MachadO para
relatar a matéría: Nada mais havendo a tratar, eU, MartiilhO Josê. -eras
Santos, Assistente de Comissão, ·tavrei a presente Àta
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e lfâ à. PublíCação.
A

•••••••••••

nalmente, da LideranÇa-dci Partido do MovimenO Di- tnocrático Brasileiro, na Câmara dos Deputados, os Senhores Deputados lrajã Rodrigues e Oswaldo Lima Filho, em substituição aos Senhores Deputados Coutinho
jorge e Sérgio Moreira, anteri<?rniente designados.
_Em virtude da ausência do Relator, Senhor Deputado
AuguSto Trein, o Senhor Presidente designa para relatar
a matéria o Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho.
Como o Projeto recebeu 5 (Cinco) Emendas, todas julgadaS pertinentes pela Preside-rida, o Senhor Senador
Cid Sampaio suspende a SeSSão pefO.pel-iOdo de quinze
ininutoS; a fim de que o Senhor Deputado Oswaldo
Lima Filho possa elaborar um parecer sobre o Projeto e__
aS·E-mendas a ele apresentadas.
Reabertos os trã.balhos, Ó.Senhor beput·a-do bswaldÕ
Lima Filho emite parecer favorável ao Projeto com as alterações que propõe, nos termos de uma S-ub6nendã às
Emendas apreciadas.
Em discussão, usam da palavra os Senhores DeputadoS Genebãldo Coi-reia e Irajâ ROdrigues.
·Não hayendo "quorum" para deliberação, o Senhor
Presidente determina que o relatório deverá ser proferido, or8.fmente, em Plenário,, por ocaSião da discUssão da
marêria.
-Nada mais havendo B. .iáitú,- encerra-se a reunlão C,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assisterite-de Comíssão, lavrei a presente-Ata que,
lida -e .aPrOvada, sCd aSsinada pelo Seiihoi:' Presidente e
irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquiBráfico ~os debates.
· - - --

Anexo à Ata da]'! reunião da ComissãO Mista do
Congresso Nacional, incUmbida de examinar e emitir
parecer sobre o Projeto de Lei n' i, de 1984-CN, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicio- nbis tité O limite de CrS 7.130.000.0VO.OOiJ,OO (sere
trilhões, cento e trinta bilhõês de cruieiros), e dá ou~
tras providências", realizada em 24 de abril de 1984,
às 18 horas, integra do apanhamento taquigráfico,
com publicação devidamente autorizada pelo Senhor
Presidente da Comissão, Senador Cid Sampa{o.

COMISSÃO MISTA
D4? Congresso Nacional, incumbida de examhiai- e
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"' 1, de 1984CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais até o limite de CrS 7.130.000.000.000,00
(sete trilhões, cento e trinta bUhões de cruzeiroS), e dá
outras providencias".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE !984
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de ffiil
novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas, na Sala
de Comissão de Finançãs, no Seiladó -Federal, presentes
os Senhores Senadores Cid Sampaio, Itamar Franco, Severo GOn'les, José Fragelli e Deputados Aécio de Borba,
GCi1ebàldo Correia, Ira]ã-Rodi-igues;Odiion SalmOria,
Lui7 Sefair; OsWaldo Lima Filho e Bocayuva Cunha,
reúne-se a ComisSão Mista do Congresso NaCional, incumbida de examinar'e emitir parecer sobre o Projeto de
Lei nq I, de 1984-CN, que ..autoriza o Poder Executivo a
abrir créditOs adiCionãis ·-ãiê -o · fiirii1e de CrS
7.13b.ooo.ooo.ooo,oo (sete trilhões, ceilto e trinta b1Ihões
de cruzeiros), e dà pr~vidências".
Deixam de comparecer, por motivo justífiCãdci, os SC.:
nhores Senadores Jorge Kalume, José Lins, Virgílio Távora, Octãvio Cardoso, João Lúcio, João Lobo, Passos
Pôrto e Deputados Augusto Trein, Rita Furtado, Nilson
Gibson e Nosser Almeida.
Havendo número regime-iltal, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Cid Sampaio, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião.anterior, que, lOgo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o. recebimento de Ofícios da Liderança do Partido Democrãtico
Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador
João Lobo, em substituição ao Senhor Senador Lourival
:Baptista; da Liderança do mesmo Partido, na Câmara
dos Deputados, fJSenhor Deputado Aécio de Bo.I'ba, em
substituição ao Senhor Deputado Ozanan CôeffiO e, fi-

O SR. PRESIDENTE (Ód Sampaio)- Havendo número legal, está aberta a reunião.
A Comissão reúne-se para discutir e votar O pareceido Relator sobre o Projeto de Lei n~ I, de 1984, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionaiS até o
limite de_CrS 7. I 30.000.000.000,00, e dá outras providências.
Pelo' art. 130 do Regimento Interno do Senado Federal, proponho a dispensa da leitura da ata da reunião anterior.
Os Srs. Membros de Comissões que conCordam com a
proposta, queiram, por favor, coriservar-se sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Relator, o Deputado Augusto Treill, I,iQ compareceu. Encontra-se na Casa, e, por motivOs que riãO
explicou, deixou de comparecer a esta reunião. Deste
modo, a Presidência designa um Relator "ad Ioé, para
(Jue prePare o pan:icer ·em substituição- ao do Relatai-,
que tendo sido convocado, não compareceu.
Como P~esid~_nte designo o Deputado Oswaldo Lima
Filho para relatar.
Com a palavra o Sr. Relator.
o

0 SR. RELATOR (Óswa!dO Lirllã.Filho) ...:_ 0 enten-

dimento segundo ouvi dizer de V. Ex~ com a Mesa, é que
o projeto seja votado no dia 26.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio) - No dia 26.
Está na pauta da sessão em Plenârio no dia 26, quando
se esgotá o prazo para aprovação pelo Congresso. O resultado do traba_lho da Comissão deve ser entregue à
Mesa 24 horas antes. Então, o prazo máximo para análise da mensagem governam~ntal é o dia de hoje.
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Tínhamos uma sessão marcada pela manhã, e, por solicitação do Representante do PD_S Deputado· Nilson
Gibson. foi marcada outra hora para a reunião, às 18 horas, reunião essa que agora se inicia.

_o SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Peço ao Relator, se for possível, relatar oralmente, ou, se precisar,
Prazo, para preparar o relatório.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Sr. Presidente, peço à Comissão e a V. Ex•, o prazo de 15 minUtos
para eu· preparar o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid SampaTor:::: Está ooncedido o praz-o solicitado pelo Relator, a fim de preparar o
relatório.
A sessão serâ suspensa por tS minutos, devenOOreabrir às 18:45 horas.

(Suspensa às /8 horas e 30 minutos a reunião é reaberta iú 18 horas'i 45 minutos.}

RELATÓRIO
Como relator designado para dar parecer sobre o Pro~
jeto de Lei n~ 1f84, tendo em vista a ausência do Relator,
Deputado Augusto Tr_ein e considerando a brevidade do
prazo que Jtie é concedido, examino de modo breve as razões apresentadas pelo Poder Executivo na Mensagem n9
12, de 1984.
Reconhe_ce o MinistrO do Planejamento na Exposição
de MotiVos-li"' -64,_ de...l984, o fracasso da política de i-edução da_ inflação e da taxa de juros, que- atribui falSamente à_fru-s_tração das~ sãfras agrícolas, esquecendo os
esbanjamentos dos recursos públicos através de toda a
sorte de subsídios às exportações e da remuneração dos
títulos da dívida pública, inclusive daqueles indexados
ao câmbio, cuja emissão se tem destinado em grande
parte ao pagamento de empreendimentos faraólüCos
como as usinas nucleares, a Ferrovia do Aço, a Represa
de Jtaipu e outras obras representativas dos desa<.:ertos
da política governamental.
As tímidas medidas a dotadas pelo Governo para a redução do déficit orçamentârío, cOmo: a) aU-mento da taxação sobre os dividendos das ações ao portador de_ IS%
para 23%, qüando os modestos rendimentos dos assala·
riados são taxados mediante alíquotas que variam entre
30% a 40%; b) aumento da taxação de 4% para 8% sobre
os lucros da agiotagem do open market; medidas essas
que em nada reduziram aquele déficit nem reduziram a
especulação e a elevação da taxa de juros.
Reconhece ainda aquela Exposição õ confisco dos salãrios, jâ de si insuficientes e cujo reajUstamento fói limítado a 87% do INPC põrtanto, muíto -.aba"ixo dos índices
reais da_inflação.
Realizada essa sucinta Exposição dos clamorosos erros administrativos dó Ministro responsâvef pela dívída
externa de cem bilhões de dólares e pela díVida interna
superior a doze trílhões de cruzeiros, reconhece o Ministro existir Ul_l_'l excesso de arrecadação de sete_ trilhões,
cento e trinta bilhões de cruzeiros, que.o ProJeto procura
destinar em grande parte ao pagamento da dívida externa e interna.dos __órgãos da administração direta e lndire-

ta.
Entre numerosas aplicações condenáveiS proPostaS
pelo Governo, vale salientar aquela de setenta e sete bilhões de cruzeiros a serem aplicados pelo DNDES no
Projeto Ja~i. criminosa alienação do território e dos interesses naciõn8.is, feita em favor do súdito norteamericano Daniel Ludwig no território do Amapá.
A -proposição governamental prevê ainda a aplicação
de Cr$ 637.004.950.000,00 em reserva de contingênCia
que se destina a atender a abertura de créditos adicíãnais, onde se íncluem créditos destinados a despesas que
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não tenham dotação orçame"ntária específica (Lei n"'

4.120, de \964).
Ao referido Projeto foram Oferecidas cinco Emendas
que procuram contemplar programas e atividades de essencial interesse público:
Emenda nY I, de autoria do Senador Cid Sampaio, que
visa atriOuir dotação nõ--valor de -trezentos e cinqUenta
bilhões de cruzeiros ,para organização- do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Nordeste através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnol6gico, com O objetivo de ·programar, implementar e custear projetas de pesquisa científica aplicada -ã s·ereln realizados pelas- univúsidadeS do NOrdeste;
Emenda ""' 2, de autoria dos Deputados Irajá Rodri~
gues, do Relator, dos Deputados Aêrcio de Borba, Odi~
lon Salmoria e Bocayuva Cunha, que procura criar um
.. Programa Emergencial de Empregos" a cargo dos Esta~
dos e Municípios e que ê plenamente justificada pela re-cessão económica, dominante, quejâ provocou o desem~
prego de cinco milhões de operários. A Emenda prevê a

aplicação de Cr$ 637.004.950.001J,Cf0. A Emenda n9 3, de autoria do Oeputado Prisco Viana,
procura destinar Cr$ 500.000~000,00. à -Fundação Uni~
versidade Santa Cruz de IlheUs, Bahia, entidade de comprovados e valiosos serviços educacionais à região ca~
caueira daquele Estado~
Emenda n9 4, de autoria do mesmo Deputado Prisco
Viana, que atribui vinte bilhões de cruzeiros ao Fundo
de Investimentos do N ardeste para o setor ag:ropecuário
sob supervisão da Secretaria do Planejamento.
Finalmente a Emenda n9 5, de autoria do Deputado
Genebaldo Correia, destina sessenta bilhões ao Triblulal
Superior Eleitoral para trabalho de alistamento eleitoral
previsto na Lei n9 6.996; de 1982.
Entendemos que as Emendas dtadas, de relevante interesse público não colidem com as normas constitucionais que disciplinam de mOdo draconlaOO -a--efabõração
do orçamento e da legislação tributária.
Os impedimentos constitucionais previStos n()'ãrt. 65,
§ !9 da Constituição devem ser irlterpretados sob inspiração dos princípios funáamentafs qUe afi-ibuem aO _Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre tributos, ai-recadação e distribuição de rendas (art. 43, I).
Ora, as Emendas apresentãdas ao Projeto em exame
não pretendem modificar a despOsa global ou de _gualquer.órgão, uma vez que os títulos Reserva de Contingêncíã, tranSferências a Estados, DiStrito Federal e Municípios, eriC3.iiôS geraiS~ da União; encargos previdenciários da União não c()nstitue-m órgãos, porém mera
conveniência da técnica: orçanlentãria.
=
Nos últimos anos, por força do regime autoritário, o
Congresso Nacional se acomodou a uma interpretação
literal e ofensiva da sua competência constitucional, o
que ainda mais reduziu suas atribuições fundamentais na
elaboração do orçamento, que tem sido meramente homologado pelo Legislativo.
Acreditamos que o Legislativo~ ao qu8.1 o próprio Presidente da República em recente mensagem recOi:thece o
imperativo de restituir suas atribuições em matéria tributária e orçamentária, deve iniciar sUa ãfirinação exercendo ditas atribuições em favor do povo que representamos.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das
Emendas de n9s 1, 2, 3, 4 e 5, apresentadas ao Projeto n"'
1/84 nesta Comissão com as rilodificações ofeiecidas Õó
Substitutivo seguinte para compatibilizar a despesa prevista nas citadas Emendas com os limites que nos são Impostos pela Constituição.
Por outro lado e considerando as imensas responsabilidades financeiras do Eráfio, relacionadas na Exposição
de Motivos e no Projeto de Lei Executivo, OpinamoS
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pela aprovação do referido Projeto n"' 1/84 com a Emenda seguinte:
EMENDA SUBSTJTUTIVA
I.

Dê-se ã.o item II do arl. 19 a seguinte redação:
.. II - Crêditos suplementares até o limite de Cr$
2.660.S86.450.000,00 (dois trilhões, seiscentos e sessenta bilhões, oitocentos -e oitenta e Seis-milhões,
quatrocentos e cinqUenta mil cruzeiros), para a consecução do seguinte- programa de trabalho:

2.

Suprima-se a seguinte dotação:

Cr$ 1.000,00
..3900 - Reserva de
Contingência
-390(f _:_ Reserva de
Coiltingência

390-099999999 :999" -

637.004.950.000
637.004.950:000
Reserva de

Contingên"cia

637.004.950,000

3. ·InClua-se no item ui, -Útulos 3ÓOÓ- Tr~nSferên-
cias a- Estados, Distrito Federal e Municípícis, após a atividade 30Ül.l58~4956_.18~ .:::... Encar_gos COtnlgativÕs. ç- -·
Pensionistas do Estado de mato Grosso do Sul - Lei Complementar n"' 31/77 84.400 o seguinte programa: -

1.000,00
«Programa Emergencial de
Geraç-ão de EmpregOs -

60o.ooo.ooo;oo.-•
4.

Inclua~se_oo

art. i" o seguinte item:

"IV -créditos especiaiS até o limite de Cr$
37.004.950.000,00 corri a deStinaçãO segtiiiúi!:
Consélho Nacional de Desenvolvimento Cienfifi_- ·co e Tecno_lógico."
_
Atividade a Cã.rgo do Conselho de Oesenvolvimento
Científico eTecn9J_q,g_iCo com o fim especial de orga·nizar
o r_~Stituto -d~ Pesquisa Tecnológica do Nordeste com o
objetivo de programar, implementar e custear os proje-tas de pesquisas científica aplicada a serem realizados
pelas Un-iVersidades -da -~f:!gião e os Institutos ou J)epar__tame_nt-os Estaduais de Pesquisa Cr$ 10.000.000.000,00:
"1500- Ministério da Educação e Cu_ltura."
E acrescente--se:
"1513 - S~retaria da Educ~ção Superior
_ Ensiilo _de -GradUação, --1513.08442052.106 - Assistência Financeira ·a
Entidades -Federais; para -a Fundação Universid-ade
Santa Cruz- llhéus-BA. Cr$ 500.000.000,00
2800- Encargos Gerais da União
2802- Recurs~:5 sob Supervisão_ da Secretaria
de Planejamento/PR
(Inclua-se o seguinte programa de trabalho)
2802_- O,>ntribuição ao Fundo de Investimento
do NOrdeste;- para o setor agropecuário .. ~.. Cr$

\0.000,000.000,00
Crêdito especial de Cr$ 17.004.950.000,00 para-o
-Tr'ibunal Superior Eleitoral a fim de atender ao trabalho de realistamento eleitoral previsto na Lei n\'

6.996/82.
Renumere--se o artigo 2"' proposto para artigo 3"'
5. Inclua-se o art. 29, com a seguinte redação;
"Art. 29 Os recursos alocados para o Programa Fmergencial de GeriiQão de Empregos serâo destinados à construção de habitações populares, escolas e creches bem como a obras de infra-estrutura
tifbana, de âinbito regional ou local.
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§ ]9 Os reCu-rs-OS a q-ue se refere o artigo serão
rateados em propõrções iguais entre O conjunto-'de
-Estados, e o conjunto de Municípios, cabCrido a
-= --c-a'da Estado e Município importância proporcional
aõ nóltiero de habitantes de cada um em relação á
população do País, de conformidade com os resultados apurados pelo Censo de 1980 .
§ 29 A transferência dos recursos aos respecti- Vos destinatá"riOS será Procedida no primeirO dia útil
de cada mês, em oito parcelas mensais, a contar de
maio de 1984, diretamente e sem nenhuma dedução
-"ou condiCíonamento, a não ser a prestação de con~
-tas nos prazõs legais."
O SR. PRESIDENTE {Cid Sampaio)- Apresentado
-o Parecer o- substitutivo pelo Deputado Oswaldo Lima
Filho, designado Relator "ad hoc", em face do não comparecimento do Relator, Deputado Augusto.Trein,_ sub- -meto à. discussão o Par~cer~
O SR. GENEBALDO CORREIA - Sr. Presidente,
Srs. Congressistas, optou o nobre Deputado Oswaldo
Lima Filho, optou no seu parecer, por um substitutivo,
no qual S, Ex• procura acolher a_s emendas apresentadas,
compatflizando-as com o valor disponív~l referente à do~
tação prevista como reserva de contingência.
A nossa emenda, como bem salientou S. Ex•, previa
aplicaçãO de recurso da ordem de 60 bilhões de cruzei~
ros, para uma fmalidade que considero da maior impor~
tância - o realistamento eleitoral.
Não podemos pensar em democracia sem eleições lim~
pas. Esse_realistamento eleitoral visa justamente evitar
uma série de erros; de falhas, de irregularidades, que têm
caracterizad_p ·as efeiçõeS; principálmente no Nordeste do
Brasil.
Concordo com_ o ponto de vista sustentado por S. Ex•
Tel-emos, em-vei: de 60 bilhões de cruzeiros, cerca de 16
bilhões de cru~eiros. Certamente não serão suficientes
para atender todo o projeto, mas atenderã a mais de
25%, o que representa um bom início, pelo que estou inteiramente de acordo com o parece_r apresentado pelo
nobre Deputado Oswaldo Lima Filho.

O" SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Continua em
discussão.
O SR. IRAJÂ RODRIGUES- Sr. Presidente, nos
parece fora de dú.vida o profundo interesse social de todas as emen.das apresentadas, e nos parece imperativo· de
uma Casa que procu'ra ser respeitada e, por isso, tem que
se resPCitar. como também parece-me impe'rativo que,
naquilo que a Constituição outorgada nos deiXa como
margem de manobra, dentro do orçamento da República, ou seja, a reserva de contigência, que se o Congresso
Nacional não tiver a coragem de 1,1tili~ar, vai ser manipulada, como terii. sido sempre, pelOs tecnocratas do Go~
verno, através ~e decretos;_ no momento em que a reserva
de contingência chega à abSurda soma de 3,5 trilhões de
cruzeiros, n-os parece indipensável que o Congresso, até
cOmo afiiinação da sua vontade de maiores prerrogativas, utilize as que tem. ~ decretar a falência deste poder
não querer o próprio Congresso utilizar as prerrogativas
que estão ou seu alcance. E se não as utilizar perde o direito de pleitear a ampliação dessas mesmas prerrogativas.
Entendemos que esta matéria deverá ser aprovada,
com tudo aquilo que tem o projeto original de absurdo,
com a esterilização de mais de um trilhão de cruzeiros,
no_m'?menta em_que o País realmente: precisa de geração
-de empl-egos, ~as não Pode o Congresso ir alêm da utili~
zação da reserva de contingência.
O reStO fiCa por conta e fisco do todo poderosO ExeCutivo, Dçntro dest~ área entendemos indipensável a aprovação.
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Lastimamos a ausência do Relator designado, que
teve para oferecer o seu parecer e que aqui não veio. Foi
substituído à altura pelo extraordinário DePutado bs-

waldo Lima Filho, que nos mostrou, dentro da rapidez
do seu raciocínio, como era-- fâcil fazer o parecer, tanto
que o fez em 15 minutos.
Deve constar da Ata a relação nominal de todOs os·
que votaram o projeto original e as emendas. Como só
temos 11 presenças em Plenário, é evidente que não temo!L uquorum" para deliberação,
Por esta razão, Sr. Presidente; pedimos a suspeitsão da
reunião, para analisarmos o- parecer substitutivo e parecer do Relator na reunião do Congresso Naciorial no dia
26, quando, então o nosso nobre Relator deverá repro- duzir o seu parecer o seu substitutivo, para -que POsSainmerecer, como tenho certeza mercerão a aprovação do
Plenário do Congresso NacionaL

O SR. PRESlDENTE (Cid SamPaio)- Continua em
discussão o parecer. (Pausa.)
Se nenhunt dos Srs. Membros da Comissão desejar fazer uso da palavra e como não é possível, função de disposição regimental, pôr a matéria em votação, porque s6
estão presentes I 1 Congressistas, encareço ao Relator
que re(ate no Plenário do Congresso Nacional no dia 26,
quando estará no último dia de análise a Mensagem governamental.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 05 minutos.
COMISSÃO MiSTA
Incumbida de examiruar e emitir parecer sobre a
Mensagem Q9 20, de 1984-CN, do Senhor Pre9idente
da República submetendo à dellberaçio do Co11gresso
Nacional O' texto do Decreto-lei n' 2.081, de 22 de dezembro de 1983, que "dispõe sobre a adoçio de medi~
das de incentivo à arrecadação do Instituto do Açúcar
e do Álcool, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 1984
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Guillierme Palmeira, João Lúcío, Passos Pôrto, José Lins, João
Lobo, Luiz Cavalcante, Cíd Sampiiio, AffoiiSI:rtamargo, Hélio Gueiros e Deputados Darcílio Ayres,-José Penedo e AntôniO Farias, 1-eúne--Se a Comissão MiSta incumbida de examinar e emitir parecer sO_bre a Mensagem
n<1 20, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 2.081, de 22 de dezembro de 1983,
que ••Dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à
arrecadação do Instit1,1to do Açúcar e do Álcool, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gabriel Hermes, José Ignácio Ferreira
e Deputados José J.orge, Simão Sessim, Joaquim Roriz,
Sérgio Moreira, Marcos Lima, Cristina -Tavares, Harol~
do Lima e Délio dos Santos.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, SenadOf-Hélío Gueiros, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, ·que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senhor Deputado Antônio Farias, que emite
parecer favorável à Mensagem n' 20, de 1984-CN, nos
termos de Projeto de Decreto LegislativO- que· oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
sem restrições.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena [snard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serã assií:iada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n' 23, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o t_~xtqodQ D_ec:reto-lei n91.084, de 22 de dezembro de
1983, que "reajusta os valo,res de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrftq Federal e do Respectivo Ministério Público, e dá
outras providências".
2•. REUNIÃO, REALIZADA
EM 26 DE ABRIL DE 1984
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de mil novecentO§ e piJenta e quatro, às dezesseis horas _e quinze
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto,
Jorge Kalume, Octávio Cardoso, Ade-róifJUrema, João
Lúcio, JtJtahy Magalhães, José lgnâcio Ferreira, José
Fragelli e Deputados Nosser AJmeida, Geovani Borges,
Francisco Amaral, Max MaUro e Renato Vianna, reúnes~ a Comissão Mista do _çctngressO Nã:cional, incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem nll 23, de 1984,
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congres~o Nacional o texto do Decretolei n' 2.084, de 22 de dezembro de 1983, que ..reajusta os
valores de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do -Respectivo Ministério Público, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães, Hélio Guciros, Enéas Faria e Deputados Marcelo
Unhares, Lázaro Carvalho, Jairo Azi, Wall Ferraz,
Márcio Braga e Clemir Ramos.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Renato Vianna; que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Pros~guindo, o Senhor Pi-esidente concede a palavra
ao relator da matéria; Senhor Senador Aderbal Jurema,
que emite parecer favorável à Mensagem n9 23, de 1984(CN), nos termos de Projeto de-Decreto Legislativo que
oferece Como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer- aprovado,
sem restrições.
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 Presídente, demais membros da
Comissão e .lrá à publicaÇão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de es~do e parecer sobre a Mensagem
oll 25, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Repúbli- ca submetendo à deliberaçilo do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 2.086, de 22 de dezemtiro de
1983, que "reajusta o valor do soldo base de cálculo
da remuneração dos militares da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Dlstritq Federal".
2• REÜNIÃO, REALIZADA
EM 26 DE ABRIL DE !984
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos .e oitenta e quatro, às dezessete horas, na Sala
de ·reuniões da Comissãp de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Ka!ume,
João Calmon, Mauro Borges., Álvaro Dias e Deputados

Maio de 1984

Gomes da Silva, MozarHdo Cavalcanti, Oly Fachin,
Francisco Dias, Sérgio Cruz, Gilson de Barros, Geraldo
Fleming e Walter Casanova, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 25,
de 1984-CN, do Senhor Presidente da República submeten..do à delib~ração do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n 9 2.086, de 22 de dezembro de 1983, que
'"'"reajusta O valor do soldo base de cálculo da- remuneração dos militares da Polícia Militar e do Corpo -de
Bombeiros do Distrito Federal".
Deixam--de cóinpa-reC:er, por rriotivo justificadO; oS Senhores Senadores Gabriel Hermes, Amara( Peixoto, Jorge Bornhausen, Carlos Chiarelli, João Lobo, Pedro Simon, Alfredo Campos e Deputados WHdy Vianna, Horácio_ Matos e José Tavares.
Havendo número regimental, são.abertos os trabalhos
pe(o Senhor Presidente, Deputado Geraldo Fleming, que
solícita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Setihor Presidente comunica que irá
redistribuir a matéria ao senador Jorge Kalume, em
substituição do Senador Aniaral Peixoto, anteriormente
-designado relato-r.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
relator, Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável à Mensagem n925, de 1984-CN, n-os termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Secretário
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n9 27, de 1984--CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberaçio do Congresso. Nacional
o texto do Decreto-Lei n9 2.088, de Z2 de dezembro de
1983, que "dispõe sobre pagamento de Débitos de
Coittribuições Prevldenciárias".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE MAIO DE !984
Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às_dezesseis horas e vinte minutos,
na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Virgílio Tâvora, Jo_ão Lúcio, João Castelo, Octávio Cardoso, Jorge
Kalume, José Fragelli, Hétio Gueiros, Fernando Henrique Cardoso e Deputados Osvaldo Melo, Adroaldo
Campos; Ricardo Fiúza, Luis Guedes, Ralph Biasi e
Floriceno Paixão, reúne-se a ·comissão Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 27, de 1984CN, do Serihor Preiidetlte da Repúbtica submetendo à
detiberação do Congresso Nacional o texto do DeCretolei n9 2.088, de 22 de dezembro de 1983, que "dispõe
sobre pagamento de débitos de _contribuições previdenclârias".
Deixam de compãrecer, por motivo justificado, os SenhOres Senad_ores João Lobo, Gaivão Modesto, Marcelo
Miranda e Deputados Mário Assad, Felix Mendonça,
Jorge Vianna, Renato B_ueno e Júlio Costamilan.
Havendo número regimenta(, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Ralph Biasi, 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 comunica que irá
redistribuir a matéria ao senhor Senador Jorge Kalume,
em substituição ao Senador João Lobo, anteriormente
designado relator.
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Em seguida,_o S~hor fre:sidente

concede~

palavra ao

Relator, Senador JOrge Kalume, que emite parecer favorável à Mensagem n'~2i,_de 1984-CN, nos termos de Projeto_ de Decreto Legislativq que oferece como conclusão.
Posto em discussão e vo).-ação; -é o parecer aproVado.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Martinho Jo~ dos_ Santos, Secrêtario
de ComissãO, lavrei a pres_erife Afa.que,_li~a e aprov~da,_
será assinada -pelo SenhOr Pi-esidente, cteinais memb~Õs
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n"' 29, de 1984-CN, do Senhor Presidenteda Repúbli-

ca, submetendo ã deliberação do CongressO Naclonal
o texto do Decreto~Lei n"' 2.090, de 27 de dezembro de
1983, que "reajusta os valores de vencimento e pro~
ventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE MAIO DE 1984.
Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro,-às dezessels horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de FinanÇas, no Sena,;do Federal, presentes os Senhores Senadores Almir -Pinto, Jorge Kalume, João Lúcio, Jutahy Magalhães,, Octavio Cardoso, Passos Pôrto, Pedro Simon, Severo Gomes,
Cid Sampaio e Deputados Mozariido Cavãlcante, Vicente Queiroz, Dirceu Carneiro, Pa~lo Borges e Epi~ãcio
Cafeteira, reúne-s-e a CóhliSsãU Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' 29, de 1984-CN, do SenhorPresldeDte da-R.er)rlblica,
submetendo à deliberação· do CongreSso N8.éiorial o texto do Decreto-lei n"' 2.090, de 27 de dezembro de 1983,
que .. Reajusta os valores de vencimentos e prOVentos dOs
funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dâ outras providências...
Deixam de coinparecer, Por motivo justificado, os Senhores Senadores Gabriel Hermes, José Fragelli e Deputados Ossian Araripe, Wildy Vianna, Bento Pôrto, BaYma Júnior, lbsen Pinheiro e Bocayúva Cunha.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, DepUtado Paulo Borges, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reúnião anterior;· que, logO· apóS, é dada COino
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao relator da matéria~ Senador Jutahy Magalhãe:s, que
emite parecer favorável à Mensagem n9 29, de 1984--CN,
nos termos de Projeto de Decreto Legíslativo que ofefece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é a· parecer aprovado,
-sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, e,
para constar, eu, Marcilio 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 estudo e parecer sobre a mensagem
n9 33, de 1984-CN, do Senhor Presidente da RepUblica submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto~Lei n9 2.094, de 27 de dezembro de
1983, que uReajusta os vencimentos e proventos dos
fonciomirios do quadro das Secretarias das Seções
Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância
e d4 outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 3 DE MAIO DE 1984.
Aos três dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezessete horas, na Sala da Co-

m1ssão de Fjri~nças. no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Passos Pôrto, Mar~ins
Filho, Almir Pinto, Amaral Peixoto, Alfredo Campos,
Mário Maia, Enéas Faria -e Deputados Simão Sessim,
-ASsis Canuto, Aluísio Campos e Theodoro Mendes, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Men~agem n"' 33, de 1984-CN, do Senhor
Presidente da República submete_ndo à deliberação do
Congresso Nacional o texto· do Decreto-lei__n"' 2.094, de
-21 âe -dezembro de 1983, que "Reajusta os vericimentos e
proventos dos funcionários do quadro das Secretarias
das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira
Instância e dá outras providênciaS~'.
Deixam de c_omparecer, por motivo justífícado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz, Fábio Lucena e
Deputados AlérCio Dias, Manoel Ribeiro, João Alberto
de Souza, Sérgio Moreira, Josê Melo, Jorge Carone e
Sérgio Lomba.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Aluísio Campos, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Pfesidente comunica que irá redistribuir a _gtat_élj_a ªo _Senhor Senador Jorge Kalume,
em iubsJituíÇão ao senhor Senador João Lobo, interiOrmente, designado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, que eJ:Djte parecer favQrável à Mensagem n"'
33, d~ ~984~CN 1 ._nC?S termos de Projeto de Decre~o Legis, Jativo-que afefece Cofio-conclusão.
Posto em discUsSão e votaçãO, ê o parecer aProvado,
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrançio, eu, -Ivl;auro LopeS-de Sá, Assistente de Comissão,
a pr~se~fe ~ta que, lida e aprovaQa, será assi:n-ãcta Pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as
Mensagens n.% 26 e 37 ,_de 1984-CN, do Senhor Presi~
dente da República submetendo à deliberação do Coo~
gres.So_Naclon.al os textos dos Decretos--leis q9s 2.087,
d~ 22 de deze_mbro de 1983, que "Dispõe sobre reco-lhiÕtento de contribuições previdenciárias, e di outras
providências; e 2.113, de 18 de abril-de 1984, que"~
voga o artigo 21' do Decreto-lei n~' 2.087, de 22 de dezembro d_e 1983, e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 3 DE MAIO DE !984
Aos trêS dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e qua~ro, às dezesseis horas, na Sala da Com'iSSãO-de Finãnças, no Senado Federal, presentes asSenhores Senadores Carlos Chiarelli, Passos Pôrto, Gaivão
~odesto, Q!_rlos Alberto, HelvídiÓ Nunes, Jorge Kalume, Mário- Maia e Deputados Nilson Gibson, Maçao
Tadano, Djalma Bessa, Lélio Souza, Luiz Henrique,
Myrthes Bevilácqua e Floriceno Paixão, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre as Mensagens n'?s 26 e 37, de 1984-CN, do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional os textos dos Decretos~Jels- n~'s
2.087, de 22 de dezembro de 1983, que ..Dispõe sobre recolhimento de contribuições previdenciárias, e dâ outras
providências"; e 2.113, de 18 de abril de 1984, que "Revoga o artigo 2"' do Decreto-lei n"' 2.087, de 22- de dezembro de 1983, e dá outras providências...
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Octávio Cardoso, Alfredo Campos,
Fábio Lucena, Saldanha Derzi e Deputados João Alves,
Guida Mo~Sh, Jorge Uequed e Amadeu Geara.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Senador Carlos Chiarelli, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regi-
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mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senhpr Deputado_ Djalma Bessa, que emite parecer favorável às Mensagens n~'s 26 e 37, de 1984-CN,
no_s termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como ·coriCTUSão.
Em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, vencido, o Senhor Deputado Lélio Souza; o Senhor
Deputado Luiz Henrique vota contra o parecer, na parte
que diz respeito à aprovação do Decreto-lei n9 2.087, de
1983 e, favorável ao Decreto-lei n9 2.113, de 1984.
Nad~l mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lída e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' 32, de l984~CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso N aclonal
9 texto do Decreto~lei n"' 2.093, de 27 de dezembro de
1983, que "Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Superior Trl~
bunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e
dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 23 DE MAIO DE !984
Ao vinte e três dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze
minUtõs, ria Sala de Reuniões da Comissão de Finança,
no Senàdo Federal, presentes os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Louríval Baptista, Claudionor Roriz, Jutahy Magalhães, Helvídio Nunes, Gastão_ Milller e Deputados Milton Brandão, Flávio Bierrenbach, Ruben Figueiró, Moysés Pimentel, Renato Vianna e Jacques
D'ornellas, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre_ Mensagem n"' 32, de 1984-CN, do
Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
2.093, de 27 de dezembrQ de 1983, que "reajusta os ven~
cimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da
Justiça Militar, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Octâvio Cardoso,
Alberto Silva, Mauro Borges, Marcelo Miranda e Deputados Antônio Pontes, Italo Conti, Sebastião Curi6,
Ludgero Raulino e Luiz Sefair.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
i.oui-ival B.àpüsta, 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 Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Flávio Bierrenbach para servir de escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Mauro Borges .. _.......... ·-~· 12 votos
01 voto
Em branco··-·-·-····
Para Vice-Presidente:
Senador Jorge Kalume . . . . . . . . . . . • . . . • 12 votos
Em branco .........
01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
ViCii-Presidente, os Senhores Senadores Mauro Borges e:
Jorge Kalume.
Assu_mindo a Presidência o Senhor Senador Jorge Kalume, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senador Mauro Borges e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Se~
nhor Deputado Milton Brandão para relatar a matéria.
ç

.-.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1634

Quinta-feira~31

.DIÁRIO DOCON9RESSONACIO}I.>\L (~eção II)-

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, AssiStente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pe!o Senhor Presidente, demitis membros
da _Comissão e 1rá à--pUblicação. ·
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
o~ 18, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~
ca submetendo à deliberaçio do Congresso N aclonal
o texto do Decreto-lei n9 2.079, de 20 de dezembro de
1983, que "reajusta os atuais valores e vencimentos,

salários e proventos dos servidores civis do Poder
Executivo, bem como os das pensões e dá outras providências•'.
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 1984.
Aos vinte e Quatro âlas- dci mês de abril do ano de mil
novecentos e oitena e quatro, às dezessCis horas e quinze
mínutos, na Sala dé: reuniões di COmissãO d.C'Fíilanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores JoM
sé Lins, Virgílio Távora, João Lúcio, Octávio Cardoso,
Aderbal Jurema, Marcondes Gadelha e Deputados
StéHO Dias, Gomes da SilVa, Mõzariido Cavalcanti,
Francisco Dias, Moysés Pimentel, Gilson de Barros e
Floriceno Paixão, reúneMse a Comissão Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 18, de 1984CN, do Senhor Presidente da República submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n9 2.079, de 20 de dezembro de 1983, que .. reajusta os
atuais valores e vencimei1tos; saláriOS e prOventOS 'dos
servidores do Poder Executivo, bem como os das pensões e dá outras providências",
Deixam de comparecer, por motivo justificadõ, os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Alfredo Campos,
Enéias Faria, Máiió Maia e Fábio Lucena, e DePutados
Darcílio Ayres, João Faustino e Floriceno Paixão.
H a vendo número regimental, são abertos os trãbalhos
pelo Senhor SenadOi- Virgílio TáVOra, VICe-Presidi.mte,
no exercícío da Presidência, qUe solicita, nos têniios regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunfão anterior, que, logo após, é dada como aprovada,
Prosseguindo, o Senhor Presidente co~unica que irá
redistribuir a matéria ao Senhor Deputado Mozarildo
Cavalcanti, em substituição do Deputadó-.barcilio Ayres, anteriormente designado relator.
Em seguida, o Senhor Presidente concede -a palavra ao
Relator, Deputado Mozarildo Cavalcanti, que einite parecer favorável à Mensagem n9 18, de 1984MCN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo qUe oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o pãrecet- aprovado
sem restrição.

Nada- mã.is havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
pãra consta'r, eu, Martinho José dos Santos, Secretário
de C9missào, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será ass!nada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~> 19, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo i deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.080, de 20 de dezembro de 1983, que "reajusta o valor do soldo-base
de cálculo da remuneração dos militares".

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 1984
Aos vinte_~ quatro dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e q uàtro, às dezesseis horas e trinta
minutos, nã. Saia' da ComisSão de FíiúuiçãS"; no Senado
Federal, Presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume,
-Aimir Pinto, João Lúcio, Guilherme Palmeira, João
Castelo, Jutahy Magalhães, Passos Põrto, Marcelo Miranda e Deputados Francisco Rollemberg, Sebastião
Curi6, Nosser- Almeida, Geraldo Fleming e Rubem Figueiró, reúne--se a Comissão Mista do Cõngr"esso Nacional, incumbid;:rde estudo e parecer sobre a Mensagem n9
19, de 1984- (CN), do Senhor-Presidente da República,
submetendo à deliberaçãC? do Congr_esso N.a;:ionãl o ~ex
to do Decreto-lei n9 2.080, de 20 de dezembrO de 1983,
que '"reajusta o valor do soldo-base de cálculo da remuneração dos mílitares".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeM
nhores Senadores Mauro Borges, Alberto Silva, José Ign_áciq Ferreira e Deputados I talo Conti, Antônio Pontes,
Milton Reis, Jorge Carone, Jorge Leite e Jacques D 10rnellas.
Havendo número regimentai, são abertos Qs trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Geraldo Fleming, que
solicita, nos tennos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo -após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede -a palavra
ao relator da matéria, Senador Jorge Kalumc; que emite
parecer favorável à Mensagem n9 19, de 1984- (CN),
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
_como conclusão.
Posto em discussão e votação, ~o parecer aprovado,
s-em- restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reunião, e,para corlstar, ""'eu; Marcilío JÔsé da Silva, Assistente da
_Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será as.Síi'!"ada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão c;: irá à publicação.
- -

]\!Jaio de 1984

COMISSÃO MJ!'fA
Do Congresso Nacional, Incumbida de estudo e pa~
recer sobre as Propostas de Emenda à Constituição
09S 44 e 47, de 1983, <JUe "suprime o S:rtigo 57 da
Con_stituiçãq Federal"·

2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 28 DE MARCO DE 1984.
A~S vinte e oito dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezessete horas, na Sala
de reuniões da Comis-são de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Aderbal Jurema, Gabriel Hermes, Milton Cabral,
Passos Pôrto, Alfredo Campos, Hélio GueiroS e Deputiidos Nilson Gibson, Maçao Tadano, Lélio Souza, Raul
Belém e Nelson Aguiar, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional incumbida de estudo e parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição no;os 44 e
47, de 1983 Que "suprime o artigo 57 da Constituição Feôêral".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Lins, Guilherme Palmeira, Mauro· Borges, Alvaro Dias e Deputados Augusto Trein,
Darcílio Ayres, Josias- Leite, Aldo Arantes, Renato Bue- no _e ·Nilton Alves.
Havendo númerO regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente Deputado Nelson Aqui ar, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião_ anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica ter recebido os seguintes ofícios: da Liderança do_ Partido do Mo~
viCnerilo Democrático Brasileiro - PMDB, no Senado
Federal, indicando o Senador Mauro Borges em substituição do Senador Derval de Paiva; da Liderança do par~
tido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB,
na Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Aldo
Arantes em substituição do Deputado Onísio Ludovico,
todos para integrar esta Comissão. Comunica, alnda,
qUe o prazo concedido foi prorrogado por 10 (dez) dias,
para apresentação do parecer.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator da matéria, Senador Gabriel Hermes, que
emite parecer pela rejeição das Propostas de Emenda à
Constituição n9s 44 e 47, de 1983.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
com votos contrãrios ao parecer, dos Senhores Senado·
res Alfredo Campos, Hélio Gueiros e Deputado Raul
Belém, e, contrário, nos termos da declaração de voto, o
Q~putado Lêlio Souza.
Nada mais ~avendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Secretário
de Comissª-o, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
~(!rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
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l-ATA DA BO•SESSAO, EM 31 DE MAIO DE
1984

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficios do Sr. J9-SecretáriÕ da Câmara dos
Deputados
EncaminhõJndo à revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas:
-Projeto de_ Decreto Legislativo --n'i' -8/84- Tn9
44/84, na Câmari-dos-D6piitad0s), que.aprovil 0-tex·-to do Acordo de Cooperação no Cari1po dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo daRepública Federativa do BmsH e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983.
-Projeto de Decreto Legislativo· nl' 9j84 (n<?
97/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos__Vegetais, assinada em Roma, a 6 de deK
zembro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo
n~ 3, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo De~
creto n~ 51.342, de 28 de outubro de 1961. O novo
texto incorpora as modificações ãpiOvadas em novembro de 1979 à XX SessãO da ConfeiêriCía da" Organização das Nações Unidas para Aliment<içào e
Agricultura - FAO.

-Projeto de Decreto Legislativo n~ toj84 (n"
17/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo sobre Privilégio e Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMARSAT, concluídO
Londres, a I" de dezembro de 1981.
- Projeto de Lei da -Câmara n" 77/84 (n~
2.683/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto
Nacional de COlonização e Reforma Agrária___:, INCRA, a doar à União o imóvel que menciona.
-Projeto de Lei da Câmara- n9 78/84- (n9
2.714/83, na Casa de origem), que-altera dispositivos
do Decreto-lei n9 29, de 14 de novembro de 1966, que

·em-

suprime a concessão de abatimentos de passagens e
fretes no transporte aéreo, dispõe sobre a requisição
de transporte, limita a concessão de passagem ou frete aéreo gratuito ou de cortesia, e dá outras providências.
--Projeto de Lei da Câmara n9 79 f84 (n9
1.224/79, na Casa de Origem), que introduZ alterações_na Lei n9 6.019, de 3 de janeiro de-1974, que
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras__providências.
-Projeto de Lei da-Câmara n9 80/84 (n9 191/83,
na Casa de _origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa o efetivo da Policia Militar
do Território Federal de Roraima, e dá outras providências.
--Projeto de Lei da_ Câmara n9 81/84 (n~
6.228/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto
Nacional de Colonização Refornla Agrãria - INCRA, a .doar o imóvel que menciõna:
- Projeto de Lei da Câmara n9 82/84 (n9
J .654/83, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da ·Terceir-3. Região e dã outras providéncias_.
1.2.2 - Parecer encaminhado à Mesa

- Proje"t~ d~ Lei do Senado n9 84/84, de autoria
do Sr. Senãdor Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n9 6.445, de 4 de outubro de 1977, que
dispõe sobre consignações em folha de pagamento de
servidores ... etc., para o ffrii-de atribuir às consignações a que se refere a Lei n9-l.134, de 14-6-50 o carãter de obriiatórias.
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
- Reivindicações dos professores das universidades
federais autárquicas.
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Inflação no
Governo João Figueiredo.
SENADOR LUJZ VIANA- Necrológio do prof.
Estiicio- de Lima.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Assassinato do Embaixador Lucillo Haddock Lobo, vítima da
criminalidade crescente na cidade do Rio de Janeiro, _
SENADOR PEDRO SIMON- Desempenho da
economia nacional no primeiro trimestre de 84.
SENADOR HELIO GUEJROS- Recebimento
de adesões de parlamentares para a constituição do
grupo do PMDB.

1.2.3- Comunicação da Presidência
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto
de Lei da Cãinara n" 8új84, lido no Expediente.

1.2.6- Comu~caçio da Presidência
Convocaçã-o -de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 hOras e 30 minutos; com Ordeni do Dia
que designa.

1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 83/84, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chiare!li, que revoga o art. 69,
incisos e parágrafos da Lei n" 6.650, de 23 de maio de
1979, que dispõe sobre a criação, na Presidência da
República, da Secretaria de Comunicação Social, altera dispositivOs do Decreto-lei n9 200 e dã outras
providências.
-

1.2.7- Aprec:iaçio de matéria
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 23,
de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de PetroHna (PE) a elevar em Cri216.789.008,13, 0 montante de sua dívida consolidada interna. Aprovada,
nos termos do requerimento n9 103/84. À promulgação.
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I.J -ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara 51(78 (ii~>--1.465/75, na Casa de origem) que acrescenta parágrafO ao art.
S'í' da Lei n~' 6.251, de 8 de outubro de 1975, que institui normas geíais sobre desportos e dá outras providéncías. Votação adlada por falta de quorum, após
usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro elJ.i:r.stão
Maller.
-Projeto -de Lei da Cãmara-n~' 54/81 (n"' 435j79,
na Casa de origem) que incluí a filha àesquitada, divorciada ou viúva er,tre os beneficíiífioS do SerVidor
público federal civil, militar ou artárquico. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 5.8_j8f (n"'
1.595/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a legitimação adotiva, e dâ outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara ri:.,.·-47/83 (nt>
5.615/81, na Casa de origem) introduzindO -alteração
na Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a
locução predial urbana. Votação adiada por falta de
quorum.
~Projeto de Lei da Câmara n'>' 5/81_(n"' 3.0I5j80--;-na Casa de origem) alterando o art. l'>' da Lei n'>'
6.226, de 14 de julho de 19_7_5, que" dispõe sobre a con~
tagcm recíproca de tempo de Serviço Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria,
e dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' I0/8-1 (n'>'
1.529/79, na Casa de_or:igem) que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdênciã SociaL Votação adiada por falta de quorum.
-ProjetO de Lei da Câmara n'>' 44/81 (n'>' 587 j79;·
nu Casa de origem), que veda aos veículos de comunicuçào de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas,_cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publícução) aceitar a autorização oU a veicuhÇâo de
1
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionais e einpresa brastleiras. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'>' 53/77 (n'>'-227/75,
na Casa de origem) que dispõe sobre condições ã observar na renovação de contratos de atletas orofissionuis, e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
- ---

Via Superficie:
Semestre ...... -~-~ ..........•..........
Ano
................ -................ .

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Tiragem: 2.200 exemplares

-Projeto de Lei __da__Câmara n'>' 65/79 (n"'
4.257/77, na Casa de_origem) que a~torizã-a alienação -de imóveis residenciais da Rede Ferrovíâria
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-Requerimento n'>' 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santilo, solicitando, a criação de
uma -CárilíSsão espeCial mista, com-PoSfa de II senadores e II deputados, para, no prazo de 120 dias,
coni a colaboração das entidades mais ·repr-esentati~
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções
para a crise econômícO-finãnCt!ira do Pals. Votação
adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'>' 99/84, de autoria do Senador
Hum-berto Lucena, soliCitando nos termos do art.
37 I, c, do Regimento Interno, urgência para a Mensagem n"' 68/84, submetendo a deliberação do Senado proposta para que o Governo do Estado do
EsPírito Sãnto possa realizar operaçlio de crédito no
valor de Cr$2.948.745.000,00 (dois 6i!hões, ·novecentos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e
cinco mil cruzeiros) para os fins que especifica .. Votação adiada por falta de quorum.
-:..::...-RC(ruerímeilto n~" !02/8-4, Ckiliâoría do Se-nador
Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art.
371, c, do Regimento Interno, urgênCia pai'a a Mensagem n"' 72/84, solicitando autorização do Senado
para que o Departamento de Água e Energ'ia Elétrica
de São Paulo_- OAEE, possa realizar operação de
crédito no valor de CrJ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros) para os fins q"ue especifica: Votaçiio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n9
1.5 I I /75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. ~"'da L_ei n~" 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe" SoOre- ã Lei Orgânica dã :Previdéncia
So.cial, alterada pela Lei n'>' 5.890, -de 8 de junho de
1973. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmãra n'>' 48/83 (n'>'
5.019/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação do Tribunal Regional do Trabalho dll 13~ Região ·com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e
d:.í outras providências. Votaçiio adiada por falta de
quorum.

lk-DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR CID SAMPAIO - Realii:-ação, no
próximo ittês de junho, de simpósio sobre o procesio

tributário brasileiro, patrocinado pela Comissão Especial de Assuntos Tributários, objetivando subsídios piira a revisão do atual Código Tributário.

SENADOR BENEDirO FERREIRA - Análise
da evolução da_ pecuária bo_vina em noss_o País.
SENADOR NELSON ÇARNEIRO -_Insolvência
das cadernetas de poupança HASPA e LETRA.
SENADOR JAISON BARRETO - Necessidade
da rejeição do DecretQ-lei n9 2.077 f83, em tramítação
no Congresso Nac_ional, que restabelece normas gerais de direito financeiro apticâveis aos impostos
sobre operações relativas à circulação de mercadorias.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO --Reivindicações dos servidore_s p_úblicos, a propósíto do
transcurso do seu dia nacional de luta.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Tese apresentada pelo Vereador Ananias Martins de Souza, no III
EncOntro Estadual dos Vereadores de Mato Grosso,
realizado em Rondonópolis, de defesa _da concessão
de prioridades para o setor agrícola.
SENADOR LENO/R VARGAS ____:VI Congresso
Regional de Informática, realizado em CamboriúSC.
.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem póstuma ao professor Estácio de Lima.
L5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÕXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2--ATA DA 81• SESSÃO, EM 31 DE MAIO
DE 1984
..
2,T_::: ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2_.2.1- Pareceres

~ncaminhados

à. Mesa

2.3- ORDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Deáeto Legislativo n~ 29/83 (n9 21/83, J1a Câlnara dos Deputados)
que aprova o texto d~ _Trata~_o de Nairobi sobre proteçào do Símbolo Olímpico; concluído em Naifobi, a
26 de setembro -d~ 1981. Aprovada. À promulgação.
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- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n<1
16/82, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que
dispõe sobre a proibição de importação de alho.
Aprovada. À Câmara dos Deputados.

-Substitutivo do- Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n'1 25, de 1979 (nY 1.626/75, na Casa de origem) que dispõe sobre o Imposto de Renda referente
à Pessoa Física. Aprovado. A Câmara dos DePuta-

dos.
--Projeto de Lei do Senado n~' 258J83,_de autoria
da Comissão Diretõ"ni., que altera a estrutura da Categoria Funcíonal de Enfermeiro, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior e dã outras -providências. Aprovado nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. À Comissão de Redaçào.
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-Projeto de Resolução n~' 20/84. que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR, a elevar
em CrS 943.187.200,64 (novecentos -e quarenta e três
milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros
e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 21/84, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Itapiranga (SC) a elevar em
<::;~$ 38.838.851,10 (trinta e oito milhões, oitocentos e -,
trinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida consolidada. DisCussão ence"l-rada, ficando a votação adiada
falta dé .juoruf!Z·

pof

7- LIDERES E VICE-LIDERES OE PARTIDOS

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

8- COMPOSIÇÃO PAS COMISSõES PER.
MANENTES .

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
- N•s I4. 22, 28 e 29, de I984. (Republicação)
4- PORTARIAS DiTSR. DIRETOR-GERAL
- N"'s 20 e 21, de 1984.

5-ATAS DE COMISSOES
6 - MESA DIRETORA

Ata da 8011- Sessão, em 31 de maio de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla,
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Ra!m:undo Parenie.....:. Oôacir Soares----=- .A.lOySiõ--Chaves
- Gabriel Hermes - Hélio GueirOS ....:.... José Lins Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema
-Cid Sampaio - MúCO l\1acíer=-culz CavalcanteLourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães
- Luiz Vianã- José Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla
- Nelson Carneiro ~-Roberto Saturnino - Itamar
Franco --Murilo Badaró- Alfredo Campos -·Fe-rnando Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito
Ferreira- Henrique Santil!o- Roberto Campos- José FrageUi --Marcelo Miranda - Saldanha Derzl AffonSo Camargo - Enéas Faria~-- JaisOO Barreto Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas- Pedro Siriton.
O SR. PRESlD"ENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 SrS. Senadores:
Havendo número regimental, declaro abeita a sessão.
Sob a proteção de DeUs inkiamos ·nOssos úabalhÕS~
O Sr. J9-SecrCtário-proct:derã à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFICIOS
Do Sr.- f9-Sêcretário da Câmara dos t;eputadOs,-CDcaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:

PROJETO DE PECRETO LEGISLATIVO
N' 8, DE 1984
(n9 44/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Espanha, celebrado em Brasília a 12 de maio de

1983-

..

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica aproVado o texto do Acordo de Cooperação no campo dOs OSoi PaCíficOs da Energia Nuclear

Lenoir Vargas e Passos Pôrto

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a 12 de
maio de 1983.
Art. 2Q Esse Decreto Legislativo en_tre em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM No_ 203, DE 1983.
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacionul:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I.
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consíderaçào de Vossas Excelências,, acompanhado de_Exposiçào de Motivos do Senhor Ministro de
Estudo das Relações Exteriores, o texto do Acordo de
Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a
12 de maio de 1983.
BrasHia, 13 de junho de 1983.- Joio Figueiredo.'

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEM/DE. I/DAI7ld7j664.2 (M46) (F.4), DO MINISTl':RIO DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em
anexo, o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do _Brasil e o Governo da Espanha sobre
Coõperação no Campo dos Usos Pacíficos- da Energia
Nuclear, assinado em Brasília, a 12 de maio de 1983.
2. O instrumento amplia o escopo e assegUra a conti~
nu idade de quinze anos de cooperação entre os dois Governos na área nuclear. Cabe lembrar que este intercâmbio data de um primeiro acordo assinado em Madrid, em
21 de maio de 1968. Observe-se que importantes similitudes entre os dois programas nucleares tornam a cooperação bilateral de especial relevo e justificam a circunstância de o Acordo ter validade por dez anos com renovações tácitas por PeríOdos Sucessivos de dois anos.
3. Como primeiro ponto de contato entre os programas espanhol e brasileiro deve ser destacada a analogia
de certas opções técnicas. Por exemplo, a central de Almaraz utiliza o mesmo equipamento PWR da Wes-

tinghouse adquirido por Furnas para a Usina Angra I.
Em decorrênciã, fai~se neCeSsârio interCâmbio de intormaçõCS
base co-nsuiOte nO- qUe tange aos aspectos de
operuçào, segurança e desempenho de ambos reatares.
4. Outro elemento a ser mencionado é o fato de tanto a Espanha quanto o Brasil buscarem atingir o estágio
de autonom.!a tecnológica no campo nuclear. Como_renexo desta poStura comu~. o Acordo assinado em 12 de
maio de 1983 estabelece a possibilidade de cooperação
em todo o espectro das atividades nucleares pacíficas,
desde a prospecção mineral até a produção de radioisótopos e licenciamento de usinas nucleares.
5. Merece destaque a natureza pacífica dos dois programas nucleares em pauta. Por esse motivo, o texto que
ora submeto a Vossa Excelência explicita em diversos
pontos que a _cooperação será realizada apenas no campo dos usos pacíficos. Nos Artigos VI e VII estabelece-se
ainda a possibilidade de serem cele-brados, quando pertinente, acord_os de..salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica.
6. Devo mencionar que- na ne8odação do acordo
participaram os demais órgãos governamentais que integram o Grupo Interministerial de Trabalho sobre Energia Nuclear, a saber o Ministério das Minas e Energia, a
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, a
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a

em

NUCLEBRÁS S. A.
7. Tendo em vista a natureza do Acordo em pauta
faz-se necessário a sua ratificação formal, após apFOvação pelo Poder Legislativo, conforme disposto no art.
44, inciso I. da Constituição Federal.
8. Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vossa ExcelênciaQ ane~o projeto de Mensagem
<lO Congresso Nacional para encaminhamento do texto
do aludido Acordo à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo reSPeitO. - Baena Soares.
ACORPO DE COOPERAÇÃO NO CAMPO
DOS USOS PACIFICOS DA ENERGIA
NUCLEAR ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA ESPANHA
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha.
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Considerando a tradicional amizade existente entre os
seus povos,
Conscientes da importância crescente da utilização da
energia nuclear para fins pacíficos,
Convencidos de que a cooperação entre os dois países
no cnmpo dos usos pacíficos da energia nuclear constitUi
importante contribuição ao desenvolvimento económico
e social e ao bem-estar de seus povos.
Tendo em COrita o estabefecido no Convênio Básico de
Cooperação Técnica entre os· dois GovernoS, de ii' de
abril de 1971, e que a investigaçãO e o desenvolvimento
no cámpo da energia nuclear requerem uriià regulamentação particular, adequada a sua evolução científica e
tecnológica, que deve refletir-se nas características especiais da cooperação internacional nesta matéria,
Acordam as disposições abaixo.

ARTIGO I
As Partes Contratantes cooperarão para o desenvolvimento e a ap!icaçào dos usos pacíficos da energia nuclear, de: acordo com as necessidades e- prioridades de
cada país, levando em conta ;JS respectivas disponibilidades de recursos naturais, humanos, tecnológicos- e de capite~l, bem como os compromissos internacionais, leis,
regulamentos e demais normasjurídica_s vigentes no Bra-_
sil e na Espanha,

ARTIGO li
A cooperação objeto do presente instrumento e~bran
gerá as seguintes áreas:
I) prospecção, extração e processamento de mín.ério
de urânio, bem como produção de seus compostos:
2) projeto, cán-StrU.Çifõ e opera-ção de reatares e outras inste~laç_ões nu_cieares, bem como de seus componentes;
3) ciclo de combustível nuclear;
4) pesquísa búsica e aplicada ligada aos usos pacíficoS da energia nUclear;
5) formação e capacifaÇãO de recursos humanos;
6) seguranç<l nuclear, proteçào radiológica e proteçào física do m<lterial nuclear;
7) licenciamento de illsialações n-ucleires;
8) produção e aplícaçào- de radioisótopos;
9) informações nucleares;
10) outras áreaS-ciCilfífiCus, tecn-ol6gicãs oujurídicâs·
relacionadas com a energia nuclear que sejam consideradas de íliterCsse mútuo pelas Partes Contratantes,

ARTIGO lll
O intercâmbio de pesso.:~l nas áreas de cooPeração a
que se refere o art. II re.:~lizar-se.á mediante:
I) assisú!ncia recíproca para a prepa"ração de pessoal
científico e técnico";
2) inlercâmbio de peritos;
3) intercâmbio de professores para cursos e seminários;
4) bolsas de estudo;
5) formação de grupos mistos de trabalho para realizar estudos concretos de investigilção científica e_ desenvolvimento tecnológico.

ARTIGO IV
O lntercârhbio de informações-obedecerá às seguintes
normas:
I) serú realizado através de consultas mútuas sobre
problemas científicos e tecilológTcOS"·e Permuta de doeu~
mentuçào;
2) as informações e documentos intercambiados não
devem ser_ comunicados a terceiros, públicos ou privados, sem préVio acordo escrito dado pela Parte que haja
fornecido o documento ou informação;
3) se a informaÇão fornecida se referir a patentes registradas no Brusil ou na Espanha, os termos e as con-
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dições pura seu uso ou comunicação a -terceiros deverão
reger-se pela legislação vigente nesta nlatê-ria ·em um óutro país.

cm vigor na data da segunda notificação e será válido
por um prazo de dez anos, renovável tacite~mente por
períodos sucessivos de dois anos.

ARTIGO V
As Partes Contratantes evidarão esforços para facilitar o forriecimento recíproco, mediante, transferência,
empréstimo, arrendamento ou venda, de matérias nucleares, equipamentos i serviços necessários à realização
de projetas conjuntos e de seus programas nacionais, nos
termos do Artigo I.

ARTIGO VI
Qualquer material, instalação ou equipamento fornecido por uma das Partes à outra, ou qualquer material
derivado de seu uso, só poderá se rutilizado para fins
pacíficos, e as Partes, quando pertinente, cele_brarào_com
t1 Agência Internacional de Energia Atómica os acordos
de salvaguqrdus correspondentes.

ARTIGO VIl
A retransferênC"ia~-de uma Parte para terceiro país, de
qualquer material, inste~lação ou equipamentos fornecido pela outm parte, necessitará ~e autorização da Parte
de origem, Quando o material, instalação ou equipe~men
tos estiver sujeito a salvaguardas, a retransferência só
podení ser feita após o terceiro país ter concluído com a
Agência Internacional de Energia Atómica um acordo
de salvaguardas do mesmo tipo do aplicado ao referido
material, instalação ou equipamento,

ARTIGO XIV

O presente Acordo poderá ser denunciaào ã qualquer
tempo por qualquer das Partes, produzindo efeito a denUnCia seis-meses após a cOrrespondente notificação à
outra Parte. Na eventualidade de denúncia, os ·ajustes
complementares, convênios e outros instrumentos concluídos no âmbito da aplicação do presente Acordo continuarão em vigor até o cumprimento integral das-obrigações neles assumidas, salvo decisão em contráriõ daS
Partes.
Feito em Brasflía, aos 12 dias do mês de maio de 1983,
em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo de~ República Federativa do Brasil: Ra~
miro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da Espanha: Miguel I, de Aldasoro y
-Sandberg.
( Ã.1· Comissões de Relações Exteriores e de Minas
e Energia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~>

(n~>

9, DE 1984

97/81, na Câmara dos Deputados)

ARTIGO Vlll
Cada uma das Panes Contratantes tomará tiS medidas
nec-essárias pura a proteção física, em seu território, dos
materiais que lhe forem fornecidos no âmbito do presente Acordo, bem como nos casos de transporte dos referi~
dos materiais entre territórios das Partes.

ARTIGO IX
As Partes Contratantes envidarào esforços para adoLar as medidas administrativas, particularmente fiscais e
aduaneiras, de sua competência, que facilitem o bom
cumprimento do presente Acordo.

ARTIGO X
As Partes Contratantes designarão as respectivas instituições nacionais, às quais caberá implementar a coope~
raçUo prevista no Artigo II. Com ess~ _fim, poder-se.ão
concluir ajustes complementares, convênios ou outros
instrumentos nos_quuis serão definidas as modalidades
de implementação em cada uma das áreas de coopemção, bem como a responsabilidade de cada uma dessas
instituições. Os referidos instrumentos entrarão _em vigor
quando forem cumpridos os requisitos exigidos pela legisluçlio de cada uma das P..1rtes.

ARTIGO XI

a

Ás Partes Contratantes, pedido de unla delas, designarão delegações puru ex.:~minar a evolução dos diversos
p·rojetos relaCionados com a implementação deste Acordo.

ARTIGO XII
Quaisquer controvérsias que possam ocorrer sobre a
inti:=rprCtuçào e aplicuçào deste Acordo seião niso"lvidas
por via diplomática.

ARTIGO Xlll
Cada uma dus Partes Contratantes notificará a outra
da conclusão das formalidades constitucionais neces·
sárias à aprovação do presente Acordo, o qual entrará

Aprova o novo texto da Convenção Internacional
para· a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6
de dezemb_ro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo n~> 3, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo
Decreto n~' 51.342, de 28 de outubro de 1961. O novo
texto~ incorpora as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante a XX Sessão da Conferência
da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO.
O Congresso Nacional decreta:
Art. \9 Fiça _aprovado _o novo texto da Convenção
Internacional para a Proteção dos Vegetais, ãssinada em
Roma. a 6 de dezembro de 1951. aprovada pelo Decreto
Legislativo n9 3, de IS de maio de 1961, e promulgada
pClo--Decreto-n~' 51.342, de 28-de outubro de 1961. O
novo texto incorpora as modificações aprovadas em novembro de 1979 durante a XX ·sessão da Conferêncía da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura- FAO.
.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua p~hlkação.
MENSAGEM N' 142. DE 1981.
Ex.ce16nlíssítnos Senhores MembroS do Congresso
cional:

Na~

De 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 Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo texto.. da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em Rom_a, a 6 de dezembro de 1951 e aprovada
pelo Decreto Legislativo nl' 3, de \8 de maio de 196\, _e
promulgada pelo Decreto n~' 51.342, de 28 de outubro de
l 961. O novo texto incorpora as modificações -aprovadas, em novembro de 1979, durante a XX Sessão da
Conferência d.:~ Organização· daS Naçõis Uriídãs para
Alimentação e Agricultura (FAO).
Brasília, 22 _de abril de 1981.- Joio Figueiredo.
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EXPOSIÇÃO DE M~OtiVOS ~N, D!E(
DA!jDPBjl07/661.7(016), DE 10 DE ABRIL
DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o s-e.i1JiorJoão Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presídente
Tenho a honra de levar ao conhccimento_de Vossa_Excelência que, durante a realização, em novembro de
1979, da XX Sessão da Conferéiicia da Organização das
Nações Unidas para a Alimeiltação e Agricultura
(F AO), foram propostas e aprovadas modificações no
texto da Convenção Internacional para a Proteção dos
Vegetais, assinada em Roma, a 6 de dezembro de 1951,
apr~vada pelo Decreto Legislativo n"' 3, de 18 de maio de
!961 e promulgada pelo Decreta n"'51.342, de 28 de outubro de 1961.
2. O npvo texto contêll) mudanças no Artigo I, parágrafo I; Artigo II, parágrafo l, Artigo III, parágrafo 1;
Artigo IV parágrafo I, alínea (a), subalíneas (i) e (ii), _e
alínea (b); Artigo V, parágrafo I, alíneas (b) e (c) e parágrafo 2: Artigo VI, parágrafo I, alínea (d), e parâgrafo 2,
alíneas (b), (c), (d), (e) e (g); no Artigo VII, alínea (a), nas
subalíneas (i) e (li) da ãlin-ea (a) e na alínea (b): no Artigo
VIII, parágrafo 2; e no Modelo de Certificado_~~tossani
tário. Foram -introduzidOs O:o texto revisado os parágrafos 2 e 5 do Artigo II, a alinea (e) do parágrafo I, do_Artigo VI, o parágrafo 4 do Artigo VI e o Modelo de Cerüficado Fitossanítário p-ara· Reexportação.
3. Consultado a respeito do novo texto, P Ministério
da Agricultura deu parecer favorável à adesão do Brasil
ao texto revisado, uma Tv-ez qUe.- 'hão cria noVas-;Obri:
gações além daquelas já assumidas e determinadas pelo
texto anterior.
4. Nessas condições, submeto à elevttda consideração de .Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional sugerindo a aceitação das emendas à Convenção JnternacíonaJ para a Proteçào dos Vegetais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - R. S. Guerreiro.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DOS VEGETAIS
~
Preâmbulo
As Partes contratantes, reconhecendo a utilidade da
co-operação internaciÓnal pilra o combate às pragas dos
vegetais e produtos vegeta-is--e para pi-evenção de sua in~
tradução e disseminacã:o··através das fronteiras nacionais, e desejando assegurar íntima coordenação das me~
didas que visem a estes fins, conve-ncionaral'!l o que se~
gue~ -

a

ARTIGP I
Finalidade e responsabilidade

I. Com o objetivo de assegurar ação comum e permanente contra a introdução e disseminaçà-õ de- pra-gas
dos vegetais e produtos vegetais, e de. promover as medidas para o seu combate, as Partes_ contratantes
comprometem-se a adotar as medidas legislativas, técnicas e administrativas especificadas neSta Convenção e
em acordos_ suplementares firmados na forma do artigo
lll.

2. Cada Parte contratante assumirá a rcsponsabili·
dade do cumprimento, dentro dos seus territórios, de to·
das as exig_ências estipuladas nesta Convenção.
ARTIGO II
Definiçio
I. Para os efeitos desta CoirVelw-ãO, o ierino "vegetais" abrangerá as plantas vivas e partes desta, ínclusive

semeiltes, _nos _casoS em qu_e as Pafti::s cont~fã.t:lntes j~i~
guem necessário exerCer contfole de importação, de
acordo com o Artigo VI, ou emitir os certificados fitossanitárioS a- que -se referem o Artigo ·r v, parágrafo l, alíne:i. (a); Sub~líneã-(IV) e o Artigo V desta Convenção; e_?
termO "pTodutoS- Veget<iiS" cortipr-enderá -materfais não
manufaturados de_ origem vegetal (inclusive sementes,
quando não estejam incluídos no termq "vegetais") e
aqueles produtos manufaturados que, por sua natureza
o.u pelo seu processamento,_ possam envolver risco de
disseminação de p.r<!gaS. _ ~
2. Para os efeitos desta Convenção, o termo_ "praga"
significa qualquer forma d(! vida _v_~ge_tal ou animal, ou
qüalquer agente patogénico daninho ou potencialmente
daninho para os vegetais ou produtos _vegetais_; __ e. pOr'
"praga de quarentena" aquela que tem importância pO-tencial para a ec-onomia nacional do pafs exposto e que
ainda_ não esteja presente nesse p_~ís, ou caso j_á se enContre nele, nãq esteja propagada _eip larga escala _e se encontre sob controle ativo.
3. Caso as Partes contratantes julguem necessário-, as
disposições desta Convenção poderão estender-se aos locais de armazenagem, meios de transporte, vasilhames e
oUtros objetos ou materiais de qualquer espécie capazes
de abrigar ou de propagar pragas de vegetais, especialmente quando esteja envolvido o ·transporte internacionaL
4. Esta Convenção-se aplica pincipalmente às pragas
de quarentena que são veiculadas no decurso das trocas
internacionais.
5. As definições dadas neste Artigo, limitando-se á
aplicação desta Convenção, não afetam as definições estabelecidas pelas leis ou regulamentos das Partes_contr,atantes.

o

ARTIGO III
Acot'dos suplementares
I. A fim de atender a problemas específicos de proteção fitossariitá"ii"á~que requeiram ação Ou aten-ÇãO p-arti~
culares, a Organização das Nações Unidas para A\imentaÇ-:.io e Agricultura (doravante aqui chamada F AO) -poderá, por recomendação de uma Parte c_ontrantcmt_e ou
~ --Por iniciativa próp~ia propor acordos sunlementares
--aPlicáveis a _d~te!'mi.nadas __r~gi~s,..,_:U., de~erminadas pra-,gas, a_certos vege-tais~ prodUtos veg~tais, a determinados
métodos de transporte internacional de vegetais e produtos vegetais, ou acordos- que, de qualquer outro modo,
suplementem as disposições desta Convenç_ão.
2. Tais acordos suplementares entrarão em vigor
para cada Parte contratante, após a'ceitaçào de conformidade com _as_ disposições da Coflsfítuição da F AO e d-Õ
Regul~mento Geral da Organização.

ARTIGO IV
Organização Nacional de Proteçiio Fitossanitária
l. Cada Parte contratante ado tará as medidas necessárias para organizar com a possível brevidade e da melhor forma que possa:
a) uma organização oficial de Proteção fifosS8.n1Tárlci
'encarregada principalmente de:
·
(i) a inspeção de vegetais vivos de áreas de cultura (incluindo campos plantações, viveiros,jai'dins e estufas), e
de vegetais e produtos armazenados ou em trânsito, par·:
ticularihCnte c-om os objetivos de notificar a existência, o
surto e a disseminação de pragas de vegetais, e de
combatê-las;
(ii)- as inspeÇão de- partidas de vegetais e produtos~;~:~
getais para o comércio internacional e, tanto qua.nto praticável, a inspeção das partidas de outros artigos ou mercadorias para o comércio internacional em condições
que, incidentemente, possam torná-los veículos de pragas dos vegetais e pfodlltos vegetais, e a inspeção e su~
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pervisão de loda ~spécie de instafaÇão de armazenamento e de meios de transporte utilizados no comérciO internacional, quer de ve~etais e produtos vegetais, quer de
outras mercadorias, particularmente com o objetivo de
impedir a dessem inação de prazos de vegetais e produtos
através das fronteiras nacionais:
(iii) a desinfetação ou desinfecção das partidas devegetais e produtos que circulam no tráfego internacional;
e de seus.r_ecipientes (incluindo o material de embalagem
e todos os demais materiais que acompanham os vegetais
e _Qs prõdutos vegetais), locais de armazenagem e todo
ti_ro de meios de transporte utilizado;
(iv) a emissão de certificados (doravante aqui chamaM
dos certificados- fitossanitários) sobre o estado sanitário
e·-sobre a origem das partidas de vegetais e produtos vegeTaiS:
b) manter um serviç-o de informações responsávEl pela
distfi"buição, dentro do país, dos informes referentes ãs
pragas dos vegetais e aos meios de preveni-las e combatêlas.
c) promover a pesquisa e a investigação no campo da
pl-oteçllo fitossanitária.
2.- Cada Parte contratante enviará ao Diretor-Geral
da F AO, para transmissão a todas demais Partes contratantes, uma descrição do seu serviço nadonat de proteçiio fitossanitãria, e das modifiCações que ocorrerem
em tal serviço.
ARTIGO V
Certificados Fitossanitários
1, Cada Parte contratante deverá providenciar a expedição de certificados fitosianitários qüê àtendam à legislação_ de proteção fitosSanitáda das outrilS Partes contratantes e de conformidade com as cláusulas seguintes:
a) a ínspeção e a emissão de certificados deverão ser
realizadas somente por funcionários técnicos qualificados e devidamente autorizados, ou sob a responsabilidade destes, em circunstâncias e com conhecimentos e informações tais que as ãutoridades do país importador
possam aceitar tais certificados como documentos fidedignos:
b) os certificados para a export<Jçào ou reexportação
de vegetais ou produtos vegetuis deverão ser redigidos de
-oonformidade com o modelo anexo à presente ConM
vençào:
c) as correções ou supressões não certificadas invaliM
darão o certificado.
2.-- Cada Parte contrantante compromete-se a não
exigir que 'as partidas de vegetais ou produtos vegetais
introduzidas no seu território sejam acompanhadas de
certificados fitossanitários diferentes do modelo apresentado no Anexo desta Convenção. Toda exigência de declaração adicional deverá reduzir-se ao mínig~.o possível.

ARTIGO VI
Exigências relativas às importações
L Com o objetivo de evitar a introdução de pragas
dos vegetiis e produtos vegetais em seus territórios, as
P;ÍftéS ContrUtanic!s terão_ plena autoridade para regular
a entrada de vegetais e produtos vegetais e, para este fim,
podem:
a) ~escrever restrições ou exigências concernentes à
importação de vegetais ou produtos vegetais;
b) proibir a importação de delerminados vegetais ou
produtos vegetais;
c) insrecionar ou reter determinadas partidas de vegetais ou produtos vegetais;
d) tratar, destruir ou impedir a entrada de quaisquer
rartidas de vegetais ou produtos vegetais que não preen.cham as condições previstas nas alineas (a) e (b) deste parágrafo, ou_ exigir que t~is partidas sejam tratadas ou
destruídas ou retiradas do país;
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e) enumerar as pragascujaintrodução esteja proibida
ou limitada por ser de importância económica pOtencial
para o país interessado.
2.,-__ A fim de diminuir ao míniriio a interferência no
comércio internacional, cada Parte contratante se com~
promete a observar as cláusulas referidas no parágrafo \9
deste Artigo, de __confõrmidade c.om o seguintê:
a) As Partes contratantes, ao aplicarem seus regula~
mentes fitossanitários, não tomarão nenhuma- das medi~
das especificadas no parágrafo \9 deste Artigo, a menos
que tais medidas se tornem necessârta:s em virtude de
consideração de ordem fitossanitãria.b) Se uma Parte contratante prescrever quaisquer restrições ou exigências conCernentes à importação dê vegetais e produtos vegetais, em seu território, deverá publicar essas restrições ou exigências e c_omunicà-las irriediatamente à FAO, a "qualquer organização regional de prote_çào fitossanitáría à qual pertença a Parte contratante, e
a todas as demais Partes contratantes diretamente interessadas.
c) Se,_ em obed_iêi'lcia à sua legislaçãO fítoisanitária;uma Parte contratante proibir a imPOrtaçil"O-áe quaiSquer vegetais ou ·produtos vegetais, deverá publicar ..essa
decisão com as razões que a motivaram e comúnicá-la
imediatamente à FAO, a qualquer organização regional
d~ proteção fitossanitáría à qual pertença Parte corltraM
tante, e a todas as demais Partes contratantes di reta mente interessadas._

a

d) Se uma Parte contratante exige que as partfclãSâe~
determinados vegetais Ou produtos vegetais sejam importadas somente por certos pontos de entmda, tais pontos deveião ser esco\hídos de modo que não seja prejudicado, sem necessidade. a comércio internacional. A Par~
te contratante publicará a lista de tais pontos de_entrada
e a comunicará à FAO, a qualquer orgarlizaçào regional
de proteç~o fito.ssanitáría à Qual pertença a Parte_e_a todas as demais Partes contratantes diretamente interessadas. Tais restrições de pontos de entrada não deverão ser
feitus. a menos que os vegetais Ou produtos vegetais em
causa devam ser acompanhados de certificados fitossanitários úu ser~,;;;ubmctidos a inspeção ou tratamento".
e) Qualquer inspeÇão de vegetais ou de produtos vegetais importados deverá ser realizada pela organização
de proteçào fitossanitária da Parte contratante tão pronM
tamente quanto possível, tendo em vista a perecibilidade
dos produtos em questão. Se alguma partida comercial
ou certificada, de vegetais ou produtos vegetais for julgada em discordáncfa com ãs exigênCias dã Ieg"lslaçã6 -(otissanitária do pais rm-portUdor; a organiZação de proieção
fitossanitária .do país importador deVe asSegurar-se de
que a organizaÇão de proteçào fit0s-sanitàr1;l do pà1s exportador seja devida c adequadamente informada. Se a
partida for destruída. no todo ou em parte,_deverá ser ex~
pedido, imediatamente, um relatório oficial à organização de proteçào fítossãOifária _do país exportador.
O As Partes contratantes deverão tomar medidas que,
sem põr em perigo -a suá -própria produção vegetal, venham reduzir ao mínimo o número de casos em que se
exige o c-ertificado "litossanitário para a entrada de \,-eget:.~is ou produtos vegetais não destinados. ao plantio tais
como, cereais, frutas, legumes e flores cortadas.
g) Para fins de pesquisa científica ou educativos, as
Partes contratantes poderão regular, estabelecendo as
salvaguardas ade.quà·das, i 'importação de vegCtais e produtos vegetais, bem CQmo de espécimes de pragas. As
precauções necessárias devem também ser tomadas para
a introdução de agentes e organismos considerados benéficos para o controle biológiCO:---3. As medidas especificadas neste Artigo não serão
aplicadas às mercadorias em trânsito através dos territórios das Partes contratantes a menos que tais medidas
sejam necessárias ã pro~cçãO dos seus próprios vegetais.

4. A FAO divulgará as informações recebidas sobre
restrições. exigências, proibicões- e regulamen-toS em-matéria de importação (como se especifica nas alíneas (b),
(c) e (d) do parágrafo 2 deste Artigo) a intervalo~ freqilentes, enviando-as a todas_ as Partes contratantes e organizações regionais de proteção fitossanitária.
ARTIGO VII
Cooperação InternaciOnal
As Partes contratantes deverão cooperar o mais possível para que sejam atingidos os objetivos destã Convenção,. particularmente no que segue:
a) Cada Parte-contratante concorda em cooperar com
a FAO para o estabelecimento de um Serviço Mundial
de Informações Fitossanitãrias, fazendo usO integral das
instalações e auxílios das organizações fitossanitârias
existentes, e, quando estiver aquele serviço instalado, a
forneCer periodicamente à F AO as seguintes inforR
ma~ões, para que ela distribua às Partes contratantes:
(i) _re.latório.s sobre à existêlicia, o surto e-a disseminação de praga; de vegetais e produtos vegetais consideradas de importân_cia económica e que possam oferecer
perigo imediato ou potencial;
(ii) informações sobre os métodos considerados eficientes para combater as pragas de vegetais e produtos
vegetais.
b) Cada Parte contratante, na medida do que for exi. qílível, deverá participar de campanhas eSpeciais para
combater determinadas pragas destruidoras que possam
amea-çar seriamente a produção e cuja gravidade exija
uma açào internacional.
ARTIGO VIII
Organizações Regionais de Proteção Fitossanitária
l. As Partes contratantes se comprometem a cooperar mutuumente para a instalação de organizações regío-nais de Proteçào fitosSanitária em áreas adequadas.
2. A" organizações regíonais- de proteção fitoS:slini~
tá ria funcionarão como órgãos de coordenação nas áreas
de sua juri:->diçào e participarão das várias atividades
pura atingir os objetivos desta Convenção e quando
apropriado, coletarào e difundirão informações.
ARTIGO IX
Soluç_ões de controvérsias
I. Em caso de controvérSia sobfe a interpretação ou
aplicação desta Convenção, ou se uma Parte contratante _
considerar que qualquer ação de outra Parte contratante
está em cont1ito cbm as obrigações assumidas de acordo
com-os Artigos V e VI desta Convenção, esPecialmente
no tocante aos fundamentos- para proibiç~Õ e restrição
de importação de vegetais ou produtos vegetais provenientes de seus territórios, o Governo ou Governos interessados podem solicitar ao Diretor-Gerar da FAO a rio~
meação de uma Comissão para- apreciar a questão con·
trovertida.
2. O Diretor-Geral da FAO, após consulta aos Governos interessados, nomeará uma Comissão de. Técnicos, que incluirá representantes daqueles Governos. Esta
Comissão estudará a questão controvertida, consideranM
-do todos os documentos e outras provas apresentad::~s
pelos Governos em lide. A Comissão apresentará um relatório ao Diretor~Geral da FAO, que o transmitirá aos
Governos interessados e aos Governos das ciutras Partes
contratantes.
-3. -As Partes contratantes concordam em que as reco·
mendações da aludida Comissão, embora nào tenham
caráter obrigatório, servirão de base para uma reconsideração pelos Governos interessados do assunto qt,~e
motivou a controvérsia.
4. Os Governos interessados dividirão por igual as
despesas dos técnicos.
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c\RTIGO X
Revogaç~o

de Convenções anteriores

Esta Convenção revogará e substituirá, ·entre as Partes
contratantes, a ConvenÇão Internacional relativa àS medidas ::~ serem tomadas contra a "Phylloxera vastatrix",
de 3 de novembro de 1881 e a Convenção Adicional, assinada em Berna, a 15 de abril de 1889, e a Convenção
Internacional para Proteção dos Vegetais, assinada em
Roma, a 16 de abril de 1929.
--ARTIGO X!
Área de Aplicação
I. Qualquer Governo, no ato da ratificação ou adesão, ou em qualqUer tempo poderá transmitir ao
Diretor-Geraraa F AO uma declaração de que esta Convenção se estenderá a todos ou a alguns dos territórios
cujas relações internacionais estão sob sua respo.~:tsabili
dade, e esta Convenção se aplicará a todos _os territórios
especificados -na deClaração, a partir do trigésimo dia
após ter sido recebida pelo Diretor-Geral tal declaração.
2. Todo Governo que tenha transmitido ao DiretorGeral da_ F AO uma declaração, de acordo com o parágrafo \9 deste artigo poderá, a qualquer tempo, fazer
uma nova declaração, modificando o teor de qualquer
dedaraçào anterior ou revogando a vaHdade das cláusulas desta Convenção com referência a qualquer território~ Tal modificação ou revogação só entrará em vigor
a partir do trigésimo dia depois da recepção da declaraçUo pelo Díretor-Geral da F AO.
3. O Dirctor-Geral da FAO informará todos os Governos signatários ou aderentes de qualquer declaração
recebida de acordo com este artigo.
ARTIGO XII
Ratificação e Adesão
I. Esta Convenção estará aberta à assina,tura por todos os Governos até 1" de maio de 1952 e deverá ser ratificada no maiS breve praZo possíVel. Os iiü;.tfu-mentos de
ratific01ção deverão ser depositados junto ao DiretorGeral da F AO, que comunicará a data do depósito a
cada um dos Governos signatários.
2. Logo que esta Convenção tenha entrado em vig'or,
de_conformidade com o Artigo XIV, estará ela aberta à
adesão dos Governos não_-signatários. A adesão será efetívada pelo depósito de um instrumento de adesão junto
ao Diretor:-Geral da FAO, que notificará esse fãto a todos. oS -GovernOs signatários e aderentes.
ARTIGO Xlll
Emendas
I. Qualquer proposta feita por uma Parte contratan.
te para modificar esta Convenção deverá ser comunicada
ao Diretor-Geral da FAO.
2. Qualquer proposta de emenda desta Convenção,
recebida de uma Parte contratante pelo Diretor-Geral da
F AO. será apresentada em sessão ordinária ou extraordinária da Conferência da F:\0, para aprovação e se a
alteração implicar mudanças técnicas importantes: ou
impuser obrigações às Partes contratantes, será a emenda julgada por uma junta de técnicos convocada pela
FAO_ante_s_ da Conferéncia.
3. Qualquer projeto de emenda desta Convenção deverá ser transmitido às Partes contratantes pelo DiretorGeral da F AO, nunca depois de ter sido expedida a agenda da._sessáo_da Conferência em que o ass:uq!o deverá ser
conside.rado.
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QualqUer- propoSta de -mOdificação desta Con-

ao__Virctor-Geral da FAO. E:;te informará imediatamente todos os Governas signatários e aderentes.
2. A denúncia só se tornará efetiva após um ano da
dal:.l da recepção da notificação pela Diretor-Geral da ·
FAO.

ARTIGO XIV

venção exig1r'á-a apróvãÇl~o da Confere:ncia_da F AO é en-

Vigência

trará em vigor a partir do trigé_simo ciíi dePOiS da aceitação por dois terços das Partes contratantes. As modificações que impliquem em novas obrigações pelas Partes
contratantes. contudo, somente entrarão em vigor para
cada Parte contratante, a partir do trigésimo dia de sua
aceita_ção.

Assim que tenha sido ratificada por três Governos signatários, esta Convenção entrará em vigor entre eles. _vigorará para cad<J Governo ratificante ou aderente a parrir da data do depósito de seu instrumento de ratificação
ou adesão.

MODELO DE CERTIFICADO
FITOSSANITÃRIO PARA REEXPORTACÃO

ARTIGO XV

5. Os. instrumentos de aceitação das emendas que envolvam novas obrigações serã.o depositados junto ao
Dii-éfõi-~Geral·aa"F A0~-0 qual iriformará todas as Partes
contratantes do recebimento das aceitações e da data de
entrada em vigor das emendas.
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Organização de Proteção Fitoss:mitária n~
{país de reexportação)
de ...•..•..•..........•....•..... , ....•••..••.- ·
Para: Organização de Proteçào Fitossanit<iria
de..
. . , ··"'" •.. -..... (país(es) de reexportação)

Denúncia
I. Qualquer Parte contratante poderá, a qualquer
--tempo, denunciar esta Convenção, mediante notificação

Para: Orgálliiaç:ão de Proteção FitossanHária
Nome e_ endereço do exportador ...
Nome e endereço do oonslgnatár!o
Número e descrição dos volumes .................. ~- ...... _.:_. ~-.
Marcas ........ ·- . ,__,._.... -. ----~ -~.-~ ...
--~·
--~~
-..-~---~__,
Local de origem ..._.._,_ ......~..... ----·-··-·····-~"'·~······""·-~-::.. •...-.. .
Meios de transporte .................. _____ .•..... ~ ....... ~--- M • • • • •
Ponto de entrada .. ··························--·-:, ..... ~ ....... .
Quantidad-e e nome- do- produto ........ _.: ... __ .......... ,;_-,-... --~A

•••

..........

•••

....

de

••

--~. ~-. '"--~---

Nomq_ ç_ ~ndereço~do

·

TRATAMENTO O"E IJESTNFESTACÃO E(CÍU DESiNFECÇÃO
Data ···············--···~--·····
Produto quimlco !ingrediente ati-

-

~omc

e

Número

~nde_reço

.~,,

'" • • ._ • •

~-

;.-'

.~ •

rnsslu:.tmal

A.. lnomc da Organização de Proteção Fitossa.nit.ó.ri:.L) ... ou
qualquer de seus funcion:irios ou rcpresent<!ntes ficam isentos
de toda responsabl!idade_ financeira com respeiiü a este ccl·tificado. "'"'
nos lucnls

aprC>j)l"ladO~>

~· ·-~

.. " .... -...

--.---.-.:-

·-

Meios de tran;::portc

Ponto de entrada
Quantidade c nome do produto ..
Nome botânico dos vegetais

certifiCo (J.Ue os ve~t-ais ou produtos veg-etais acima descritos
:foram inspec~onn.do.:, de acordo con1 os proc~dimentos apropriados
e f~ram considerados livres_ de praga:; df:' qunrent.ena c inteiramente livres de- outras pragas ""nocivas: e· que a partida .esta de
acordo conl a legislação fitossanitária do pais importador.
TRA.'l'JI,MENTO DE DES!NFES'l'AÇAO E/OU DE.SINFECÇAO

Data
".P.~;octuto

MODELO DE CERTIFICADO FlTOSSANITARIO

(Preencher à m:iqulna ou em letras de formaJ
Organização de Proteção Fitossanitãria

quimico tíngrediE'nt..c ntivo
......... -•......-... -.

·~concentração
-1

~rJ.:J:::?}-e,n!;o:.

q,_·_·.,

·,·_~-·

·-· ._.,.

~-"'~···

·-·

~~:~-ra~·ão ~ ~~per~tura

--lnformaçãv adicionai

neciarriÇâO ácticiOnal:
selo da o>ganleação
LOcal de cxpédição
Nome do fu:!cioná.rio autorizado

... cJii.U!:iula opcional.

de

.

Local de origem

......... -· _

Data ............ ·~·"·"··'•~··"······

as~male

... -·· •'•

-~ descriç_~ d~_~olumcs

Marcas .......... - ·-·-~- ... · -~ · · ·-- · · -~

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

Local· de expedição
Nome do funcionário ·autorizado

•

~

expo_rt.ado~

Declaração adicional
•• _,_,.,_._._ •• _,.._ •....._ r,---,---.. • -. •

............·

do _consignatário

o

.,~

;

,- • ., .- •••

.•• , , .••••••••.•• ···~ ••••.••• ·

VO)

Concentração ...... .
Tratamento , .... .
Duração c temperatura
Informação adicional

• •

.-.-~'0

.DESCRIÇAO DA PARTIDA

.;.......-

Nome botánlco dos vegetais ... ·······-·~························'··
.... •- ....•..•...... ·~~;;.-.~.i'~-.-.-;-;;·---~·~- .. •'-'• ......... -. . ----.--.... ~ ~---·. ;.
Certifico que os vegetais ou produtos vegetais acima descritos
foram Importados pelo ... I pais de reexportação> ... de
I país
de origem) ... cpbertos pelo Certificado Fltossanltário N.0 • • . • . • •
"" cujo original
cópia certificada
se eilcontfa anexa
.. a este certificado. Que foram embalados
reembalado.:i
• em recipientes originais
novos
qli-c-. com base no
• Gert.Ificádo Flto_ssanitário original
e inspeçáo adicional
"' !oram considerados de acordo com_ a··atual legislação fitossani"' tãria do país importador, e que durante a armazenagem no ...
r pais de reexportação)- . -.. a pattida não ficou sujeita a. risco .de
infestação ou infecção.

••••• ".;

Datn: ...
(Msiuat.uraf

/l.. . . 111ome da Organização ·de 1'roteçao · Fitoss:mltá.rla)
ou
qualquer de seus 1'unc1un<irios ou rep~e.sentantcs ficam isentos de
toda responsabilidade finuncc ira Ctl1)1 r~Pf"iW a et--te certificado.

n.o
(Ãs Cõmissõei'de RelaÇõeS E.xieriores e de Agricultura.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nq 10, de 1984
(n" 17/83, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo sobre Privilégio e
[munidades da Organizaçio Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite- INMARSAT,
concluído em Londres, a lq de dezembro de 1981.
O Congresso Nacionaf dCCri:tã:
Art. 19 Fic<.t l.lprovado, com reserva ao art. 17, o tex~
to do Protocolo sobre Privilégio e Imunidades da Orga~
nização Internacional de Telecomunicações_ Marítimas
por S<1télite...::.. INMARSAT, concluído_em Londres, a 1"
de dezembro de 1981.
Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N' .50, DE 1983.
Excelentíssimos St!ilhOres Membros dO Congresso Nacional:
De conforniidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal. tendo a honra de. submeter à
elevad:.t consideração de Vo_ssas Excelências, acampa~
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de_
Estado das Relações EXiiriores, o iexlo- dO Protocolo
sobre Privilégio--e- rtnunidades da Organização lniei-naciontll de TelecomunicaÇões Marítimas por Satélite (INM ARSAT), concluído em Londres, a 19 de dezembro de
1981
Brasílill, 17 de fevereiro de 1983. - JoiO Figueiredo.
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
No
DTC(DAI/C/283/680.3(013), DE 30 DE DEZEMBRO DE 1982, DO SENHOR MIN1STRO
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTtRfORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Btlptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à tl]ttl consideração e Vossa Excelência o anexo texto_do Protocolo sobre Privilégio e Imunidades da Organização JntefnadOnal de TelecomuniCaç-ões Mt~rífimas por- Satélite- INMARSAi~
elaborado durante a Conferência Diplomática, que- se-realizou em Londres, de_9. a 17 de novembrO de l981.

2. O Brasil, que é Parte da INMARSAT, participou
dos trabalhos relativos à elaboração do texto do Protocolo dumnte a realização da referida Conferéricíã Diplomática; tendo assinado aquele á"to internacional a 26 -de
março do corrente ano.
3. o-presente Protocolo garante à OJ.ganlZaCão, a
seu pessoal e peritos, bem como aos repre::;entantes das
Partes e signatãrios~ privilégioS e imunidades, enquanto
permanecerem no território das Partes Contrattlntes.
Desse modo, a Organização tem gafàntidas a imunidade
de jurisdição e de execução, :J inviolabilidade dos arquivos, a exoneração de direitos e impostos e outros privilégios; seu pessoal passa a gozar de imunidade de jurísdição, de direitos.de franquia para importação e de exoneração de certos impostos.
4. O Protocolo prevê, ainda, a celebmção de Ajustes
Complementares a serem oconcliüdoS entre a_ rNMAR·
SAT e os Estados-Partes, com vistas a tornar operativas
as disposiçõ_es_ do mesmo.
5. Tendo em vista a natureza do ato intern:Jcion-ãl,
torna~se necessáría Sua rif'rovã-ção pelo Congresso Nacional, de acordo com _o disposto no Artigo 44, Inciso· I,
da Constituição Federal.
6. _Cumpre, porém, salientar qUe o Arti8:o 17 do presente Protocolo será objeto de reserva, por serem suas
disposições conflitantes com as do Artigo 15 da Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro. A referida reser-

DIÁRIO DO CONGRESSONAÇIONAl (Seçãoii)

v a efetutlr~se-á nos termos do_ Artigo 19, parágrafo 4, do
mesmo Protocolo.
7. Nessas condições, se Vossa Excelência houver por
bem, rogo encaminh~r o anexo projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional, acompanhado do texto do Protocolo sobre Privilégios e Imunidades, à apreciação do Po.der Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Saraiva Guerreiro.
PROTOCOLO SOBRE PRIVILÉGIOS E
IMUNIDADES DA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES MARITIMAS
POR SATÉLITE (INMARSAT)
Os E_~tados-Partes deste Protocolo.
- Considerando a Convenção sobre a criação da Orga~
nização Internacional de Telecomunicações Marítimas
por Satélite (INMARSAT) e o Acordo Operacional
abertos à assinatura em Londres a 3 de setembro de 1976
e, em particular, os Artigos 25) e 26), parágrafo 4) da
Convenção.
Considerando que a lN MARSAT concluiu Acordo de
S-ede com o Governo do ReinÕ Unido daGrã-Bretanha e
lrlandtl do Norte, a 25 de fevereiro de 1980.
Considerando que o objeto do presente Protocolo é o
de !acilitar a realização do objetivo da INMARSAT e de
garantir a boa implementação de suas funções,
C:onvieram no seg~inte-:
ARTIGO I
Uso dos Termos
Para as finalidades deste Protocolo:
a)" o term-O "ConvenÇão" designa a Convenção sobre
a criação da Organização I ntei-nacio-riarde- TeieCõ-mii_ni-.

cações Marítimas por Satélite (INMARSAT), in_cluíd_o
seu Anexo, aberta à assinatura em Londres, a 3 de setembro de 1976;
_b) a expressão "Acordo Operacional" designa o
Acordo Operacional relativo à Organização lnternacio·
nal de Telecomunicações Marítimas por Satélite (INMARSAT), it]c!uído seu Anexo, aberto à assinatura em
Londres, __ a 3_ de setembro de 1976;
c) a expressão ;.Parte da Convenção" designa um Estado para o qual a Convenção entrou em vigor;
d) a expressão "Parte que abriga a Sede" designa a
Pt~rte da Convenção em cujd"território a INMARSAT
estabeleceu sua sede;
e) o termo "Signatário" designa uma Parte do Prato·
colo ou. um organismo designado por uma Parte do Protocolo para as quais o Acordo Operacional entrou em vigor:
f) a expressão "Parte do Protocolo" designa um Estado pt~ra o qual o presente Protocolo entrou em vigor:
g) a expressão "membro do pessoal" designa o
Diretor-Geral e toda pessoa empregada em tempo integral pe,la INMARSAT e submetida ao Estatuto do Pes-soal da INMARSAT;
h) por "representantes", no caso_das Partes do Protocolo, da Parte que abriga a sede e dos signatãrios, deve·
se entender os representantes junto à INMARSAT e, em
cada caso, se trata dos chefes de delegação, seus suplen·
tes e se.us conselheiros;
i) a palavm "arquivos" designa o conjunto de manus-critos, correspondência, documentos, fotografias, filmes,
registras óticos e magnéticos, registro de da.do.s_,_repre~
sentações gráficas e programas de computadores pertencentes à INMARSAT ou em utilização na INMARSAT;
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j) a e,,pressào ''atividades oficiais" da INMARSAT
designa as atividades levadas a efeito pela Organização
decorrentes da aplicação de seu objetivo, tal como defi::
nido na Con~enção Co.mpreendendo suas- ãtividades
administrativas:
.
kj por "pe~iio", ente~de-se toda pessoa que_ não
membro do pessoal nomeado para executar tarefa espe_cífic_a para a INMARSAT, ou à sua conta e às suas ex·
pensas;
I) a expressão ''segmento espacial da INMARSAT"
designã-os Sai~lites, bem como tlS instalações e equipamentos de rastreamento de telemedidã, de telecomando,
de controle e de monitoramento e as instalações e equi·
pamentos conexos necessários ao funcionamento destes
satélites dos quais a INMARSAT é proprietária ou loca~
tá ria;
m) o termo "bens" abrange tudo que possa ser sujeito
de direito de propriedade, incluindo os direitos contra~
- tua!s.

e

ARTIGO 2
Imunidade de Jurisdiçio e de
execução da INMARSAT
A menos que tenha renunciado expressamente em
um caso espeCífiêo, a INMARSAt se beOeficiarr de
imunidade de jurisdição o quadro de suas atividaCes ofi- ·
- ciais •. exceto. no que se refere_a:
a) suas atividades comerciais;
b) uma ação civil impetrada por um terceiro em re~
lação a danos resultantes de acidente causado por veícu~
lo automóvel ou outro meio de transporte que pertença à
INMARSAT ou que circule a seu serviço, ou uma infr:.lçào às regras de tráfego que envolvem tais meios de
transporte:
.. c) o pagamento de salários e emolumentos, incluindo
as somas decorrentes de direitos à_ Pensão, devidos pala
. INM_ARSAT a u-m membro_ ou a um antigo membro do
pessoal, em decorrência de dedsão jurídica _definitiva;
d) um pedido de reconsideração diretamente ligado a
uma ação judicial impetrada pela INMARSAT.
2. Não obstante as ~isposições do_ parágrafo 1), ne~
nhuma ação que trata de direitos ou do Acordo Operadona! pode ser impetrada contra a INMARSAT diante
dos tribunuis das Partes do presente Protocolo pelas Partes da Convenção, seus signatários ou procuradores destes últimos.
3. a) O -segmento espacial da INMARSAT, onde
quer que se encontre e qualquer que seja seu detentor, es- ~
t-á iserito de toda busca, restrição, detenção, apreensão,
confisco, expropríação, seqüestro, ou qualquer forma de
açào executiva, administrativa ou judiciária;
b) todos os outros bens e haveres da INMARSAT,
onde quer que_se encontrem e quaisquer que sejam seus
d~tentores,_gozam ds imunidackc; enunciadas na alínea a)
-do Parágrafo 3<:>, exceto quando se tratar:
i) de ação ou execução por efeito de aplicação de decisão jurídica definitiva com relação a uma das ações que
possam· ser impetradas contra a INMARSATC!lri-decor·
rência do parágrafo 11';
ii) de qualquer medida tomada em conformidade c_om
a legislação do Estado interessado, enquanto essa medida for necessária temporariamente para a prevenção de
acidentes que envolvam veículos auto motores ou outros
meios de transporte que pertençam à INMARSAT ou
utilizudos para seus serviços;
iii) de desapropriução de bens imóveis para fins de
utilidade pública, sob reserva de pagamento imediato de
indeniztlção justa, desde que a referida desapropriação
não tmga prejuízo às funções e atividades da INMAR~
SAT:
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ARTIGO 3
Inviolabilidade dos arquivos
Os arqu'ivos da lNMARSAT -sãO inviolávcis, onde
quer que se encontrem e quaisquer que sejam seus deten~
tores.

ARTIGO 4

lsençio de taxas e impostos
1. No quadro de suas a~!vidades ofiCiais, a INMARSA T está iseilta de todo imposto -naciOnal di reta; bem
como de todas as demais taxas qUe nãO eStão tiormal~ mente incluídas nos preços das mercadorias ou dos serviços. Seus bens e rendas se .henefidam da_ mesma
isenção.
2. S.e,_no âmbito de suas atividades oficiais, INMARSAT adquire mercadorias ou recorre a serviços de
valor substancial, e se o preço destas mercadorias ou -serviços compreende taxas ou impostos, as Partes do Protocolo tomarão, sempre que possível, as medidas apr9priadas, com vistas ao reembolso do ~ontante das referidas
taxas ou impostos.
3. No âmbito de suas at~vidades ofici~is, a INMARSA Testá isentá de todo direito alf~nd~gário,-e de toda e
qualquer outra taxa e despesas afins relativas ao segmento espacial INMA RSAT e aos materiais e.i!lstalacôeS referentes -ao lançamento de satélites _destinados a fazer
parte do segmento espacial INMARSAT.

a

4. As mercadorias adquiridaS pela INMARS-AT_nOâmbito de suas atividades oficiais estão isentas de toda e
qualquer proibição ou restrição de iffipOrtaçiio e expOr~-·
tação.
5. Nenhuma isenção será concedida a taxas e impostos que representem remuneração de serviços-particulares prestados.
6. Nenhuma isenção será concedida aos hens ·adqufridos ou aos serviços realizados pela INMARSAT para
beneficio peSSoal de' seus_ membros de pessoal.·
7. As mercadorias isentas em virtude das disposições
do presente Artigo não deverão ser cedidas, alugadas ou
emprestadas, a título temporáriO Ou permanente, ·nem
vendidas, a menos que tal ocorra em decorrência d~ cundições acordadas pela Parte do Protocolo que tenha concedida a isenção.
_
8. Os pagamentos efetuãdos p-ela INMARSAT em
beneficio dos signatários, de co.nforrriidLJâe com o Acordo Operacional, estão isentos de todo c qualquer imposto nacional por toda Parte do Protocolo, exceto a Parte
que tenha designado o signatário.
ARTIGO 5
Fundos, divisas e valores
A INMARSAT pode receber ou deter fundos, divisas
ou valores de qualquer natureza e dispor dos mesmos
para todas as suas atividades oficiais. Pode ter contas em
qualquer moeda na medida necessária para satisfazer
suas obrigações.

ARTIGO 6
Comunicações e pubUcações oficiais
I. Para suas comunicações oficiais e para a transmissão de todos seus documentos, a INMARSAT se beneficiará, no território de cada Paite dO-ProtocOlo, de tratamento ao menos tão favorável quanto o _que é geralmente concedido aos organismos intergovernàmentais equi~
valentes no que respeita às prioridades, às tarifas~ taxas
aplicáveis aos correios e aos diferentes tipos de telecomunicações, na medida em que tal tratamento seja compitível com todos os acordos internacionaiS dos quais a Parte do Protocolo seja igualmente signatária.

2. Para suãs comunicações oficiais, a INMARSAT
pode se utilizar de todos os meios apropriados de comunicação, inclsuive empregar códigos. As Partes do Protocolo não imporão nenhuma restrição às comunicações
oficiais ou à circu,laçào de suas publicações oficiais. Nenhuma censura será exercida sobre essas_ comunicações e
publicações.
3. A lN MA RSAT só poderá instalar e utilizar estação de· rádio mediante o consentimento da Parte do
Protocolo interessada.
_ARTIGO 7
Membros do Pessoal
I. Os membros do pessoal da INMARSAT:
a) gozam de i:munidade de jurisdição, mesmo após o
término de seus serviços para a INMARSAT, para os
· albs, -inclusive palavras escritas ou faladas, no exercício
de suas funções Ofíclili:iê dei1tro doS liiTliteS de seus deveres. Entretanto não haverá imunidade com relação a infraçào cometida por membro do pessoal à regulamen~
tacão de tráfego de veiculas, nem em caso de_danos cau-sàâos pOT veículo automotor ou outro meio de_ transporte que pertença ao referido membro ou seja conduzido
pelo mesmo;
b) estão isentos, bem comoOs -membroS de sua família
que com os mesmos..conviverem, de toda obrigação relativa ao serviço nacional, incluindo o serviço militar;
c) gozam de_ inviolabilidade para todos os documentos oficiais i'"elativos ao exercício de sUis funções no quadro da,~ ativídades oficiaís da INMARSAT;
d) não serão submetidos, bem como os membros de
sua famíli<) que com os mesmos convivam, a medidas
restritivas relativas a imigração e às formalidades de registro de estrangeiros;
e) se benefidam, em matér_i_a_dç controle monetário,
do me.-;mo tratamento que é normalmente concedido a
funcionáriO~ de organismos intergovernamentais;
f) gozam, bem como os membros de sua família que
-com os mesmos convivam. das mesmas facilidades de repart~ão que os membros do pessoal de organismos intergovernamentais em período de crise internacional;
g) gozam de direito de importar com franquia seu
mobiliário e bens pessoais, incluindo veículo automotor,
em sua primeira instalação no Estado interessado, bem
como do direito de exportar tais bens com franquia
~an-do-dtt cessação de suas funções no mesmo .Estado,
em conformidade. num e nou.tro caso, com as leís e regul:_tmentos a dotados pelo Estado interessado. No entanto,
os bens que tenham sido isentos em virtude das dispo·
sições da presente alínea, não deverão ser cedidos, alugados ou emprestados. a título permanente ou temporário.
ou vendidos, a menos que tal ocorra em decorrência da
aplicaçãO das leis e re-gulamentos mencionados.
2. Os Salários e emolumentos pagos aos membros do
pessõal pela INMARSAT estão isentos do Imposto de
Renda a· Contar da data em que os salários dos referidos
membros do pessoal estiverem sujeitos a uma dedução
pela INMARSAT. em benefício próprio. As Partes do
_Protocolo poderão levar em consideração estes salários e
emolumentos para calcular o _montante dos impostos a
serem aplícados a_rendasprov~nientes de outras fontes.
As -Partes do Protocolo não se obrigam a conceder
.isertçào de Imposto sobre a Renda sobre pensões e rendas vitalícias que os ex-membros do pessoal recebem.
3. Desde que estejam protegidas por um sistema de
previdên-cia social instituído pela INMARSAT, os
membros_ do pessoal e a própria Organização estarão
isentos de toda contribuiçi:io obrigatória aos sistemas nacionais de previdência social. Esta isenção não exclui a
participação voluntária em um sistema nacional de previdência so.cial, em conformidade com as leis da Parte do
Protocolo em apreço;_ nem obriga a nenhuma das Partes
do Protocolo a efetuar pagamento de benefícios em de.,.
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corrência de sistema de previdência social, aos membros
do pessoal que estejam isentos de conformidade com o
disposto no presente panígrafo.
4. As Partes do Protocolo não se obrigarão a acordar a seus nacionais ou residentes permanentes os privi~
légios e imunidades referidos nas alíneas b), d), e) f) 'e g)
do parágrafo I.

ARTIGO 8
Diretor-Geral
I. Além dos privilégios e imunidades estipulados no
Artigo 7 para os mernbros do pessoal, o Diretor-Geral
gozará de:
a) imunidade de prisão e detenção:
b) imunidade de jurisdição e de execução civis e administrativas, idénticas às acordadas a agentes diplomáticos,__excetQ__ent caso de danos ocasionais por veículo automotor ou outro meio de transporte de sua propriedade
ou conduzido por ele;
c) imunidade total de jurisdição penal, exceto em caso
de infraçUo ao código de tráfego, causada por veículo automotor ou outro meio de transporte de sua propriedade
ou conduzido por ele, reservado o disposto na alínea a)
acima.
2. As Partes do Protocolo não se obrigarão a outorgllr a seus nacionais ou residentes permanentes às imunidades a que se refere o presente Artigo.

ARTIGO 9
Representantes das Partes
L ~Os representantes das Partes do Protocolo e os representa_ntes da _PLJrte que abriga a s.ede gozarão, durante
o excrcíciQ.de suas _funçõe.s oficiais e no curso de suas
villg_ens ao local da reunião e regresso, dos seguintes privilégios e imunidades;
a) imunidLJde de toda forma de prisão e detenção enquanto se encontram à espera de julgamento;
b) imunidade de jurisdição, mesmo após término da
missão. com relação aos lltos realizados no exercício de
~uas funções oficias, inclusive pahlVras escritas ou faladas: no entanto. tal imunidade não será considerada em ·
..::aso de infraçào ao código de tráfego cometida por um
representante, nem cm caso-de danos caus<Jdos por veículo automotor ou outro ·meio de transporte de sua propriedade ou conduzido por ele;
c) inviolabilidade de todos os seus documentos oficiais:
d) isenção. extensiva aos membros de sua família, que
com ele convivam, de toda medida restritiva em matéria
de iinigraçào e de formalidade de registro de estrangeiros:
e) o mesmo tratamento, relativo 2. câmbio, que o
acordado LlOS representantes de Governos estrangeiros
em missão oficial temporária;
f) o mesmo -tratame~to, em matéria de controle aduaneiro de suas bagagens pessoais, que o aco~dado aos repres:entantes de Governo estrangeiros em missão oficial
temporária.
2. As disposições do parágrafo [9 não serão aplicadas às relações entre uma Parte do Protocolo .e seus repre..,entantes. Por outro lado, as disposições das alíneas
a), d), e) e f) do parágrafo [9 não são aplicáveis às relações entre uma Parte do protocolo e seus próprios nacionais ou i"esidentes permanentes.

ARTIGO 10
Representantes dos Signatários
I. Os representantes dos Signatários e aqueles do
Signatário da Parte que abriga- a Sede gozarão, durante o
exercício de suas funções oficiais relativas aos trabalhos
da INMARSAT e no curso de suas viagens ao lugar de
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reunião e regresso, dos- seguintes PHvilégios e imundades:

a) imunidade de jurisdição, meSmo apóS o téfnlhlo da
missão, relativa aos atas que executãm no exercíCio de

suas funções oficiais, inclusive suas manifestaçÕes ~er
bais ou escr:itas; no entanto, tal imunidade não será considerada, em caso de infração do código de tráfego, cometida por um representante nem caso de danos ocasionados por veículo automotor ou outro meio de transporte de sua propriedade ou conduzido por ele;
b) inviolabilidade de todos os seus documentos oficiais;

c) o mesmo tratamento, relativo a câmbio e controle
de divisas, que o ·acordado aos membros do pessoal dás
organizações intergovernamentais;
d) isenção, extensiva aoS membros de sua família que
com ele convivam, de toda medida restritiva em matéria
de imigração e das formalidades de registro de esúãn8eiros;
e) idênticas facilidades, no que respeita a sua bagagem pessoal, que as acordadas aos peritos de outras organizações governamentais.
2._As Partes_ do Protoc_olo não se ·obrigarão a outorgar a seus nacionais__ou residentes permanentes os privilégios e imunidades a que se referem as alíneas c, d, e e
do parágrafo f9
ARTIGO II
Peritos
Os perítos, dui<lnte o exercido de funções oficiais
no quadro das atividades da INMARSAT e no decurso
de suas viagens para o posto de destino ou em providência do lugar de sua missão, gozam dos seguintes privilégios e imunidades: a) imunidade de jurisdição, mesmo apõs ótérmino de
sua missão, no que respeita aos a tos pratiCãdos por eles
durante o_ exercíCio_de funções oficiais, iilclusive as -sua-s
manifestações orais e escritas; todavia, essa imun-idade
não se aplica no caso· de infraçào· de regulamentos de
trdnsito ccimetiàã por um perito, nem em caso de danos
causados por veículo automotor ou outro meio de transporte que lhe pertença ou seja conduzido por ele;
b) inviolabilidade de todos os seus documentos oficiais;
c) o mesmo tratamento, no que concerne ao controle
de cámbio, que é coticedido ao pessoal das organizaç~es
intergovernamentais;
d) isenção, ass:im como para os membros de s_ua
família que res:idem com eles, em relação às medidas restritivas à imigração e às formalidades de registro de estrangeiros;
e) as mesmas facilidades, no que respeita às suas bagagens pessoais, que são concedidas aos peritos de outras organizações intergovernamentais.
2. As Partes do Protocolo não podem conceder os
privHégios e imunidades referidos nas alíneas c, de e do
parágrafo 19 a seus cidadãos ou às pessoas que reSidem a
título permanente no seu território.
I.

ARTIGO 12
Notiflcaçio às Partes dos Nomes dos
Membros do Pessoal e dos Peritos
O Diretor-Geral da INMARSAT notíficará uma-vez
por ano, no mín"imo, às Partes do Protocolo, os nomes e
respectivas nacionalidades dos membros do pessoal e peritos aos quais as disposições dos Artigos 7, 8 e 11 são
aplicáveis.
ARTIGO 13
Renúncia dos Privilégios e Imunidades
1. Os privilégios, isenções e imunidades que estipula
o presente Protocolo não serão concedidas em proveito
p'àrticular de indivíduos, mas sim para o desempenho eficaz das funções oficiais ·dos mesmos.
---
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2. ~e, a critério das autoridades mencionadas a seguir, os Privilégios e imunidades sejam considerados
como Serido de natureza a entravar a ação da justiça e,
em todos os casos se possa renunciar aos mesmos sem
prejUízo dos propósitos para os quais tenham: sido outorgados, tais autoridades têm o direito e a o_brigação de renunciar aos referido privilégios e imunidades:
a) as Partes do Protocolo, no que respeita a seus representantes e aos representantes de seus Signatários;
b) o Conselho, no que respeita ao Diretor-Geral da
INMARSAT;
c) o Diretor-Geral da INMARSAT, tio que respeita
aos membros do pessoal e peritos;
d) a Assembléia, convocada, se for o caso, em período
extraordináriO de sessão, no que respeita à INMAR-

SAT.
ART!G014
Facilidades -.os Individuos
As Partes do Protocolo adotarão todas as medidas
oportunas para facilitar a entrada, a permanência e a Saida dos representantes, membros do pessoal e peritos.

ARTIGO 15
Observância das Leis e Regulamentos
A INMARSAT e todas as pessoas que gozem de privilégios e imunidades em virtude do presente Protocolo,
sem prejuízo das demais disposições do mesmo, respeitarão as leis e regulamentos das Partes do Protocolo interessados e colaborarão a todo momento com as autoridades competentes das referidas Partes para garantir a
observância de suas leis e regulamentos.
ARTIGO 16
Precauções
Cada uma das partes do presente Protocolo terá o direito de tomar todas as precauções necessãrias no interesse de. sua s_egurança_
ARTIGO 17
Soluçio de controvérsias
Toda controvérsia entre as Partes do Protocolo ou entre a IN MA RSA T e uma das referidas Parte_s sobre a interpretação ou aplicação do Protocolo, será dirimida por
via de negociação ou mediante outro procedimento acordado. Se a controvérsia não se solucionar em um prazo
de doze (12) mes.es, as Partes da mesma poderão, de co.,.
mum acordo, submetê-la à decisão de um tribunal composto de três árbitros. Dois deles serão eleitos, respectivamente, por cada uma das Partes na controvérsia, e o
terceiro, que atuará como presi9ente de_ tribunal, será
eleito pelos dois primeiros. Se os dois Primeiros árbitros
nà'? chegarem ao acordo quanto à eleição do terceiro em
um prazo de dois (2) meses contados a partir da data de
sua própria nomeação, o terceiro árbitro será eleito pelo
Presidente da Corte Internacional de Justiça. O tribunal
adotará seu próprio procedimento, e seus lalldos serão
inapeláveis e obrigatórios para as Partes em litígio.
ARTIGO 18
Ajustes Complementares
A INMA RSA T poderá celebrar ajustes complementares com quà'fsqued:ias Partes do Protocolo para tornar
efetívas- aS disposições do presente Protocolo com relação à mencionada Parte, com o fim de garantir o funcionament,o ~ficaz_da INMARSAT. _
ARTIGO 19
Assinatura, ratificação e adesão
I. O presente Protocolo estará aberto à assinatllfa
em Londres, de 19 de dezembro de 1981 a 3l_de maio de
1982.
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2. Todas as Partes do Con_vênio, exCeto a Parte que
abriga a Sede, pOderão tornar-se Partes do presente Protocolo mediante:
a) assinatura, sem reserva de ratificação aceitação ou
aprovação; ou
b) assinatura, sob reserva de ratificação, aceitaÇão ou
aprovação, seguida de ratificação, aceitaçãO ou aprovação; ou
c) adesão.
3. A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão
efetuar-se-ão medíallt6 depósito, jUnto ao Depositário,
de instrumento adequado.
_4. Reservas ao presente Protocolo poderão ser efetuadas de acordo com o direito internacional.
ARTIGO 20
Entrada em vigor e prazo de vigência do Protocolo
I. O presente Protocolo entrará em vigor no trigésí-mo-_dia a contar da data em que dez das Partes da Convenção tenham cumprido as formalidades do parágrafo
29 do Artigo 19.
2. O presente Protocolo tornar-se-á sem efeito se a
ConvenÇão -d~ixar-de vigorar.

ARTIGO i!
Entrada em vigor e prazo de vigência
com relação aos Estados
I. Com relação a um Estado que tenha cumprido as
formalidades do parágrafo 29 do Artigo 19, após a entradu em vigor do presente Protocolo, este entrarâ em vigor
no trigési"ino dia a contar da data de assinatura ou do depósito do instrumento adequado junto ao Depositário
pelo pafs interessado~
t_ QUalquer das ·Partes -dO Pr-Otocolo poderá
denunciá-lo mediante comunicação por escrito ao DePositãrió. A de_o(mcia surtirá efeito doze (12) meses após a
data em que o Depósitário tenha recebido a comunicação, ou ao expirar um prazo mais longo a ser especificado na notifiCação.
3. Tõda Parte do Protocolo deixará de ser Parte do
Protocolo na data em que cessar de ser Parte da Convenção.

ARTIGO 22
Depositário
I. O Diretor-Geral da INMARSAT será o Depositário do presente Protocolo.
2. O Depositário notificará, particularmente e prontamente, a todas as Partes da Convenção, sobre:
a) qualquer assinatura do Protocolo;
b) o depósito de qualquer instrumentO de ratificaÇão,
aceitação, aprovação ou adesão;
c) a data de entrada em vigor do presente Protocolo;
d) a data em que um Estado deixe de ser Parte do presente Protocolo;
e) quaisquer outros assuntos relativos ao presente
Protocolo.
3. Quando da entrada em vigor do presente Protocolo, o Depositári"o enViará cópia certificada de origiilal à
Secretaria das Naç-ões Unidas, para que o Protocolo seja
registrado e publicado, de conformidade com o Artigo
102 da Carta das Nações Unidas.

ARTIGO 23.
Textos autênticos
O presente Protocolo é redigido im um único origínal,
cujos textos em espanhol, francês, inglês e russo são
igualmente autênticos.. e será depositado junto- '8.0
Diretor-Geral da INMARSAT, o qual transmitirá cópia
certificada do mesmo a cada uma das Partes da COnvenção.
Em fé do que, os abaixas assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, para este fim,
firmaram o presente Protocolo.
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Feito em Londres, no primeiro dia de dezembro de mil
novecentos e oitenta e um.
(Às ComisSões de Relações Exteriores e de Trans- portes, Comunicações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1984
(n~' 2.683/83, na Casa de origem) - (De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Autoriza o Instituto Nacional de Coloninçào e
Reforma Agrária- INCRA, a doar à União o imó-

pedição de lei autorizativa da ~ransferênci<i- em cogitação.
- Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade, os prot~tos do m~u mais profundo respeito- Danilo Venturini, Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
Fundiários.

(Às Cpmissões de AssUntos Regionais e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 78, DE 1984
(N~' 2.714/83, na Casa de origem)

vel que menciona.
O CongressO-NaciOnal decreta:
Art. I~> Fica o InStitiitõ--NaaonaJ de Colonizacão--e
Reforma Agrária- INCRA, ~lutorizado u doar a União
o imóvel com 6.636 ml (seis mil, seiscentos e trinta e seis
metros quadrados), denominado Lote 146~~· d~ Gl_eba
Guanabara, Seção E, reffianescente do Projeto Integrado
de Colonização "Santa Crúí:"; antiga Fazenda -Nadonal
de Santa Cruz, no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
?-Mágrafo único. O imóvel a qUe- Se _fefére este aJ.i.igo
está averbado, em maior porção, em nome do INCRA, à
margem da transcrição n~" 54.177; a fls. 114, do Livro 3CF, do 41' Ofício- do Registro de Imóveis da Comarca do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e tem os seguintes limites e confrontaçÕes: aó norte, com terras da
Base Aérea de Santa cruz e com a ru"ã Prado Jdnior; a
este, com a rua Prado Júníor e com a Rua Império; ao
sul, com a rua Império; e a oeste, com terras da Base
Aérea de Santa Cruz.
- Art. 29 O imóvel d_e que trata o artigo anterior ficará
sob a jurisdição do Ministério áã -AeronãuilCã.
Art. 39 A doação auto-rizada nesta lei será efetivada
mediante termo ·lavrado em livro próprio do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N' 417, DE 1983.
Excelentíssünos·SenhoreS MembfOs do ConiresSo Nacional:
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
Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários, o aneXei Projeto dC-lei que "autoriza. o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária -- INCRA, a doar à União o imóvel que menciona".
Brasflia, 16 de novembro de 1983. Aureliano Chaves.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 39jS.f,~bEIODE NÕVEMBRO DE 1983 DO MINISTtRIO EX·
TRAORDINÂRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÂRIOS.
.

Altera& dispositivos do Decreto-lei R"' 29, de 14 de
novembro de 1966, que suprime a concessão de abatimentos de passagens e_ rretes no transporte aéreo, dispõe sobre a requisição de transporte, limita a concessão de passagem ou frete aéreo gratuito ou de cortesia
e dá outras providências.
, Q C.ongresso Nacional decreta:

-Àrt. f~" -Ós arts. 39 e 4-i-do Decreto~ lei n~" 29, de 14 de
novembro de 1966, alterado pelo Decreto-lei n~' l06!_d5!
16. de-janeirO-de 1967; passam a vii.orar com a seguinte
redaç5o:

e

..Art. 3~" A requisiçãO a compfa de passagens
'aeieas, beffi aSsim o Pagamento de frt?_tes aéreas, domesticas e internacionais, pelos órgãos e entidades
da Administração Federal, suas subsidiárias e associadas e ainda as fundações sob supervisão ministerial, só poderão ser efetuadas diretamente ãs empresas brasileiras trunsportadoras ou por intennédio de
· ··agências- de turismo registradas na Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR.
Art. 49 A utilização do transporte aéreo de
passageiros e cargas, do Brasil para o exterior, ou
vice-versa, pelos órgãos e entidades de que trata o
artigo anterior, deverá ser feita em empresas nado~
nais, salvo no ca~o de ausência de conexões."
Art. 29
caçào.
Art. 39
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façam a reqUisição e a compra de passagens aéreas, bem
como o pagamento de fretes aéreos domésticos e internacionais diretamente às empresas transportadoras ou
através de agências de turismo registradas na Empresa
Brasileira de Turismo - EMBRA TUR.
2. Ao buscar estabelecer que a aquisição de passagens aêreas e contratação de fretes aéreos domésticos ou
ínternacíonais, peJo Serviço Público, se efetive mediante
aquisição di reta às empresas transportadoras, ou através
das agências de turismo, o anexo anteprojeto de lei visa a
fortalecer o papel que, no setor económico da prestação
de serviços, desempenham aquelas empresas.
3. Levando-se em conta que os deslocamentos em
viagem constituem atividade indispensável a inúmeros
servidores de órgãos e entidades públicas federais, para o
desempenho de suas funções em diversos locais do País,
a medida tem por objetivo propiciar maiores facilidades
aos setores administrativos, uma vez que se podem favorecer das vantagens e benefícios oferecidos pelos serviços
das agênCias em apreço: Frise·se que a providência, des-de que a dotada, não implicará qualquer custo financeiro
adicional, porquanto o preço da passagem adquirida
através daquelas agências não sofre elevação.
4. Por outro lado, tal estímulo propiciará- daí arazão principal da proposição -inestimável suporte a em~
presas que- como ocorre em vários pafses onde, como
no nosso, a prestação de serviços representa forte indutor de seu desenvolvimerito- realizam suas atividades
como importantes- fnStrumentos vitalizadores do setor
turístico nacio_nal.
Caso a sugestão mereça a acolhida de Vossa Excelência, solicito -o envio de mensagem ao Poder Legislativo,
encaminhando o anteprojeto de lei em anexo.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce!ência os
protestos do meu mais profundo respeito. - Délio Jardim de Mattos, Ministro .da Aeronáutica.

LEGISLAÇÃO CITADA.

DECRETO-LEI N' 29,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~

SUprime á concessão de abatimentos aéreos, dispõe sobre a requisição de transporte, limita a conces-são ~e _passagem ou frete aéreo gratuito, ou de cortesia, e dá outras providências.

Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N' 423, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nac_iooal:
Nos termos do art. 51 da Constituição_f~deral, tenho
a hooru de submeter à elevada deliberação de Vossa(> Exceli!nciaS, acomPanhado de Exposição de Motivos cfo
nhor Ministro de Estado da Aerof!É.utica, o anexo Projeto de Lei q-ue ·'altera -dispositivos do Decreto-lei n~" 29, de
14 de novembro de 1966, que suprime a concessão de
abatimentos de passagens e fretes no transporte aéreo,
dispõe sobre a requisição de transporte, limita a concessão de passagem ou frete aéreo gratuito, ou de cortesia, e
dá outras providências".
Brasília, 21 de novembro de 1983. Aureliano Chaves.

se:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo Anteprojeto de lei, que autoEXPOS_fÇÃO DE MOTIVOS N~' 062jGM5, DE
DE
riza o INCRA a transferir ao p3.trimôriio da União, para
NOVEMBRO DE 1983, DO MINISTÉRIO DA
ser utilizado Pelo Mfnistérió dã ~Aeronáutica, -o TritO_~e_l
-- -AERONÃUTICA
denominado Lote 146-A, da Gleba Guanabara, Seção E,
_ __Excelentíssimo S5=nhor Více-Presíclente da Rep"ública,
remanescente do Projeto Integrad-ó -de Colonização
no exercício do cargo de Presidente da República:
""Santa Cruz", no Município do Rio de Janeiro, Estado
Tenho a honra .de submeter à elevada consideração de
do Rio de Janeiro, com a área de 6.636 m 2 (seis mil, seis_ \o'g_s§ã_ Excelência, de acordo com o art. 77 d_o Código
centos e trinta e seis metros quadrados).
Bws_ileiro do Ar (Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro
2. O íri16Ve1 em objeio perdeu sua vclcã.ção agrícol__<l. 5= --=----=::-de 1966, aJterado pela Lei n~" 6.997, de 7 d~ jl}nho de
será utilizado para a construção de novo prédio do Por1982), o pr~sent~ anteprojeto º~j_~i _çm que se pretende
tão Principal da Base Aérea de Santa Cruz, visando m~alterar os aris. 3~" 4~" do Decreto-lei n~" 29, de 14 de nolhorar as condiçõeS de seiU.i-arrça daquela área militar.
_!:~mbro de;_l966, alterado pelo Decreto-lei n9106, de 16
3. A medida ãqui proposta está amparada pelo Parede janeiro de 1967, para permitir que os órgãos e entidacer H-525, de 14 de junho de 19tí/,da Consultaria -Geral
- des da Administração Federal, suas subsidiárias e assoda República, motivo pelo qual entendo necessária a ex-ciadas e, airlda, as fundações sob supervisão ministerial

Art. 3'-' As requisiçÕes de transporte, atendidas à
conta dos reCursos- corTcedidos pelos ó'rgãos federais, autarquia e sociedades de economia mista, bem como o pagamento das passagens e fretes, deverão ser feitas diretamente às empresas de transporte aêreo, sem interferência, direta ou indireta, de agentes, ou intermediários.
Art. 49 O transporte aéreo de passageiros e cargas,
do Brasil para o exterior, ou v ice-versa, à conta dos recursos concedidos pelos órgãos federais, autarquias e sociedad-eS de ecoiiOó:líã miSta, de~erá ser feito em empresas nacionais, Salvo no caso de ausência de conexões.

ir

DECRETO-LEI N• 32,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
Institui o Código Brasileiro do Ar.

............

'o Pr~~id~~~~ .da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 31, parágrafo único, do Ato Institucional n~> 2, de 27 de outubro de 1965, decreta:
r

e

Art. 77, Cabe à autoridade aeronáutica competente
a fisc_alização -de todas as atividades concernentes aos
serviços aêreos.

DIÁ~IO DO Ç0]""0RE$_SO NÃC[ONÁL (~ecão JI)

!646 Sexta-feira I'

DECRETO-LEI N• 106,
DE 16 DE JANEIRO DE 1967
Altera dispositivos no Decreto-lei

n~'

novembro de 1966.

29, de 14 de
·

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o § I~> do art. 9~' do Ato Institucional n~> 4, de 7
de dezembro de 1966, decreta:
Art. I~> Os arts~-2~' e 3~' do Decreto-lei n' 29, de 14 de
novembro de 1966, passam a ter a seguinte redução;
"Art. 21' Nenhuma concessionária de transporte aéreo regular, subvencionada pela União, poderá
conceder, a partir de 7 de março de 1967, pass_agens
ou fretes aéreos, gratuitos, ou de cortesia, inclusive
a título de donativo, cujo montante exceder, em
cada ano, ao limite de 1,5% (um e meio por ceritoj da receita de _tráfico das suas linhas domésticas, no
ano anterior."
"Art. 3Y As reqllisições de tranSporte afei1didasà conta dos recursos concedidos pelos órgãos e au.
tarquias federais, bem como o pagamento das pas·
sagens e fretes, nas linhas domésticas, deverão ser
feitas diretamente às empresas de transporte aéreo,
sem interferência, direta ou indireta, _de agef!t~ ou
intermediários."
ArL 2~> O presente DeCrito-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as 4irosições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1967; 1469 da.lndeperldênêia
e 79" da República.

LEI N• 6.997,
DE 7 DE JUNHO DE 1982
Altera o Decreto-lei nto 32, de 18 de novembro de
1966, que "institui o Código Brasileiro do Ai-".
Art, 79 O- art. 77 passa a vigorar com~S~eiuinte re·
dação:
"Art. 77, Cãbe à aUtorídade aeronáutica competen·
te a orientação, coordenação, controle e fiscali~ção de
todas as atividad(!s concernefltes aõs serviços aéreos e à
infra-estrutura aeronáutica.
g !9 A fiscarrzaçao será---exercida, no· âmbito da
Aviação Civil, pelo pessoal credenciado pela autoridade
aeronáutica competente. --§ 29 Constituem fnlsSões de~ fiscalização as inspeçõeS
e vistorias em aeronaves, serviços concedidos ou autorizados, IJficinas. entidades_ aerodesportivas e instalações
aeroportuárias. bem como exames de proficiência relativos a aeronautas e aeroviários."

(Às Comissões de Transporte, Comunicações e
Obras Públicas e de Finanças.}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 79, DE 1984
(N9 1.224/79, na Casa df origem)
Introduz alterações na Lei nl' 6.019, de3 de janeiro
de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' A Lei n~' 6.0-19-, de 3 de- janeiro-~de 1974, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
..Art. Il.

O contrato de trabalho celebradO en-

tre empresas de trabalho temporário e cada um dOs
assalariados colocados à disposição de uma empre·
sa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e, além das correspondentes anotações na carteira de trabalho, deverá conter expressamente os di·
rei tos conferiOos por eSta lei, especialmente:
I - prazo de duração;

II -

função e salário;
salário c função do empregado que
está sendo substituído, bem como os motivos que levaram ;:~ empres;:~ tomadora a afastá-lo;
IV- no caso de a contratação ocorrer pormo ti·
vo de acréscimo extraordinário de_ serviço, os fatos
que o motivaram.
Parágrafo único. Será nula de plenO direito
qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou
cliente ao fim do pruzo em que tenha sido colocado
à sua _disposição pela empresa de trabalho tempo·
rário.
Art. 12. O trabalhador contratado por empreS"à. urbana de trabalho temporário não sofrerá por
este f:::~to nenhuma restrição em seus direitos trabalhist:::~s e previdenciãrios, ficando ainda asseguradas:
a) remuneração equivalente à percebida pelos
empregados da mesma categoria_de emp_resa tomadora ou cliente, calculada à base horária;
b) não sendo optante, indenízaçào pOr disPensa
sem justa causa ou término normal do contrato, na
proporção de 1/12 (um doz.e avos) por mês trabalhado, considerando-se como mês completo a
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. A empresa tomadora ou
cliente é_obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário todo acidente com assalariado posto
à sua disposição, ~nsiderando-se local d~ trabalho,
para efeito de legislação específica, tanto aquele
onde se realiza a prestação do trabalho quanto a
seae da empresa de trabalho tem-porário.

-ur- nome,

ArL 18. .É vedado à empresa de trabalho temPorário cobrar do trabalhador qualquer importância, mesmo a título de mediação, podendo apenas
efetuar_ os descontos previstos em lei.
·Art. 19. Os infratores das disposições desta lei
f1cam sujeitos a mult:::~ de I (um) a 5 (cinco) valores
de referência, apTícada pela autoridade aqministrativa.
Parágrafo único. No caso de reincidência, além
da mulw prevista neste artigo, a empresa de trabalho temporúrio ficará sujeita ao canCelamento de
seu registro de fUncio~amento."
Art, 21'
cação.
Art. Jl'

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

LEI N• 6.019,
DE 3 DE JANEIRO DE 1974
Q_ispõe sobre o trabalho temporário nas empresas
urbanas e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional deCreta e eu
sanciono a seguinte .Jei:
Art. I~' É instituído o regime de trabalho temporário, nas condições _estabelecidas na presente lei.
Art. 2~' Trabalho temporário é aquele prestado por
pessoa física a uma empresa, -para atender à necessidade
- transit6ria de substituiÇão de seu pessoal regular e per-manente ou a acréscimo extraordinário de serviços.
Art. 3~> .t reconhecida a ativldaOe da empresa de trabalho temporário que passa a integrar o p_lano básico no
ei1qua-dra-mento sindical a que se refere o art. 577 da
Corisolidação das Leis do Trabalho.
···
Arl~ 4~ · Compreende-se .como empresa de traba,Iho
terriporário a pesSoa físíCa ou jurídica 'urbana, cuja ativi·
dUde consiste em c0locar à disposição de outras empre~
sas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificudos, por elas remunerados e assistidos.
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Art. Y' O funcionamento da empresa de trabalho
temporário dependerá de registro no Dep~rtament_() Nacional de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 6~> O pedido de registro para funcionar deverá
ser instruído com os.- seguintes ,documentos:
-a) provu de constituição da firma e ae nacionalidade
brasileira de seus sócios, com o competente registro na
Junta Comercial da localidade em que tenha sede;
b) prova'-'de possuir capital social de no mínimo-quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo vigente
no País·
. c) pr~va de entrega da relação de tr~balhadores a que
se refere o art. 360 da Consolidação das Leis do TrabalhO, bem como apresentação do Certificado de Regulari~
dade de Situação, fornecido pelo Instituto Nacional de
Previdência Socia1;
d) proVa do recolhimento da contribuição sindical;
_ e) prova da propriedade do imóvel-sede ou recibo referente_ a<.? ~!timo mês, relativo ao contrato de lo~ção;
f) prova de inscrição no Cadastro Geral dc_Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. No caso de mudança de sede ou de
abertura de filiais, agências ou escrítói-ios é dispensada a
apresel)tação dos documentos de que trata este artigo,
exigindo-se, no entanto, o encaminhamento prévio ao
Departamento Nacional de Mão-de-Obra de comunicação por escrito, com justlfica-tiva e. endereço -da riova
s.ede _ou das unidades operacionais da empre.c;a.
A.rt. 7~' A empresa de trabalho temporário que estiver f_un_cionando na data da vigência desta Lei terá o prazo de noventa dias para o atendimento das exigências
contidas no artigo anterior.
Parágrafo único. A empresa infratora do presente
artigo poderá ter o seu funcionamento suspenso. por ato
do Diretor,Geral do Departamento Nacional de Mão·
de_·Obra, cabendo recurso ao Ministro de Estado, no
prazo de dez dias, a contar da publicação do ato no
"Diário Oficial" da -União.
Art. 8~' A empresa de trabalho temporário é obrigada a fornecer ao Departamento Nacional de Mão-deObra, quando solicitada, os elementos de informação
julgados necessârios ao estudo do mercado de trabalho.
Art. 9~' O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito e dele deverá constar expressamente o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, assim como as modalidades de remuneração da prestação de serviço.
Art. 10 O.contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, com relação a
um mesmo-~empregado, não poderá exceder de três meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Mi·
nistério do Trabalho e Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento Nacional
de Mào-de.~Obra.
ArL II O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados
colocados à diSposição de uma empresa tomadora ou
cliente serã, obrigatoriamente, escrito e dele d~verão
constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.
Paráfbrafo _único. S_erá nula de pleno direito qualquer
cláusula de;; reserva, proibindo a contratação do traba·
lhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa d~ trabalho temp9rário.
Art. I2 Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos:
a) remune-ração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou
cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer
hipótese, a percepção do salário mínimo regional;
b) jornada de oito horas,- remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas, com acréscimo de
20% (vinte por cento);
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c) ferias proporcionais, nos termos do art. 25 da Lei
n\' 5.107, de 13 de_setembro de 1966;
d) repouso semanal remunerado;
e) adicional do trabalho noturno;
f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 (um doze
avos) do pagamento recebido;
g) seguro contra acidente do _trabalho.

h) proteçào previdenciária nos termos do disposto na
Lei Orgânica da Previdência Social, com as alterações introduzidas pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973 (art.
5~', item III, letra c, do Decreto n~> 72.771, de 6 de setembro de 1973).
-- - -§ Jl' Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário.
§ 29 A empresa tomadora oü cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrênCia
de todo acidente cuja vrtifua seja um a$Salaríado posto à
sua disposição, considerando-se local de trabalho, para
efeito da legislaç-d.o específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho, quanto a sede da empresa
de trabalho temporário.
Art. 13. Constituem justa causa para rescisão do
contrato do trabalhador temporário os atas e circunstâncias mencionados nos arts. 482 e _483, da Consolidação
das Leis do Trabalho, ocorrentes entre o trabalhador e a
empresa de trabalho temporário ou entre aquele e a empresa cliente onde estiver prestando serviço.
Art. 14. As empresas de trabalho temporário são
obrigadas a fornecer às empresas tomadoras ou clientes,
a seu pedido, comprovante da- regularidade de sua situação com o Instituto Nacional de PreVidência Social.
Art. 15. A Fiscalização do Trabalho poderá exigir
da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho temporário, e,
desta úlfiriúi o contratO fiiriútdo c_om o trabalhador, bem
como a comprovação dQ respeCtivo fecolhimeiito- das
contribuições previdenciárias.
Art. 16. No caso de falêncía da empresa de trabalho
temporáriO a empresa -tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias, no tocante ão tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim colno em referência ao
mesmo paríodo, pela remuneração e indenizaçào previstas nesta lei.
Art. 17. E defeso às empresas de prestação de serviço temporárío a contratação de eStrangeiros com -visto
proVisório de p"ermanêifda no Brasil.
Art. 18. 1:: vedado à empresa de trabalho temporárío
cobrar do trabalhador qualquer importância, mesmo a
título de medição, podendo apenas efetuar os descontos
previstos em lei.
Parágrafo únicO. A infração deste artigo iffiporta no
cancelamento do registro para funcionamento da empresa de trabalho temporário; sem prejuízo das sanções ad~
ministrativas e penais cãbíveís.
Art. 19. Competirá à Justiça do Trabalho dirimir Os
litigios entre as empresas de serviço temporário e seus
trabalhadores.
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(Às Comifsões de-Constituição e Justiça e
glslaçõo SoCial.)
-

deLe~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 80, DE 1984
(n9 191/83, na Casa d~ origem)
(De iniciativa d6-Seilhor.Presidente da República)
Fixa o detivo da Polícia Militar do Território Federal de Roraima e dá outras providências.
O Congresso- Nacional decreta:
Art. !9 Havendo imperativo de segurança pública,
fica o Governador do Território Federal de Roraima au-
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torizado a providenciar o aumento do efetivo de sua
Policiu Militar, ouvido o Ministério d-o Exército, atê o limite máximo de
(um mil e quinhentos) homens.
Art. 2~ Na hipótese do artigo anterior o efetivo serã
distribuído pelos postos e graduações previstas nos Quadrus da Organização da Policia Militar na forma seguinte:
I - Quadro de Oflciais Policiais-Militares (QOPM)
Major PM ..
·····~~·-·--~-···"'········!~ 06
Clpitão PM .................... d • • • • • • ~.. 2-2lQ-T_enente PM ... _. ................ ·-·· .•••. 22.
29-Tenente PM . . .
. ....•..•....... -.. - 14
II,_.. Quadro de Praças Policiais-Militares (QP~M)
Subtenente PM ........... _.•..•• :. ~-.••• -·.
12
19-Sargento PM ....................... _...
12
29~Surgento PM . -· ...••.•.•.-•. : • .... ~. :-. . •
46
39-Sargento PM ... , ...........-......... ... 114
CabQ~PM ....... ·•···~···············' .•.•.. 190
.SoJdado. PM . .
. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 1.062
Art. 39 O preenchimento das vagas decorrentes des~
ta lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão,
somente-será reulizado na proporção em que forem impluntados os órgãos, cargos e funções previstos nos Qua- dros da OrganiZação, observados, nos casos de pro-- moção, os interstícios estabelecidos na legislação específica.
Art.- 4Q As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações apropriadas constantes do
orçamento do Território ~edáal de Roraima.
Art. 59 Esta Lei entra em ~gor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

r:soo
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MENSAGEM No 95, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso NacionaJ:
Nos termos do art. 51 da Constit~i,âo, tenho a ho-nra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposiçà'o de Motivos do Sr. Ministro de Estado do Interior, o anexo projeto de lei que "fixa os efeTivos da Polícia Militar do Território Federal
de ROrainia C dá outras providênciaS".
Brasília, 9 de março de 1983. -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No007, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DO INTERIOR
Excelentíssimo Senhor Presidente da República;
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o-a-nexoAnteprojeto de Lei que flxa o
novo efetivo da Polícia Militar do Território Federal de
_Roraima.
Estu- proposta, Sr. President~. decorre da constatação
de que o número_ a tua! de integrantes (450 homens) daquela Corpor<tção se mostra insuficiente para o adequado e_eficiente.equacionsmento dos serviços que lhe compete prestar à população do aludido Território.
O Território Federal de Roruima, pelo seu imenso potencial económico, tem sido alvo, nos últimos anos, de
considerável fluxo migratório, daí decorrendo não só o
repentino aumento de sua população com o surgimento
de- novoS ilúcleos, tendo nos municípios recentemente
criudos o mais expressivo exemplo desse crescimento.
É de ser considerado, também, o fato de que esses migrantes, oriundos das diversas regiões brasileiraS e, por
- isso mesmo, constituindo um grupo extremamente heterogêneo, de baixa renda e grau de instrução mínimo,
vem criando inúmeros problemas de ordem pública para
o Governo do Território, que p~ra etlfrentá-los não pode
prescindir de uma Corpotação que_conte, antes de tudo,
com um ef~tivo capaz de se desincumbir das tarefas que
lht: são próprias.
Deve ser ressaltado, ainda, que o Ministério do Exército manifestou-se favoravelmen_te _à proposta contida no
ãntePrõj"eto de lei em epígrafe (dec. anexo).
Estou convicto, assim, de que o aumento do efetivo da
Política Militar do Território Federal de Roraima, ora
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proposto, expressa uma real necessidade daquela Unidade da Administração Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Mário David Andreazza.
j Ã.\' Cmm:uões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanç·as.)

~ PRÔJETO DE LEI DA CÂMARA No 81, DE 1984
fn9-6:2zs-(82, ná -Casa de origem)
(De ínciatíva do Senhor Presidente da República)
Autoriza o Instituto Nacional de Colonizaçio e
Reforma Agrária - JNCRA, a doar o imóvel que
menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]Q

Fica o Instituto Nacional de Colonização e
Agrária - INCRA, autorizado a doar á Fundação Rural Mineira- Colonização e Desenvolvimento
Agníi-io- RURALMINAS. imóvel de sua propriedade,
denominado Lote nQ i !O-A, cOm área de 54,3400 ha (cinqUenta e quatro he~tares e trinta e quatro ares), situado
no Município de São Gotardo, Estado de Minas Gerais,
que se limita ao Norte ,,.-om parte do lote 210.:A; aO Sul
com o lote 210-B: a Leste com parte do lote 210-A e área
da CASEMG; e a Oeste com o lote 197-A e parte do lote
R~forma

210-A.

Art. 29 A presente doação tem por objetivo a implantação de um Núc;Jeo Comunitário para a população
rural do Projeto de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - PADAP.
Parágrafo único. O Nú_cleo Comunitário referido
neste artigo devc;rã co_ntar, obrigatoriamente, com infraestrutura escolar e- médiCo-hospitalar.
Art. 39 Incumbe à donatár.il!.,__s_Q_b pena de se tornar a
doação nula de pleno direito, independente de qualquer
indeniznçào, dar ao imóvel a destinação prevista no artigo anterior.
Art. 4<? A doação autorizada nesta lei serã efefivada
mediante tenno lavrado em livro próprio do Instituto
Nacional de colonização e Reforma Agrária- INCRA.
Art. SQ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6<? Regavam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM No 194 DE 1982.
Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos tennos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiç:lo de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo projeto
de lei que "autoriza o Instituto Nacional de Colonização
e Re-forma Agrária - INCRA. a doar o imóvel que
menciona".
Brasília, 18 de maio de 1982.- Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 43, DE 4 DE MÁIO
DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o aneX:ci-Anteprojeto de Lei, que autoriza o Instituto Nacional de Colonizaqão e Reforma
Agrária- INCRA, a efetivar a doação à Fundação Rural Mineira- COloniZUÇão e Desenvolvimento Agrário
- RURÃLMINAS, de -imóvel de_sua propriedade, denominado lote n9 210-A (parte), com 54,34 ha (cinqUenta
e quatro hectares e trinta e quatro ares), situad() no Municír)ío- -de São Gotafdo:- Estado de Mina-s Gerais.
2. O imóvel em questão integra ãrea maior, desapropriada pelo INCRA. para fins de reforma agrária, com
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fundamento no Decreto n~' 72.786, de 13 de setembro de
1972, e está registrado em.seu nõme, em maior porção no
Registro de Imóveis da Comarca de São Gotardõ, no livro 3-AK, sob o nl' 35.274, destinando-se à-implantação
de um núcleo comunitário para a popu"laçâO ruial da
área do "Programa de Assentamento· Dirigido do Alto
Parnaíba- PADAP", executado pela RURALt\.1INAS
mediante convênio com o INCRA.
J_ Ocorre que, na confa~midade dos arts. 24 e 25 da
Lei n'i' 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da
Terra) as terras desapropriadas, para fins de reforma
agrária. somente poderão ser vendidaS às pésSoas relacionadas no art. 25 dUquele diplam·a legal, entre elas rião
se enquadrando a RURALMINAS.
4. Por outro lado, aquela Fundação necessita de adquirir o domínlo do imóvel, a fim de hipoteclí-lo àCaíxa
Económica do Estado de Minas Gefilis, -objê"tivan.OO a
obtenção de recursos que possibilitem a construção da
infra-estrutura habitacional do PADAP. que beneficiará
os agrícultores ali assentadOS.
5. Por estas razões e tendo _em vista a doutrirla fTiriúida nos Pareceres H-525, de 14 de julho de 1967,_e L-202,
de 25 de julho de 1978,_da Consultaria Ger"al da República, será necessária a autorização legis18tiva p-i:mi que-o
INCRA possa doar à RURALMINAS o imóvel já i'eferido.
Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade, os protestos do meu mais profLindo -respeito- Angelo Amaury
Stábile, Ministro de Estado da Agricultura.
(Ãs Comissões de As~·Untos -Regionais e de Fi-

nanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 82, DE 1984
(n"~ 1.654/83, na Casa de origem)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II).

Junho de 1984

Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo
serão escalonados pelas classes das respeCtivas Categorias Funcionais, de acordo com a lot:lção fixada, observados os critérios legais e regulamentares vigentes.
Art. 2~" Ficam extintos 75 (setenta e cinco) cargos de
Datilógrafos- código TRT-3-SA-802 e 33 (tcin_ta e três)
de Agente de Portaria- código TRT-3-TP-1202, a -partir da classe inicial e à medida que forem vagando.
Parágrafo único. O preerichimento de 7s-"(setenta (f
cinco) cargos de Auxiliar Judiciário - código TRT-3AJ-623 e de 33 (trinta e três) cargos de Atei1dente Judiciário- código TRT~3-AJ-025, entre os cilãdos pelo ar~
tigo anterior, fica vincUlado à eXtinCão.dos cargos de Datilógrafo TRT-3~SA-802 e de Agente de Portaria TRT~3TP-1202, respec.ti:vam__ente.
-- Art. 31' A escala de ven-Cimentos e as respectivas referências dOs ca_-rgÕs de OficiaS de Justiça-Avaliad_or doS
Quadros de Pessoal das Secretarias do!i tribunais Regionais do Trabalho serão as constantes do anexo III do
Decreto-lei n~" 1.902, de 22. d_e__d«zembro de 1981, e
Di!Creto-lei n~> 2.004, de- 6 de-jãn6ir0- de 1983, na forma do
anexo único a esta lei.
A~t. 4~' O preenchimento de__ cargos de provimento
efCtiVo do-Quadro Permanente da S~cretaria do TribUnal
Regional do Trabalho da Teiàiià Região far-se-á de
acordo com as normas legais e regulamentares estabel~
cidas para os demais íribunais do Trabalho, observadas
as disposições do§ 2<? do art. 108 da Constituição Federal.
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Regional_da Trabalh_Q _da Terceira Região.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam;se as disposições em contráriO.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exc_elência prot~tos da ri1ais alta estima, consideração e
apreço. - Manoel Mendes de Freitas, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Tf:rceira Região.

(De íriíCi<itiV3. do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a criaçio e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regiio e dá outras providências.

(Art, 3<? da Lei
Categoria
Funcional

n~'

ANEXO ÚNICO
de
, de
Código

de !98)

Classe

Referências

Especiãl

22a25
t7a2\
12 a 16
07 a II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~" Ficam criados, no Quadro Permanent~ de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região, os seguintes cargos:
-1- no Grupo Atividades de Apoio JudiciáriO~Odi
go, TRT-3-AJ-020, 124 (cento e vinte e quatro) de Técnico Judiciário, TRT-3-AJ-021: 41 (quarenta e um} de Oficial de Justiça Avaliador, TRT-3-AJ-022; 172 (cento e Setenta _e dois) de Auxiliar Judiciário, TRT-3-AJ-023; 22
(vinte e dois) de Agente de S_egurança Judiciária, TRT-3AJ-024: e 94 (noventu e quatro) de A tendente Judiciário,
TRT-3-AJ-025c
II- no Grupo Outras AtiVidades de Nível Superiõi'-,
código TRT-3-NS-900, 2 (dois} de Médico, TRT-3-NS901: 2 (dois) de Psicólogo, TRT-3-NS-907; 2 (dois)" de
Odontólogo, TRT-3-NS-909: 1 (um) de Engenheiro,
TRT-3-NS-9-16;--STcínco) de Técnico de Admiõístraçãõ-,TRT-3-NS-913_; 2 (dois) de Contador, TRT-3-NS-924; c
2 (dois) -de Assistente Social, TRT-3-NS-930;
III- no Grupo Outras Atividades de Nível Mêdio,
código TRT-3-NM-1000", 2 (dois) de AUxiliar de Enfer~
magem, TRT-3-NM~ 1001, 3 (trêsi de Técnico de Contabilidade. TRT-3-NM-1042; e 4 (quatro) de Telefõnista,
TRT-J-NM-1044:
IV- no Grupo Artesanato. código TRT-3-Art-700, 2
(dois) de Artífice de Mecânica, TRT-3-Art-702; 2(dois)
de Artífice de Eletricidade e Comunicações, TRT-3-Art703: 3 (três) de Artffice de Carpintaria e Marcenaria,
TRT-3-Art-704; 2 (dois) de Artífice de Artes Gráficas,
TRT-3-Art-706: e 4 (quatro) de Auxiliar de Artífice,
TRT-3-Art-7og.

Oficial de
AJ-022
Justiça Avaliador

c

B

A

OF. STST/DG/GP n• 728/83
Em 29 de junho de 1983.
Senhor Presidente:
Nos termos da solicitação dirigida a este Tiibllrial,_
pelo Egrério TribUnal Regional do Trabalho da 3• RegiãO e tendo em vista o diSposto no art. 56 ..::._ in fine __:
da Constituição federal, encaminho a V. Ex~,ern anexo,
anteprojeto de lei que visa a criação e ·extinção de cargos
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria daquela
Corte.
Ao ensejo, renovo ti V. Ex~ protestos da mais elevada
estima e distinta consideração.
Coqueijo Costa, Ministro Vice-PreSidente no exerciciõ"
da Presidência.
TRT-GP-50/83
Em 13 de }unho de 1983.
Exq_t::!e_ntíªsimo Senho~: Ministro:
'renho -a honra de submetef a Vossa Çxceléncia a inclusa exposição de motivos e o rt:spectivo-anteprojeto de
lei que cria e extingue cargos o Quadro de P.essoal deste
Tribunal e da outras providências.
SolicitO a VosSa Ex_celênCia Se digne_ submetê-los à
apreciaçl\.o dos órgãos competentes, a fim de ser encaminhado ao Congresso Nacional para a devida tramitação
legiSlaÍivu. .
. - -

(Às ·comissões de Servic_o Públlco Civil e de Finançi.u;}

PARECER
PARECER N• 255, DE 1984
Da Comissão de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio

n~>

17, de

1984.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução rl9 !7,' de 1984, que suspende a execução dos
artigos 29 e 31', item III, da Lei n'? 1.309, de 27 de dezembro de !978, na redação dada pela Lei n"~ 1.338, de 30
de novembro de 1979, do Município de Mococa, Estado
de São Paulo.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1984.- Joio Lobo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 255, DE !984
Redação final do Projeto de ResÕiu_çâo n~' 17, de
1984.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,- nos termos
do art. 42. inciso VII, da ConstituiçãO, -e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE !984

Suspende a execução dos artigos 2~> e 39, Item III,
da Lei n~' 1.309, de 1.7 de dezembro de 1978, na redação dada pela Lei n~' 1.338, de 30 de novembro de
1919, do M~:~nicípio de Mococa, tstado de Sio J;'aulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1: suspensa, por inconstitUcionalidade,
noS termos d3. d-edSãO -defmitiva do Suprenlo Tr-i'i:luriaf
-Federai, proferida em Sessão Pleitária de 25- dC: má1o de
1983, nos autos do Recurso Extraordinário n9 99.492-1,
do Estdo de São Paulo, a execução dos artigoS 2i1 e Jç,
item III, da Lei n~> 1.309, de 27 de dezembro de 1978, na
redUÇão d3da Pela Lei JÍ9 1.338,· de 30 de nO~effibfo d~
1979, do Município de Mococa, naquele E-sfado.O SR. PRESffiENTE (MOacyr Oalla) :- Do Expe..
diente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n~" 80/84,
que receberá emendas, perante a primeira comissão a
que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, de acordo com o disposto no art. 141, II, "b", do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1~"-Secrctário.
São liàos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1984
_Revoga o IU't. 6"~, incisos e parágrafos da Lei n'~
6.650, de 23 de maio de 1979, que dispõe sobre a
riação, na Presidência da República, da Secretaria
de Comunicação Social, altera dispositivos do
Decreto•lei n9 200 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> É revogado o art. 6~>, seus incisos e parágrafos, da lei n9 6.650, de 23 de maio de 1979.
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Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3<> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n9 6.650, de 23 de maio de 1979, que thou normas para a criação da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República, hoje desativada, equiparou
a Empresa Brasileira de NotícEis às ag~ências ou -aginciadores de que trata a Lei n'~' 4.680, de 18 de junho de 1965,
que dispõe sobre o exercício dessas profissões.
A classe publicitária brasilei\a, de longa data, vinha e
vem lutando para se arregimen~ar como categoria profissional. Inicialmente essa luta Se deu ao nível de associações e, hoje, jâ numarase mafs consolidãaa.~ao nível
de sindicatos, cumprindo salientar quejã exiSte até mesmo uma Federação de Sindicatos de AgênciaS de Propaganda, com sede na cidade de São Paulo.
Essa regulamentação da atividade publicitária começou a tomar corpo, consubstanciar-se, através de
princípios e normas _do Código de-E::tfca dos Profissionais
de Propaganda, aprovado pelo I Congresso Brasileiro de
Propaganda, realizado em o~tubro de 1957, na cidade do
Rio de Janeiro. Referido CódígO de-~tiCà fõT"ãcolhido, ln
totum, consoante se vê do contido no arL 17 .da citada
Lei n9 4.680, de 1965, in verbis:
"Art. 17. A atividade publicitária riaciofi3.T Si::rá regida pelos prinCipíõs·e-norm~s-ao C_ódigo_~e Ética dos ProfissiOriais da p;:op:ãg-anda, -inStituído
pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em outubro de 1957, ria cidade do-Ri-o de Jãneiro."
A Lei n9 4.680, de 18 de junho _de 1965, veio, portanto,
coroar todo o esforço despendido pela categoria profissional da prop<lganda, cons<lgrando,_c.omo_ visto, inclusive seu Có_digo d_e l:tica, votado em um memorável congresso nacional.
Considerando que a "propaganda é a alma do ~Jegó
cio'', a crise económico-financeira e a recessão.,_, decorrentes, dentre outros fatores, de uma galopante inflaçã(_),
ocasionou uma indisfarçáVel rCtni.ç.ão do I_llt?rcado publicitário.
Para agravar ainda mais essa difícil situação, temos a
entidade pública - Empresa Brasileira de Notícias atuando no mesmo campo das entidades privadas de
propaganda, na condiç-do de Agência de Propaganda dos
Órgãos Públicos e Empresas Públicas, as quais, corno-s-a~
bemos, formam, hoje, um contingente expressivo e uma
forca no campo da divulgação.
Saliente-se que as agências de propaganda silo fortes
geradoras de empregos, de que tanto estamos carentes
em nossos dias. Por outro lado, dezenas, centenas de
profissionais recém-diplOmados no mundo universitário
batem às portas do mercado_ de trab<llho, à procura de
emprego. Como atendê-los?
Por outro lado, a lei proíbe que_as anunciantes industriais ou comerciais exerÇam.-- áó. mesmo tempo.' as
_
funções dC agênda de proPaganda.
Assim, além da concorrêncía, a nosso ver; desleal, um
órgão público exercer as funções Privativas das agênCias
de propaganda fere a é~iCi-ProfiSsioilal, cOndenada pel<l
Lei Publicitária, desvirtuando, por esta forma, a democratização do_capital, peça imPortante nt~ materializt~çào
da abertura democrática.
No S_eminário de Propaganda de Gramado, realizado
em junho de 1981, foi aprovada moção solicitando arevogação do art. t;iQ da Lei n9 6.650, por ser preJudicial à
expansão do nlerc<rdo de trabalho para os comunicudores e-danoso para a iniciativa privada, representada por
cerca de trés mil agências de prop-aganda Oo País, sendo
que noventa por cento destas com menos de dez empregados.
_
Existem,- atualmente, cerca de setenta faculdades de
comunicação em nosso País, todas colocando no merca-
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do entre as primeiras as consignações para as assoCiações de classe referidas na ~ei n\1 1.134, de 14 de
junho de 1950."

dá novos profissionais de_ comunicação social, os quais,
em sUa maJoria, passam a -constituir suas agências, contribUitldo, desta forma, para amenizar a crise de desemprego.
Finalmente, cabt:- assinalar que, além de tudo, infere-se
da análise da Lei Publicitária (4.680, de 19b5), em confronto com a Lei n\1 6.650, de 1979 (art. 6\1 e parâgrafo),
uma flagrante contradição, senão alteração dos objetivos
da lei primeira, fato que, para salvaguardar os princfpios
da ética profissional da propaganda, impõe a revogação
onl proposta como forma de assegurar _o fortalecimento
da empresa privada.Sala das Sessões, 31 de maio de 1984.- Carlos Chiarem.

Art. 2\1 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI N' 6.650,
DE 23 DE MAIO DE 1979

Dispõe sobre a criação, na Presidência da República, da Secretaria de Comunicação Social, altera dispositivos do Decreto-Íei nl' 200, de 25 de fevereiro de
1967, e dá outras providências.·
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Art. 69 A Empresa Brasileira de Noticias tem por
çbjetivo transmitir diretamente, ou em colaboração com
órgãos de divulgação, o noticiário referente aos atOs da
administração federal e as notícias de interesse público,
~e natureza política, económico-financeira. cívica, social, cultural e artística, mediante:
I - a captação jornarística- de dados e notícias em
todo o País, podendo, para tanto, valer-se de processos
eletrônicos ou cinematográficos;
I I - a elaboração dos elementos recolhidos e sua colocação em forma final de texto, som ou imagem; e
III- a distribuição da matéria assim preparada aos
veículos de comunicação, sempre que possível a preço de
mercado.
§ li' Caberá também à Empresa a distribuição da
publicidade legal dos órgãos e entidades da Administração Federal, entendida como tal a publicação de avisos, balanços, relatórios e outros a que estejam obrigados por força de lei Ou disposição regulamentar ou regimental.
§ 2~" Exclusivamente para os fins previstos no parágrafo anterior, fica a Empresa Brasileira de No~ícias
equiparada às agências ou aos agenciadores a que serefere a Lei n\14.680, de 18 de junho de 1965, e o Decr"eto nl'
57.690, de 19 de fevereiro de 1966.
§" 3\1 Para atingir sua finalidade, poderá a_ Empresa
firmar convêriiõs~-aCõrdos-, contratos ou ajuStes com entídades_ governamentai-s ou particulares.
•••••• -·. -- ••• -.-~-- • .c-• .,_;.:,._ ______ :.~--;.: ••••••
-.;

...................................... .

{Às Çomíssões-de Constituição e Justiça. de Legislação Social e de Sen>ico PúóliCo- Civil.)

PROJETQ _DE LEI DO SENADO N' 84, DE.1984
Introduz alterações na Lei n~" 6.445, de 4 de outubro de 1977, que "dispõe sobre consignações em folha de pagamento de servidores••• etc.", para o fim de
atribuir às consignações a que se refere a Lei 1.134,
de 14-6-50, o caráter de obrigatórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]\I O§ 1.9_Q__o art. I \I da Lei n9 6.445, de 4 de outubro de 1977, passa a vigorar com a_ seguinte redação: _

"§- 2\1 O regulamento desta lei relacionarâ as-consignações obrigatórias e as ficllltativ::Js, incluin-
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A Lei n'>' 1.134, de 14 de junho de 1950, pelo seu art. 21',
possibilitou Us associações de servidores públicos a co!lsignação em folha de pagamento das mensalidades devidas por seus associados.
Entretanto, o Governo, através de procedimento rancofoso contra a categoria, inteiramente atribuível ao
DASP, que passou a considerar elevado o ônus operaciOnal daí decorrente, tratou de ir diluindo a obrigatoriedade dos descontos realizados mediante esse mecanismo
(o da c_onsignaç.ão em folha de pagamento), _acabando
por torná-lo facultativo e, pois, cancelável a qualquer
tempo, tudo na forma da Lei n"' 6.445, editada em 4 de
outubro de 1977 (artigo IQ) e de seu regulamento, o Decreto n9 ~6.600, expedido em 17 de novembro de !981
(arts. 19 e 7'>').
Tal comportamento, que no âmbit9 _do DASP está
consubstanciado no Parecer SEPEC-COLEPE nQ 301, de
1982, e na JnstrucãÕ Normativa nQ !3Ó, de r981, __a'"gride
os direitOS garantidos legalmente às associações de servidores públicos que, ex vi da Lei n~" 1.134, de 1950, podiam exercitar a consignação em folha de pagamento
para o desconto das mensalidades de seus associados.
Trat:i o noSso projeto, por isto, em atendimento a reiviridicaçào específica da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil, de alterar a citada Lei nl' 6.445 de
1977. de modo a restabelecer aquele direito.
Sala das Sessões, -31 de rilaio de 1984.- Nelson Carneiro.
LEG!SLAÇÀO CITADA

LEI N9 6.444,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1977
Altera a redação do artigo lO da Lei n~" 5.682, de
21 de junho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polfticos).
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
s<Jnciono a seguinte Lei:
Art. [9 O artigo 10 da Lei n\15.682, de 21 de junho
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos- passa a
vigorar com· a ·segUiilfe redação:
.. Af-L lO. NãS Ct~pitais do~ Estados deverão ser
pelã mesma forma designadas Comissões para as
unidades administrativas ou Zonas Eleitorais ex.is__ t~_ntes -na resPectiva área territorial."
Art. 2\1 E-;t~ -Léi entrai-á em vigor na data de sua
-publiCaÇão, r'evogadas :is disposições· em contrãrto. ·
--Brasília, 3 de outubro de 1977: 1569 da I ndepéndêtlcia
e 89\1 da República. - ERNESTO GEISEL- Armando
Falcão.
LEI N' 6.445,
DE 4 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre consignações em folha de pagamento
de servidores civis, ativos e inativos, da Administração Federal direta e das autarquias federais e dá
outras providências.
O Presidente da RepUblica.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
§.9-nciono a seguinte Lei:
Art. !9 Ãs consignações em folha de pagamento dos
servidores civis, ati vos e i nativos, da Administração Fe-

1650

Sexta-feita I•

dera! direta _e das autarquias federais são classificadus
em:
I - obrigatórias: e
11- facultativas.
§ I~ As consign<1Çõcs em favor do Poder Público se·
rão consideradas prioritárias.
§ 21' O regulamento_çtesta Lei relacionarâ as c·onsignações obrigatórias e as facultativas.
Art. 2~ Sem Prévia <ivcrb<i.Ção, nenhum desconto poderá ser efetuado em folfi~ de- pãgamento.
--- --Art. JO? Fica instituída a Folha-Pi:J.drão de -Retribuição dos servidores civís, atiVO'S e .inativos_.
ParágrafO único. A- FOfha-Pãarãõ de --Refribuição
obedecerá a modelo padronizado pelo órgão próprio do
Poder Executivo e sUa adoção é obrigatória PanúOdoS
os órgãos- da Adminístração Federal di reta e autarquias
federais_.
Art. 4~' Esta Lei entrará em vigor- na data de sua
publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrãrío.
Brao;ília, 4 de outubro Ue 1977; 156~' da Independência
e 899 da República. - ERNESTO GEISEL- Armando
Falcão.
(À.~ Comfssões de ConstituiÇão e Justiça, di> Legislação Social. de Serviço Público Civil e de Finanças.).

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la)- Os projetas
lidos serão publicados _e remetidos _às comissões_competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luce,
na, cOmo Líder do PMDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pconuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pfesidente, Srs~S~ena
dore.o;:
MergulhadQs_ numa profunda crise políticoinstitucional: sem nenhum progresso verdadeiro na propalada negociação entre o Governo e as OpoSições; com
o país abandonado pelos seus di~igentes máximos que
olimpianamente fingem ignorar a gravidade dU s'ituaçào
que pode nos conduzir a um de_sfecho que de certo não
atenderá aos legítimos unseios da esmagadora maioria
da sociedade bni.slleira; diaiíte deste quadro complexo e
sombrio. completa hoje duas semanas a greve nacional
dos professores e funcionários dUs -li1stituiçôes de EnSino
Superior uutárqUíCO_s_ do país.
São 27 autarquias parülisaduS, co"m 35 mil docenteS
em ·greve c mais de 300 mil ui unos sem aulas, além da paralisação dos funcionários de 19 universidades federais e
cinco·escolus isoladas.
- --- - - Qual a causa de__tudo isso, Senho_r Pres_idente, Senhores Senadores?
O movimento dos professores e funcionários não é um
movimento isolado. Nem suas_ reivjfldicações diferem
daquela<; que surgem hoje, cada vez mais, em todo o
país. As causas reais por cjue entram em iieVe Os Pi-õfessores c funcionárioS de univer'sidades sàQ as mesmas por
que entram em greve os bóias-frias que colhem laranja e
cana-de-açúcar em Gua-riba e Bebedouro: são as mesmas
por que entram em greve os professores de 19 e 29 grri.us
das escolas públicas de São Paulo e Minas Gerais: e s~fo
as mesmas por que entram em greve os metalúrgícos
paulistas e até mesmo os procurudores da justiça mineira!
Os- trabalhudores deste país não suportam mais o congelamento de seus salários imposto pelo FMI e ad_otado,
como fórmula cõmprovadamente falsa para conter a inflação, pela política económica suiCida do Govefno.
Quase um ano e meio depois dei Dêcreto~lei ni> 2.012assinado pelo Presidente da República em 25 dejaileiro
de 1983 -quais são os resultados concretos que se obteve em termos de benfícios para a população assalariada
brasileira?
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E isso que provoca as greves. É isso que o Governo,
-que mantém o Sr. Delfim e sua política, não quer enxergar.
·
Leio, Senhor Presidente, Senhores Senad9res, a. "Proclamação -à oPinião Pública" que o comando Nacional
da Gre~ divulgou em 17 de maio passado:
"Mais uma vez, nós, professores das Instituiçõ~
de Ensino Superior (IES) federais autárQuicas: estamos em greve nacional lutando pela garantia de
nossas condições de trabalho e em defesa do que
resta ao ensino superior público e gratuito no· pafs-.
Já há muito tempo vimos denunciado_a crôníca e
crescente degradação do património intelectual e do
próprio p-atrimónio físico, duramente construído
pelo povo brasileiro, constituído pelas IES autárquicas.
Em outrubro do ano passado, renovamos o alerta e advertimos que a situação s_e aProXimava de
faSe aguda que, não enfrentada cõm a devida urgência, conduziria aquelas universidades a um impasse
intransponível.
O imobilismo do MEC fez-se então cada vez
mais claro, não nos tendo dado qualquer resposta
ou exigido do conjunto do governo as medidas indi_spensáve_is.
Agora, aquele impasse previsto já é um fato.
Os salários dos que trabalham na universidade
-reduziram-se cerca de J /3 de seu valor real do ano
passado. Como resultado, temos, de um lado, a evasão de inúmeros professores e técnicos. e, de ouúo, a
anuluçào da atuaçào acadêmica dos que ficam, pois,
reduzidos ao limite da sobrevivência, já não têm
-·co_mo ampliar seus indispensáveis instrumentos de
trab;,~lho, como livros. revistas especializadas etc.
Nossas escolas não têm condições mínimas para
contratação dos docentes já ap_~ovados em concurso
j-)ÕbÜco.
-- Os prédios atingem pé_ssimas condições,_ com gotéirus, falta de carteiras, e até ameaças de desabamento.
Nossos equipamentos estão se deteriorando porque não têm verbas para pagar os contratos de manutenção,_ ~t:;m falar ~a qu<~:se- total impossibilidade
de aquisição de novos equipamentos.
Nossos hospitais não podem receber doentes e
vão gradativamente ~ancelando vagas. Há situações
dramáticas como a do HU da UFRJ, onde estão
se'rido suspensos o t~atamento e resp~ctiva pesquisa
na área do câncer.
Alguns de nossos laboratórios já pararam de funcionar e outros estão com prazo fixo de sobrevivênCia. A título de exeinplo, biotério-da Faculdade de
Farmácia-da UFBa e o do Laboratório da UFPe tive:am de sacrificar suas cobaias por não ter sequer_
coffio alimentá-las.
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ca, enfim, da desagregação institucional a que querem condená-la."
_Si~ PI-6Sl0Cilte e SrS: Senadores. Diante deste quadro
d.nunãtico em que se encontram as instituições de Ensino
Superior autárquicas, reiv-indicam os professores~
1 -reposição salarial de 64,8% sobre o salário _de janeiro de 84, a partir de janeiro, o que corresponde a complementação de !00% do INPC de 1983.
-2- reajuste semestral com base no INPC integral relativo ao semestre, em julho.
3 - 13~' salário para os estatutários e quinqüênio para
os celetistas.
4--- piso salarial de 3 salários mínimqs.
5 - verbas para o pleno funcionamento das IES federais autárquicas.
6- revogação da portaria 62/84 e suplementação de
verbas para os restaurantes e hospitais universitários.
7 - contratação imediata dos professores classificados em concur_so público.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.
muito prazer.

Ex~

com

O Sr. Jorge Kalume --Não há dúvida alguma de que
a greve é justa, não posso fugir a -esta re'afidade. Naturalmente, ela é uma conseqüência da inflação a que estamos
assistindo, mas a inflação jã "está sendO dõ"mtnaáa. Com
relação ao magistério, sempre defendi uma política salarial adequada ao sacyificio de_ cada professor. Tomei conhecimento de que o Ministério da Educação já está- proCurando uma solução condizente com essas necessidades. Esta é a informação que queria transmitir 3 V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex', nobre Senador Jorge Kalume. Quero apenas
dizer-lhe que, quanto à inflação, ao contrário de V. Ex•,
sou pessimista, poi(jile, ainda ontein, os jornais divulgavam um novo índice acumulado nos últimos 12 meses,
que ultrapassa os 230%; o que realmente significa que
por mais que as autoridades monetárias tenham aceito as
exigências do Fundo Monetário Internacional e adotado
medidas rigorosas dentro do País, até agora a atual política econômica está inteiramente fracaSs<i:da.
O _Sr. Jorge Kalume- Eu digo dominada em se c_omparando com os meses anteriores quando vinha naquele
rúmo galopante; quer dizer, já está cedendo às medidas
tomadas pelo Governo.

o

O SR. HUMBERTO LUCENA- Deus queira que as
previsões de V. Ex• dêem certo. Eu não comungo do seu
otimismo.
Prossigo·, Sr. Presidente:

Assim, a gradativa paralisação da atividade universitári"a, que até nosso alerta de outubro do ano
passado era uma perspectiva- iminente, tornou-se
este ano uma realidade com prazo determinado
para acontecer.
_
_
.
Não há co-mo desvincular esta _c_rise da univerSIdade das consequências dos cortes de verbas pata a
Educação, resultantes de decisões de uma politica
insensível e autoritária.
Estas são as razÕes que nos levam a conclamar a
opinião pública e a todos-os que detêm parcelas de
_ re.-;ponsabilidade política e ~?~~al neste País, para
que nos apóieffi na luta por salários dignos e justos,
e na tar.efa de def~ndCr a Univei-sidade Pública e
Gratuita do estrangUlamento econômico, da involução pedagógica e cultural, da estagnação cientí_fi-_

A própria Sra, Ministra da Educacão reconhece justas
as -rei'nviridicações dos professores_ e_ funcionários. Ela já
o disse, inúmeras vezes, inclusive publicamente.
Alega-se que as reinvindicaçõesjustas não podem, porém ser atendidas porque não há recursos_.
É curioso, todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
existência ilimitada de recursos públicos que garantem a
poupanç~ depositada e01 agen_te~ financeiros, cUja liquidação te~ sido constantemente decretada pelo Banco
Central, a exemplo da Delfin, da Coroa, da_Economisa
e, mais recentemente, da H aspa, da Letra e da Colméia.
Por oUtrO ladO, a imprensa noticia que o Presidente
em exercício, Aureliano Chaves, assinou decreto liberando 6\1 bilhões de cruzeiros para o MEC. Não sabemos
qual a destinação destes novos recursos e nem sabemos
se eles seriam s_uficientes para atender às reinvidicações
justas- insistidos profess_ores e funcionários.
Vaie acrescentar, neste instante, que a liberação desses
recursos pelo Presidente da República, em exercício, o
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Sr. Aureliano Chaves, longe está de_atender à emenda
constitucional promulga.da pelo Congresso Nacional, de
autoria do nobre Senador João Calmon, que reservou
13% do_Qrçamento Federal para o custeiO-da edúação e
da cultura brasileira. Os Cálculos feitos deixam bastante
claro que o Ministério da Edu_cação e Cultura ainda tem
muito a haver do Tesouro NãCional, no PresCilfe-CXerd~
cio, o que-me parece que âaria bastant~. para cobrir as
reivindicações dos professores e funcionárioS em- greVe.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Faço desta tribuna um apelo à Sr' MiníStra da EduM
dação para não- permitir que se_deteriore, ai"nda mais, a
Educação neste país. Refirci-ine à Educaçã.o _em geral, e
não some-nte à Educação de nível superior das_ instituições autárcjuicas.
Não podemos permitir que essa política econômica suicida, cujos executores resistem até mesmo ao texto da
Constituição- c·onio é o caso agora no cumprimento da
Emenda João Calmon, -liquide de vez com o que resta
de Educação no país.
E é por isso que, em nome do PMDB, renovo o apelo
à Sr' Ministra da Educação e expresso total e integral
apoio à luta patriótica dos professores e funciollárioS das
Instituições de Ensino Surierior autárQuicâs 'dO-país.
Era 0: que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador L uiz Cavalcante. - - OSR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. ProrlU~ncia
o-seguinte disCurso. se-m revisão- dO-Orador.) --Sr."Presidente, Srs. Senadores:
Apenas uma breve comunicação. Venho comunicar à
CaSa que a inflação, no GoV_erno -FígueíTedO,Jâ atingiU" o
patamar dos 6.000%. Na verdade, com os 8,9% de maio
· último, computada de 31. de março de 1979 a este 31 de
maio, hoje, a inflação atingiU precisamente "a 6.285%. Vemos. pois, qUe já foi ultrapassado de muito o recoÍde de
410%, que foi a quanto montou a inflação no Gover~o
GeiseCJ:IO~ Cinco anos daquele período presidencial.
Já agora- me perdoem o sacrilégio_- não há milagre
que impeça, ao termo do atual governo, que a inflação
atinja o patamar dos 10.000%. Isto numa hipótese--de_
quem é partidárío" do GOVerno; pOrque se fosse o Senador Humberto Lucena, seu prognóstico iria a_12.000%,e
talvez ainda errasse para menos.
O Sr. Humberto Lucena ---Permite-me V. Ex• u~
aparte'!.

d SR.-LUIZ CAVALCANTE-·
colega.

P~is ~ã~.

emÍnente

O Sr. Humberto Lucena- A intervenção de V. Ex,,_
tarde, é da maior imj:lort~ncia e esclarece.. melhor
do que a resposta que dei no aparte do nobre Senador
Jorge Kalume que exerce no momento a Liderança do
PDS nesta Casa, quando S. Ex• fez,sentir que estaríamos
conseguindo que a inflação regredisse, o que não é verdade. V. Ex• está demonstrando com números que deixam a todos nós estarrecidos, porque digo a V. Exf que,
na verdade, sabia que a inflação crescia vertiginosamente~ mas nunca tinha me dado o cuidado de fazer esse ba~
lanço que fez V. Ex• dos anos do Governo Figueiredo,
para chegar a esta conclusão melancólica de que a inflação, nesse período administrativo, ultrapassou a casa
dos 6.000%, quando no Governo Geisel ultrapassou apenas 400%. E veja bem V. Ex.', que é o Governo Figueiredo que tem,"diante da crise, inclusive, em face dos acusados do Brasil com o Fundo Monetário Internacional,
adotado as medidas mais rfgidas na chamada pOlítica
monetarista ortodoxa. Sabe V. Ex• que os salários foram
achatados ao máximo, a classe média perdeu praticamente o seu poder aquisitivo: por outro lado, foi feita
.pelo menos ~;~ma tentativa do que se chama tecnicamente
nest~_

de enxugamento do déficit público, fazendo com que as
estatais parali7.assem os seus investimentos e cumprissem
as stias despesaS Oe custeio. Mas nada disse trouxe o
efeito positivo, no que tange ao combate à inflação. Portanto. preciso uma investigação bem mais profundu,
nobre Senador Luiz Cavalcante, sobre_ esse assunto_ para
verificarmos o que é que· está havendo no País. A mim
me parece, e não S'?U economista, que um dos fatores
mais ~gravanteS dessa situaçãO é, sem díVida alguma,
essi-Ciranda finaliceira, que· se.referiu o Senador Fei~
nando Henrique Cardoso, do_ mercado financeiro brasileiro onde se colocam títulos e mais títulos diariamente,
inclusive com correção cambial, que equivalem na práti·
ca a uma emissão forçadade papel·moeda. O Governo,
para atender às exigênc.ias d_o ,Ft.i'n.do, não erriite o_ pãpelmoeda, mas emite os títulos para resgatar os títulos anterior~enf:e ve.ncidos. E, com isso, a qesvalorizaç_ào do
cruzeiro cresce assustadoramente como bem demonstra
V. Ex~

a

O SR. LUIZ CAVALCANTE --Muito obrigado,
eminente colega. V. Ex• disse que é preciso iitvestigar o
que está ocorrendo. A meu ver, o que está ocorrendousando uni jargão popular- "está na cara": ê a manutenção dos fracassados comandantes da política econômka do Governo; e a falta de credibilidade deles, aludiQ;i_ontem, pela enésima vez, pelo tão austero quão sal.!doso Ministro. Octávio Gouveia de BulhÕeS.
O -Sr. "t-IUmberlO.-.Lucena- Aliás, consta pelo noti~
dâfiÕ d"â "iffiprensa que eles teriam sido liberados, durante a viagem à' Chin.-a; pelo Senhor Presidente da República-, 3inda rião·é- uma confirmação, praz aás Céus que isto
âCOnteça.- MãS,-~nterido·, nobre Senador LUiz Cavã!Cã.f!te, que não bastaria apenas a substituição dos Ministros
da área econômii:a, mas sim a modrficação substancial
-da próp-ria política econômica para- i.}ue Pudésseni.õs sair
dessa_ situação.O SR. LUlZ CAVALCANTE - Nobre Senador
Humberto Lucena, tão logo, ao fim de cada mês. o Estado de S. Paulo publica o índice mensal da inflação, eu
calculo a taxa acumulada no Governo Figueiredo~ Assim
é que, em janeiro deste ano, a inflação no atual Governo,
computada desde 31 de março de 1979, atingiu a marca
de 4.262%~ aO fim de fevereir9, subiu para 4.796%~ ao fim
de marçÇt, _elevOu-se 5.284%; ao fim de Übffl, àlçou~se 95. 765%: e ago~a. em maio, ela emplacou 6.285%, precisamente. Vemos pois, Sr.- Pres~dente e Srs. Sena:dores, que
_ pelo menGs _uma pTorrogação já ocorreu neste Brasil~ a
prorrogação da lnnação.
Era o que. tinha, dizer. (Muito bem!)

:a

O SR. PR~IQ~NTE (Moacyr Dalla) palavra ao _eminen,tecSen'ador Luiz Viana.

Concedo a·

O SR. LUIZ .VIANA (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs"" Senadores:
Solicitei a palavra para registrar nos Anais da Casa o
f<llecimento, na Bahia, do professor Estácio de Lima.
Era reõ.llmente uma_ das· 'grandes figuras int~iectuais- do
1}1eu Estqdo., t~ndo exercido durante cerca d~ 50 anos,
com grarÍde bril~o. a cátedru de rvJedicina Legal.
Conheci-o bem moço quando ele, irradiando cultura,
inteligi!ncla, mocidade. veio do seu Estado, Alagoas,
para prestar concurso na Faculdade de Medicina da
Bahia na qual se formara anos antes. Foi um memorável
concurso, numõ.l época em que os concursos das faculdades superiores ainda enchiam de entusiasmo, de interesse
qurise toda õ.l população da velha e então Capital. Edurante todo esse tempo Estácio de Lima se manteve na estacadu. integrando várias instituições culturais: Academia de rvledicina da Bahi<l, Academia de Letras da Bahia
c também Academia Nacional de Medicina, que presta-
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va um preito de homenagem ao grande professor que foi
durante toda u sua existência.
É portanto, uma grande perda para a cultura do meu
Estado o desaparecimento do eminente professor que,
<lOS títulos que possuía, ainda tinha o de antropólogo.
tendo feito váriõ.ls viagens à -Âfrica, para estUdos que
publicou e que são hoje clássicos nO domínio da cultura

ne~~~·President~. q~ero,

~~im

portanto,
pedir licença à
Casa para que fique consignad-a nos Anais a perda que a
cultura baíuna, que a cultura brasileira acaba de sofrer
com o desaparecimento do eminente Professor Estâcio
de Lima.

Õ Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LUIZ VIANA -Concedo o aparte o nob_reSeriador Nelson Carneiro, que também é meu contemporâneo e, também, tem lembrançõ.ls do brilho com que o
professor Estácio de Lima exerceu o magistério na
Bahi<1.
O Sr. Nelson Carneiro - Realmente, _é uma perda
para a cultura baia-na e para a ciência inestimável, Sr.
Presidente. Ao falecer aos 84 anos, deixa o professorEstácio de Uina Uma !úgã tradição de serviços à Bahia,,à
cultura e à ciência e, principalmente, criou um grupo de
seguidores que contiilUarão a sua obra, honrando seu
nome e exiltando a_sua memória. A palavra do Senador
Luiz Viana, ceTtamente, já deu à Casa o conhecimento
dessa figura invulgar que escolheu a_ Bahia para ser a sua
terra e ali viveu até os últimos instantes de sua vida.
O Sr. Jorge KaiUme- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ VIANA -

Com muito prazer.

O S.r• .Iorge Kalume - Em n"ome da Liderança da
Maioria. queremos-nos associar a -e:sta justa homenagem
que V. Ex~ está prestando a um dos ilustres filhos da
Bahia e dizer-lhe que Estácio de. Lima soube em vida
honrar a cultura baiana, soube em vida engrandecer o
Brasil. Daí porque nós estarmos aqui, neste momento,
reverenciando a sua memória, associando-nos às suas
palavras. Muito ob_rigado, nobre Senador.

'({SR. LÚIZ VIANA..:_ Agradeço a V. Ex~. como
agiadeço .ao Segador Nel_son Carneiro, as palavras que
acaba de proferir, associando-se ao pesar da minha terra
pelo desaparecimento de uma das grandes figuras da sua
inte!igênci"ã e da sua cultura, o Professor Estácio de Lima.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra· ao nobre Senador -Nelson CarileirÕ, para uma
breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PT- RJ. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr-s. Senadores:
--Ao registrar, com imenso pesar, o desaparecimento
inesperado do Embaixador Lucíl!o Hadock Lobo, bar-baramente as:>assinado há dois dias, no Rio de Janeiro,
quero renovar o apelo que õ.lqui tenho feito às autoridades do Estado, em favor de uma atuaçilo mais eficiente
põ.lra conter a onda cresce_ntc do crime na antiga Capit"al
da República.
_ Ao ludo desse trágico õ.lcontecimento, que nào é o primeiro, nem o décimo, nem o vigésimo que ocorre na Ci~
-dade do Rio de Janeiro, em suas ruas mais movimentadas, aindu registrar a mobilização que marcou n invasão
de um edifício nu Avenida Rui Barbosa, com o assalto a
vârias residências, inclusive a do nosso õ.lntigo colega, o
eminente homem público, Deputado Gustavo Capancma.
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Sr. Presidente, ao fazer este apelo às autoridades do
Rio de Janeiro, para que se esforcem por conter essa
onda de violência, que não é. evidentemente, só do Rio,
mas que ali assume carâter realmente excepcional, quero
deixar cQosignado o pesar de quantos conheceram ao
Embaixador Lucillo HadOck Lobo, ac_ompanharam a
sua trajetória diplomática, tiveram o prazer de seu convívio e hoje lamentam o seu brutal desaparecimento.
Daqui envio, Sr. Presidente, o meu pesar a Sr' Vera
HadQck Lobo e aos familiares daquele diplomata que,
em todos os postos que exerceu, procurou honrar as tradições da diplomacia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- COncedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte discurS"O.) ....;.. Si-~ Presidente, Srs. se-nadores:
Nos últimos tempos, a Secretaria do Planejmanto da
Presidência da República·---_deSencadeou uma ofensiva
publicitária de âmbito nacional, com o objetívo de esparramar otimismo por todo-s os setOres da sociedãde,-prTncipalmente entre dirigentes empresariais e pOHticos: Seu
objetivo era chuo: reverter âS eXpectativas da Nação, de
modo a criar um clínla faVOfáYe"l Para a pretendida redução das taxas inflacionárias e a retomada dos investimentos.
Sem entrar no mérito da eficácia deste procedimento.
que nos parece pelo menos questionável. especialmente
quanto à validade dos vultosos recursos gastos em publicidade, queremo-s--a-qui denunciar esta iniciativa da SEPLAN como mais um instrumento de mistificaçâo utilizado pela C1rea econõmica do GOverno federal.
Hoje são utilizados indicadores parciais e limitados
sobre o desempenho de determinados setores da economia nacionUl, no espaçO de dois ou três õleset>,pata fazer
passar à opinião públicu nacional a falsa idéia de que a
recessão económiCa áCabou e que O -P<iís começa a ingressar numa etapa de recuperação econômíc<.t. Uma pequena flutuação positiva ein -certos indicadores, que apresentam uma tendência declinante ao longo dos ú-ês ·últí~
mos anos. é falaciosamente tomada como prelúdio do
fim da recessão.
Hl'jc é assim que a SEPLAN mistifica, assim comei no
passado tantas vezes, todas frustradas, já tentou fazê-lo,
ao tentar mascarar a realidade do País com as afirmações de que "a recessão é invenção da OPoSicâO",
"não temos neces-sidade de recOrrer ao FM-I"~ Oii-irlt"ão
de que "o Decreto-lei n':> 2.065 será o golpe de morie nõJ ·
inflação".
Todos nós nos lembramos dessas campanhas, dessas
movimentações da SEPLAN, e todos nós nos recordumos no que redundou. Quando denunciamos a recessão
e quando o Dr. Delfim dizia que a recessão era invei1çâ:o
nossa, hoje está aí a Na_çiio inteira reCOn-he.Cei1do a sua
existência. Quando, às vésperas do pleito de 198:2, o o· r.
Delfim ridicularizava aqueles que diziam que o Brasil ia
recorrer ao Fundo, e duva a sua palavra juramentada de
que isto não ocorreria, passadas as eleições, antes da
posse, o Brasil enviava a primeira Carta de Intenções recorrendo ao Fundo. E o oecreto-lei nl' 2.065, Sr Presidente. que foi a continuação do 2.0f2, -do 2.{)24, do
2.045. do 2.064 e do 2.065, quando o Governo garantia
que esses decretos-leis estancariam a in-flação, foi exatamentc a época mais fanfâstlca da história da- Inflação
brasileira! Houve realmente o arrocho salarial,
controlou-se ao máximo do que era possível o aumento
dos salái"íoS, e~--ri-6 eritanto, a inflação continua a aumentar em índices jamais vistos.
O tempo encarregou-se de desmascarar todas _e cada
uma destas pretensas verdades absolutas elaboradas nos
labort~tórioS da tecnocracia ec_onômica do Governo fCde~
ral. E não será diferente agora e uma vez mais, pois a
L

mistificação, assim como a mentira, como muito bem diz
o velho ditado popular, tem pernas curtas.
O mais grave, no entanto, é" que a SEPLAN tem reiteradamente utilizado o instrumento da mistificação,
corno o faz agora, para tentar mais uma sobrevida na
atual política econômíca e-no atual modelo econômico e
social, que está levando o nosso País ao sucateamento do
::-.eu parque produtivo e à destruição de sua força de trabalho, através do desemprego de milhões de brasileiros,
única e exclucivamente para' inantei õS- comprOmissos as: -. um idos junto aos banqueiros internacionais em torno
do pagamento de uma dívida externa de mais de 100 bilhões de dólares que é impagável com os prazos e as taxas de juros hoje vigentes.

OS FATOS
No primeiro bimestre do presente ano. segundo dados
apurados pela FIESP- Federação das Indústrias de
SUo Paulo, a produção industrial nacional apresentou
um certo cresdmento positivo com relação ao mesmo
período do ano passado. Já os d_ado~ para o pri(l'l~iro trimestre indicam que este crescimento baixou para 3,9%
com relação da primeiro trimestre de 1983.
Esta tênue flutuação positiva ocorrida no início do
ano~ somada a uma igualmente tênue desaceleração da
inflação- que passou de l:i,o% enl fevereiro para 10,0%
em março, 8,9% em abril~ fo_i a base objetiv~ utilizada
pela SEPLAN, no que foi- seiuida por alguns (pouco~-·ê
verdade) segmentos empresariais, para concluir, do alto
de sua torre de cristal, muito .dislante da reãlidade brasileira, que a recessão estaria no flrft eque o País começava
a ingressar numa nova fase de recuperação e expansão
-econômica.

V ma análise minimamente séria e isenta destas informações. como se verá a seguir, não nos autoriza_de modo
algum a extrair qualquer conc.lusão na direção apontada
pela SEPLAN do Sr. Delfim Netto.
Na verdade, a flutuação positiva na produção iiidustrial verificada no inícío' dO anO deveu-se ao desempenho
de aPenas algUns sf:tores industriais, fundamentalmente
aqueles voltudos para a exportação. É assim que, além
de um aumento de 34.5% na produção do setor de extruçãu mineral e de 19,5% na indústria mecânica nO prim~iro bimestre do ano - neste último caso graças à expansão do setor de máquinas e impleineritãs agrícolasforam os setores em que as exportações têm participação
decisiva, os que apresentaram as melhores taxas de crescíffiento da produção e das vendas nos dois primeiros
mesCs-do ano.
A indústda matalúrgica apresentou um aumento de
39,5% em suas vendas reais no período, seguida do setor
de material de transporte com um aumento _de 25,9%,
mecânica com 18,8%, papel e papelão com 12,2%, química_com 11,1% e têxtil com 12,0%, todas_comparações rea- ·
lizadaS-cOm igUal períodO do ano de ·19!Ü. ~ · E aqui cabe uma ress·alva importante- que as autoridades da SEPLAN foram incapazes de fazer, embora, tivessem o dever de fazê-lo, por amor à verdade e porrespeito à opinião públk:a. Trata-se do fato de que, no primeiro bimestre do ano paSsado, a produção havia~se retraído 4,2% com relação ao mesmo período de 1982 e
que, por sua ve-z, neste período, a prod.udlo haVia experimentado uma redUção de !4,0% com relação a igual
período de 1981. levando em conta este aspecto, a validade dos Indicadores (Jue apontam para uma ténue flutuaç1io positiva da produção e das venda-s no primeiro
bímestre do presente ano torna-se ainda mais limitada.
Mas deixemos de lado este aspecto e-continueinos nos~
sa análise.
Se os sctorcs que dependem das vendas externas apresentaram um melhor desepe-nho, originando uma tênue
nutuaçào positiva no conjunto da indústria, a realidade
dos setores que pouco dependem das exportações e da~
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queles que vinculam-se exclusivamente com o mercado
interno é radicalmente distinta.

O setof industrial produtor de alimentos, por exem-pTO,-eihemame-Tite dependente do mercado interno, sofreu uma queda em suas vendas reais da ordem de 9,7%
no primeiro bimestre deste ano, com relação ao mesmo
p(iríOaõ do ano pãssado. Na produção de alimentos neCesSários Ou íri.dispensãveis à população brasileira, houve
u-ma diminuição de cerca de quase 10% na produção com
relação ao ano passado.
Os- indicadores divulgados pelos Clubes de Diretores
Lojistas das principais capitais do País, sobre o desempenho real das vendas do comércio, são t?mbém por demais ilustrativos a esse respeito. Em Silo Paulo, o mês de
março apresentou uma queda real das vendas de 24,9%
com relação ao mesmo mês do ano anterior, acumulando uma queda real no primeiro trimestre deste ano de
19,1%. No Rio de Janeiro, as vendas despencaram45,5%
em março com relação a março de 1983 e 41,0% no Primeiro trimestre do ano com relação a igual perfodo do
ano passado.
Pasrliem v. EX's 45,5% ror a venda do biniestre no Rio
de Janeiro, onde o comércio vendeu menos do que no
mesmo período do ano passado. Se isso não é fator· de recessão, meu Deus!. .. Na capital do meu Estado, em Porto Alegre, o decréscimo das vendas atingiu 41,73% no
mês de marça último, a maior queda que se tem notícia
na capital do Rio Grande do Sul. Segundo as mesmas
fQntes, a venda de bens de consumo duráveis baixou em
Porto Alegre nada menos do que 52,1% no primeiro trimestre deste ano com relação ao primeiro trimestre do
ano passado, enquanto a venda de bens de consumo não
duráveis caiu 25,9% no mesmo período. Isto é, nestes três
meses o povo de Porto Alegre comprou 25% menos alimento do que_ no ano passado e a população aumentou,
não diminuiu. A população, que era a nível vegetativo,
cresceu, quer através da inchação dos que vêtn do campo
para os aglomerados das favelas, quer dos que moram
enr_Porto Alegre. Apesar do aumento da população, o
consumo de alimentos nestes três primeiros meses diminuiu 25% com relação aos três primeiros meses do ano
passado. O caso da indústria automobilística Pode ser
aqui utilizado para demonstrar com clareza o caráter e
as limitações do atual reaquecimento industriaL As exportações dessa indústria no primeiro trimestre do ano
em curso, totalizaram 37 mil e 400 veículOs, com um
acréscimo de 12,4% com relação a igual período de 1983.
Já as vendas de automóveis no mercado interno nomesmo períodO foram de 157 mil e 2oo unidãdes, o que repr~entou uma redução de 15,8% com relação ao primeiro lrimestre do ano· passado.
Estamos, pois, diante de um reaquecifnento tão fràgil
e tão limit~uio da ind_ústria au~omobilística que ela está
assentada urlicamente sobre o desempenho favorável das
exportações:· que não representam mais do que 8% da
economia brasileira.
Por outro lado, os setores industriais e comerciais voltados para o mercado interno, que representam mais de
90% da economia nacional, continyam sendo vítima$ de
uma recessão que se agrava e se aprofunda, na medida
em que dePendem do n.ível de._emprego e de salários for·
temente atingidos pela política econômlca do Governo
federal_. Ê exatamente por essa razão que. a!_)esar _do_ melhor desempenho verificado no inicio do ano pelÕs setores voltados ao mercado externo, os indicadores de emprego e salários continuam apresentando quedas acen:
tuadas. A oferta global de emprego no País apresentou
um declínio de 16,1% no primeiro trimestre do ano, com·
parado com igual período do ano passado. Já as taxas de
desemprego na indústria mantêm-se praticamente estacionárias ao nível de 7,82% em fevereiro e 7,81 em marçO
sobre a população economicamente ativa.
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Por outro lado, os indícadores de horas trabalhadas e
de pessoal ocupado apresentam resultados inferiores no
primeiio'tiimestre deste ano Com os regi~tridos em igual
período do ano passado. O mesmo feri.ôrrieno acontece-

com os indicadores de salârio real e de folha real de sa~
láríos pagos pela indústria. No primeirO bimestre deste
ano, com relação ao primeiro bimestre de 1983, a qúeda
do salârio real na indústria fOi de 8,8%, enquanto a folha
real de salários pagos baixou em nada _menos do que
14,0%, como conseqf.lência do duplo efeito do achatamento salarial e do desemprego crescente.
A pequena taxa de desaceleração verificada na taxa de
inflação nos últimos meses, tampouco_ pode ser tomada
como indicador minimamente seguro de que a
altista de preÇos esteja chegando ao fim. Em primeíró lugar, porque o movimeilio-de curtíssimo prazo 'iíãô pódeser tomado como base para justificai a inverSão de uma
tendência de longo prazo, que tem sido no sentido da elevação das taxas inflacionárias no Pais: Não é a primeira
vez no período recente que verificamos ·uma desacekracão relativa de curto prazo na inflação. (sso aconteceu
entre outubro e dezembro de \983, quando a inflação
baixo'u de 13,3% p<iri:t 7,6%. O_mesmo também ocorreu
entre março e maió do mesmo ano, quando os índices de
inflaÇão caíram de 10,1% para 6,7%. Nem por isso a tendência altista dos preços foi interrompida em favor de
uma efetiva desaceleração na ~axa de inflação bra:iileira.

escaraaa

Em segundo lugar, é preciso tomar em conta que um
conjunto de pressões inflacionárias- ,fortes continua
atuando co_m intensidade. t=: o _caso dos preços dos alimentos, que lideram os aumentos de preços de todos os
componentes que integram os lndices do Custo de Vida.
Atém disso, o lndice de Preços por Atacado dos últimos
doze m·eses supera os 250%.
Para dificultar ainda mais, o Governo· tem adiado os
reajustes dos preços administr.ados, o que pode ter favorecido as taxas inflacionáríaS-dOs últimos meses, mas certamente pressionará os pr6Xirilos:·
-Em Porto Alegre, o lndice do CuSto de Viâa, calcUlado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Económicas da
Universidade federal do Rio Grande do Sul, atingiu
9,74% no mês de abril, totalizando para os últimos doze
meses um aumento de 191,57%, o maior atê hoje verificiido na série calculada por aquele centro de pesquisas.
Finalmente, é preciso não Perder de vista que a expe·
riência histórica reCente ·da economia brasileira tem demonstrado que a contenção efetiva do procesSo fnfladonário só oCorreu nos perfodoS-de ci-escimento econômico
continuado, como foi aquele do período J968-1973: XO
contrário, a recessão eCOõOffilCã-nõ Brã.si/ tem- sido sin-Onimo de inflação alta, como temos vivido nos últimos
anos. E o agravame~~_o d~ ~~cessão, con"!o ocorre~ a P.artir do final de 1980, coindéitu- Com ã- 3celerãçãÕ dos fndices inflacionários, até chegarmos aOs- atuals-235,5%. Assim, não pode hã. ver quálquer pers)"le<:tiva séria de rciversào do processo inflacionã-rio brasileiro que não esteja
apoiada na efetíva retomada do cres_cimenio econômico,
algo que está longe de ser a realidade de hoje em nosso
Pais.
0

Como podemos ver, Portanto, pelas informações que
acabamos de examinar sobre a situação do emprego e do
ntvel de salários, sobre _o-desempenho das vendas e as
perspectivas da inflação, o País está pagando um preço
extremamente elevado pela implementação da política
recessiva do Governo Federal, atendendo às imposições
externas. Uma análise mais atenta da estrãtégia segUida
pela SEPLAN, de tentar a retomada do crescimento com
base no dinamismo do setor exportador, como faremos a
seguir, demonstrará que este caminho aumentará ainda
mais os sacrifícios impostOs ao povo e a toda a Nação.
constituindo-se, além do mais, num esforço completamente inú[il porque destitufdo de qualquer eficácia reaL

Para tanto, é preciso que respondamos quais as causas
que dcteiri-iitlãram- melhor desempenho dos setores da
economia brasileira, particularmente da indústria,"VoltadoS para a -ÚpoTtação, qUe permitiram- um crescimento
de nossãS exPortações em 8,3% no ano de 1983 e de nada
menos do que 23.9% no prímeiro úimesti-e de- f984.--e-m
termos reais.
Duas foram
razões principais. Por um lado, a enorme desv:alorizaçã.o cambial sofrido pelo cruzeiros diante
da moeda norte-americana, que atingiu a cifra de 289,4%
em 1983, para uma inflação de 211,0% no ano e 49,1%
nos primeiros Quatros rites-es -deste ano, para uma innaçào de 17,J%. ~o~_ outro lado, p'articularmente nest~_s
primeiros meses
1984, o crescimento das exportações
brasileiras deveu·se essencialmente ~ _relativa _recuperação da ec~iiomia nOrte-~t_merican~ que, ~trayés de um
déficit Comerciãr áesCen-te. absor.veu grande parte das
nossas exportações,
.
Tomando -em -Conta somente Os dois prim-eiros meses
do ano, para os quaiS disPôe~se de dãdos, aS ~portações
para os Estados Unido? aumentaram a uma taxa d~
75,0%:- ffiaíS-de seis vei:·es supbl-íoi- aO Cresciemnto médio
esperá:Cfõ d.ã.SeX-pOrtações brasileiras para este ano.
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Foi exatamente _este aumento das exportações brasileiras para o mercado norte-americano que viabilizou,·no
essencial_, as __elevadas taxas de crescimento do setor exportador da nossa economia nestes primeiros meses_ do
ano. Em- apéóas dOis meSes, o superavit da balança comj:![ciãf.B.rasii-Esiid.os ürli-dos atingiu 794 milhõés de
dóla_res;, valor que representa nada menos do que 55,0%
do superávit comercial total do Brasil neste período. Por
outro lado, _ mais de duas terças partes do aumentO· das
exportações-brasileiraS no primeirO óimestre, que
Situou_ nos 21 ,3% •.deveu-s~ ao cresci-J!Iento das exportações para os próprios Estados Unidos. Tal ê a importância deste fator para a explicação da recente dinami. zacão das nossas vendas externas, razão princiPal da flutuação conjuntural positiva verificada na indústria bra.
si!eira nestes primeiros meses de _1984.
Fica suficientemente claro, pois, que a estratégia económica dO Gov-erno Federal, definida pela SEPlAN,
juntamente com o Fundo Monetáriõ Internacional, de
obten~ào de superávits crescentes na balança comercial,
pela via da dinamização dos setores da econoffiia brasileira voltadOs pÚa as-eXportações. estâ baseilda naS Possibilidades de reatívação da economia norte-americana
e, por via de_conseqüência, da economia mundial capita.
listll.--Essa estratégia depende, portanto, da continuidade
da política e_conômica atualmente vigente nos Estados
Unidos, que, como sabemos, sustenta a reativação da
economia à base da _expansão do déficit público, combinada com a ampliação do déficit da balança c;omercial
com o resto do mundo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os caminhos e os métodos _atuais estão, obje1iva e claramente, aumentando a
nossa dependência externa e, particularmente, das decisões -tomadas pelos comandantes da política norteamericana. Como estamos cada vez mais vulneráveis aos
interesses e apetites. dos banqut:iros internaciona!s:
Agora pergunto, Srs. senadores, os cam-inhos e os métodos atuais rlos levarão a uma efetiva recuperação econômic:a, isto é, ao fim da recessão e à retomada do desenvolvimento, aspiração_ da esmagadora maioria da
Naç~o.
---
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Temos ceiteza que dificilmente poderemos dar ~ma
resPosta attrmatlva. Eles somente trarão mais recess_ã~,
rrials miséria, mais deserrlpr_ego In~is dependência externa.
Em primeiro lugar, porque e:stá política concentra privilégios no- setor exportador, beneficiado por uma relaçãO entre a "úi:úlde c<imbio e a taxa de salários altamente favoní.vel, em detrimento de todos os demais setores
da economia nacional. -Nos últiinoi doze meses, para
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uma desvalorização cambial de 217,0%, o Indice Nacional de Preços ao Consümidor. base para o reajuste salarial, aumentou tã:o-somenle 186,3%.
Se considerarmos, no entanto, que os reajustes salariais têm _s~dÇJ interiores ao INPC integral, de acordo
com o Décreto-lei n' 2.065, podemos avaliar o grau de
benefícios _que tem obtido o setor exportador em função
da enorme diferencial existente entre suas receitas em
dólares convertidos em cruzeiros e seus custos salariais
cada vez decrescentes.
A continuar essa politica, a desvalorização do cruzeiro
e o rebaixamento dos salários reais permanecerão como
os principais instrumentos de sua viabilização. Se tomarmos em consideraçãO suas conseqUências íriterrtas, ein
termos de estímulos inflacionários, aumento dos custos
fin_anceiros, c_Q_ntenção da$_ impOrtações essenciais e,
principalmente, esmagamento do mercado consumidor,
podem'?_sdiz~r q_u~ o ri!:lativo suçesso das exportações se
verifica·às cUsiãs d{~-ni agravamCnto da recessão, do desemprego e da crise social.
·OSR. PRFSJDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)_:_ Nobre "senador, o. tempo de Ex• está esgotado. Peço a V. Ex• que conclua seu discurso.

O SR. PEDRO SIMON- Já encerrei, Sr. Presidente.
Em outras palavras, este eventual sucesso das exportações retira seu vigor da destrui_ção econômica e social a
que está submetendo a Nação a atual política econômica
-do Governo Federal, a serviço dos interesses dos banqueiros internacionais.
Em segundo lugar, essa politica não nos levará à recu. peraçào económica duradoura porque se apóia em uma
base muito frágil, qual seja,, a reativação conjuntUral da
economia norte-americana. Essa reativação, Cõmó sabemOs; reali:l:'a-se a partir de um déficit público crescente,
que ultrapas:;;a hoje os 200 bilhões de doláres anuaiS,
dentro do c-ontexto pré-eleitoral que antecede a sucessão
presidencial nos Estados Unidos.
O aumento no déficit do Tesouro norte-americano
tem causado prejuízos enormes ao Brasil. Somente nos
primeiros meses deste ano, o au-mento das taxas de juros
no mercado financeiro dos Estados Unidos, de 11,0%
para 1"2,5%, causado pelo crescimento do déficit, determinou o crescimento em mais de I bilhão de dólares nos
juros da díviifa externa brasileira.
Esse valor representa cerca de uma terça parte de todos o superávit comercial obtido pelo Brasil no mesmo
período, que é abocanhada pelos banqueiros credores no
país at_ray_é~_d_e uma ~imp_les manipulação de_s_uas taxas
de juros.
Estima-se que a taxa de juros no mercado norte~
americano deverá seguir aumentado nos próximos me~
ses, devendo chegar no final do ano ao nível de 15,0%, e
se nós não decretarmos a moratória este ano caso isso se
efetiva.r, os prejuízos do Brasil neste ano com o cresci~
menta da prfme em Nova Iorque chegarão a nada menos
do que 3 _b_ilh~e~ de: dólares,_ o~ _seja,_ uma terça parte do
Csperad-0 suPeráVit- cõmercial brasileiros para 1984.
Mas, não é só desta maneira que o esforço e o sacrifício brasileiro têm sido progressivamente inutilizados
pela sua submissão às regras do sistema financeiro intern_acional comandado pelos bancos norte.americanos.
Além de causar o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, o _crescente déficit norte-americano tem pro_vocado _a vaLodzação do dólar no mercado financeiro internacional, na m-edfda em que cresce a procura de dólares para realizar investimentos especulativos dentro dos
Estados Unidos.
Este fenômeno, ao mesmo tempo em que reduz a c-ompetitivídade das exportações norte-americanas e contribui para o aumento do dêlicit comercial dos Estados
Unidos, provoca a desvalorização das moedas nacionais,
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como é o caso do cruzeiro, fazendo com que todos os
países que mantêm relações comerciais corri-Os: Estados
Unidos acabem por trunsferir renda real para -a economia norte-americana atravês de suas exportações~-Mais além dessas perdas sofridas pelo Brasil, assim
como pelos demais países_endividados do" Te"iCeirõ-Mundo, causadas pelo aumento das taxas de juros no mercado norte-americano e pela valorização do dó_lar no-mercado financeiro internacion-al, é Preciso q"Ué se dl_ga cjue a
própria- reativaÇãó- conjuntural da- _economiã norteamericana tem fôlegO-Curto.
A alta nas taxas de jUroS internas deverá atingir um
ponto em que esfrie e desacelere o atual crescimento_ eco- _
nómico, reduzindo em conseqUência a demanda por importações e, deste modo, desmontado o verdadeiro castelo de cartas sobre. o qual está baseada a flutuação positiva da produção industrial b~asilcira nestes primeiros
meses de 1984, atendendo aos estímulos da politica econômíc<J -governainental de Crescente dePerldêl'lcía e submiSsão--aos- rurrio.S. -da- i!conõinla nori"e-americana.

ii)

trius de São Paulo se os apresen~a ainda mais dolorosos e
ainda mais dramáticos dos que os que eu apresento aqui,
com todo respeito ao Clube dos Diretores Lojistas, me
parece que a Federãção das Indú.-StdãS- de São Paulo é
um órgão sobre .o qual devemos basear com mais profundidade a i-lõSsã arii'ilise. MaS-repare, de quaíquer m-aneira, a Federação das Indústrias de São Pãtilo, por mais
profundidade demonstrando a diferença do Percentual,
ou -o Clube- dOs Di retores Lojístas,- Sl:fo' órgààs insu'speítoS que· esUío a· corrij)rova·r que está diminuindo a aqui~
siçãci de-ulimeritos, o púcentüal das_pessoas que comem
é menor, os brasileii-os estão apertando o cinto, alguns
es~ã_o_ C9f!tend_p_ menos e outros não està_q comendo nada.Então, é fácil de se entender o clima de implosãO, o clima
de convulsão, o porquê dos quebra-quebras, o porquê da
rev"olt:i-social e o porquê da realidade dolorosa a que alguns estão levando a nossa Pátriã. Muito obrigado a V.
Ex~ pelo aparte.

É inuceitável porque esü!.-conduzindo à dest_ruiÇào de
grande parcela das forças produtivas nacionais, construíSe a política econômica do governo, implementada
das ao longo do último meio século de desenvolvimento
pela SEPLAN, é·misüficadoru quando pro-cura idealizar
ec(Ú!ômico, pois é esse o resultado de uma recessão.ecouma recuperação da economia brasileira sem rompe-r
nômica prolongada como a qUe nos está sendo submeticom a camisa-de-força da dependência externa ao sisteda desde_o final de 1980 e agravada a partir do iníCio de
ma financeiro internacional e à economia-- dOS" EStadOS -- --I 983, quando o Governo decidiu submeter-se às normas
Unidos, consub$tanciada nas regras do Fundo Manedo FMI.
túrio Internacional, -essa política ê suicida quando subÊ inaceit'dvel porque está conduzindo ã destruição de
mete o nosso País e 0 nosso povo a um sacrificio íilaceigrande p<lrcela da força de trabalho nacional, através do
tável e inútil.
desemprego de milhões de trabalhadores e de um achatamento salarial sem precedentes na história económica do
Brasil moderno, com suas deploráveis conseqüências sociais. pelo agruvamento da miséria e a incidência da
O SR. PEDRO SIMON - Com todo 'pr"a.Zer:
fome nos lares de muitos milhões de famílias brasili:Iras.
t inaceitável porque estamos comprometendo nosso
O Sr. Severo Gonies- Sen-uOor Pedro Simon, eu não
futuro como Nação e exaurindo nossas reservas e capacime lembro de ter ouvido ou lido um documento tão cordade produtiva nacionais única e exclusivamente para
reto na descrição do que acontece em nosso País, d~ que
presernlr uma ordem econômica e fiila-rlceira-internacioacontece no nosso relacionamento externo. Quero cuprina! anacrônica e em crise aguda, baseada na hegemonia
mentur V. Ex' porque, realmente, estamos, aqui, ouvindos &tados Unidos e no padrão dólar e que tem sido
do um pronunciamento da maior importância, um granprofundamente injusta puru com o Brasil e os demais pode painel do gmnde desastre nacional. Tenho_u_ma. pevos do Terceiro Mundo.
quena divergênCia éom r't!Uçào aoS' dados ap"rt;Sen-tados
por V. Ex' no que diz respeito à queda na produção da
O !?r. Hu~_bertQ Lucena -_P~rmíte~me V. Ex~ um
indústriu de alimentos no primeiro- semestre deste ano,
aparte'?
com relação ao prímeíro semeStre do ano PasSUdo. V.
O SR. "PEDRO SIMON - Com todo prazer, meu
Ex• informou- ilào S_eí Qua-l a fonte- que teria sido de
nobre Líder.
9%. Os dados da Federação das Indústrias de São "Paulo
mostram que a queda, em São ~auJo, na indústria d6 aliO Sr. Humberto Lucena- Antes que V. Ex~ termine,
mentos, comparundo os dois primeiros semestres, ·roí dé
desejo, também, congratular-me com o seu pronuncia18% e a queda na venda de alimentos à população foi de
mento,
que é da maior oportunidade. V. Ex~ faz uma
16%, mostrando, no ponto mais essencial, que é o da alianálise perfeita da situação econômico-financeiia não só
mentação da população, todo o quadro dramático que
do Brasil mas do Mundo, detendo-se particularmente no
cercu, hoje, a vida da população brasileira, que explodiu,
caso dos Estados Unidos, a cuja economia estamos intihá poucos dias, no interior de São Paulo, na Cidade de
mamente Iigudos. Desejo registrar, neste aparte, a declaGuariba e está realimentando uma tul desorganização,
ração--unilateral de moratória, anunciadã hoje, pela imum tal sofrimento di:i grande massa -da -POPulaC.lO--q-ue
prensa, da Bolívia, o que é um fato altamente significatinos conduz a um futuro de desesperança. Aquilo que
vo
para a América Latina. Até agora, tínhamos conhecipode ameaçar uma mudança está nas iniciativas como
mento
de uma suspensão de pagamentos por parte do
esta de V. Ex~. óC PiOCuáir- mobilizar a Consciêllda do
México por alguns meses, mas agora a Bolívia entrou,
Congresso Nacional paru assumir a sua posição e exigir
realmente, em um processo de moratória:. 'Suspendeu por
as mudanças, de __tal modo que a política eConómica bia- quatro anos o pagamento do principal e dos juros da sua
sileira sirva, de um lado, ao interesse da grande maioria
dívida, abrindo caminho para que outros países, inclusida população e, de outro, para interromPer essa sarigria
ve o Brusil, México, Argentina, Colômbia e Venezuela
de recursos para fõru do País, como· V. Ex~ tão berri deS- ·possam também tomar idêntica atitude, porque somente
creveu. Muito obrigado.
assim eu acreditO que nós possamos repor ordem na situação económico-financeiro internacional.
O SR. PEDRO SIMON - V, Ex~ me honra com o
seu aparte, pela cultura, pela capacidade, por ser indiscuO SR. P_EDRO SIMON - Eu agradeço o honroso
tivelmente, neste Pcds, uma das pessoas rriais cO-nhecedouparte do meu nobre Lider Humberto Lucena. Não há
ras e mais inteiraOas nas economias d'a nosSa sociedade.
dúvida nenhuma de que nós, olhando o_ panorama
Quero dizer o ilustre Ministro, ao colega Senador,ao exlutino-americano, verificamos que a Bollvia teve a coratraordinário homem público cjlfe -_dignifica esta Cas-a e
gem
de tomar a sua de_cisão. I! verdade que é um país de
dignifica o nosso Partido, que eu, realmente, me curvo
menOies condições econômicas que a nossa, com uma
diante dos seus dados, porque os meus são do ctu_be dos
dívida de 4 bilhões de dólares - dívida da Bolívia é um
Di retores Lojí.Stas. Acredito que a Federação das lndús-
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terço_do que nós temos que pagar de juros, praticamente,
este ano. No entanto, ela teve a coragem de tomar essa
atitu_cje, _atitude que, segundo tudo consta, dentro de
muito breve esturá tomando a Argentina, e _ta_mbém se
espera_que o Brasil tenha a coragem de fazê-lo, à revelia
do Sr. Delfim Netto, que, na verdade, age no Brasil
como- um representante do Fundo Monetário e não
CO_!IlO __r~presentan~e da SO$=iedade brasileira.
O

sr.

Nelsoli Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- 1?. uma honra para mim ter
o aparte de V. Ex•
O Sr. Nelson Carneiro-- V, Ex• focaliza o problema
de agora da América Latina, que tivemos a oportunidade de apresentar ao Executivo, ao Legislativo e à Banca
- Internacional de Nova Iorque, quando ali esteve a delegação do Parlamento Latinoi:lmericano. Qu~ria lembrar
que, ao lado du atitude da Bolívia e da posição da Argentina, que certamente será seguida por outros países, a
República Dominacana também resOlveu suspenderesses pigamentos, depOis de cinQUenta e quatro mortos
num Conflito, quando o Governo se viu obrigado, pondo
em risco a sua popularidade, o seu prestígio naquele
país, que recentemente visitei, o Governo foi obrigad-O a
f:1zcr o aumento do preço da farinha e do óleo. Eviderltemente que issq criou um clima de tal insegurança, de tal
insatisfação na República Dominacana que cinqíienta e
quatro pessoas morreram naquele pats em protesto contra as medidas do Fundo Monet'ário Internacional. O
GovernO dominicano foi agofa obrigado a romper com
o Fundo Monetário Internacional. De modo que o rastilho de pólvora está em toda a América Latina que, entre
pagar os juros ou amortizar sua dívida e ver morrer de
fome o seu povo, preferirá atender as angústias do seu
povo, como eu tive u oportunidade de dizer aos represen~
tantes do poder americano.
O SR. PEDRO SIMON-- V. Ex• colocou a questão
no seu devido lugar: _entre atl;asar o pagamento e ver os
seus filhos morrem de fome, só o Delfim pensa diferentemente no País. Não há dúvida dC que a Nação só pode:
pensar de outra maneira. Aliás, diga-se de passagem, o
-Senador Severo Gomes defendia essa tese antes de chegar a esta _Casa. E quando a defendia, ilusti'es homens
desta República argumentavam que o Senador Severo
Gomes desejava criar o clube dos caloteiros. Não, o que
o nobre Senador" Severo Gomes desejava, na êpoca, era
que as nações do Terceiro Mundo se unissem na defesa
dos seus interesses. Infelizmente, com atraso, mas felizmente esüí começando a se chegar lá, onde previa que se
deveria ter chegado o nobre Senador Severo Gomes.
O reclamo por uma nova or9em económica e finm1Ceira internacional, mais eqüânime _e mais justa. já reúne
hoje a esmagadora maioria dos países do mundo que lu·
tem pelo seu desenvolvimento, pela eliminação das causas do atraso __eçonômico e da pobreza e pela preservação
da paz mundial.
-o sacrifício imposto ao Brasil e aos brasileiros pela
política econôriliCa governamental é inútil porque não
serú capuz de conduzir ao fim da atual recessão económica e à retomada do crescimento econômico em bases
sólidus e duradouras.
"t inútil porque não tem sido capaz de pagar um único
cenlavo sequer de nossa dívida externa~ Ao contrário, o
endividamento externo brasileiro tem aumentando, uma
vez que todo o esforço exportador realizado pelo Brasil,
por mais drústico que tenham sido e que poderão ser os
cortes nas importações, gera um saldo na balança comercial que não alcunça sequer o total dos serviços da dívida
externa em termos dejuros e amortizações. Isso sem contar outros serviços decorrentes da presença do capital estrangeiro na economia brasileira, como a remessa de lucros e o pagamento de "royalties".
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A NAÇÃO EXIGE A MUDANÇA JÁ
A Nação definitivamente não aceíta este caminho sui-

cida e apátrida trilhado pela política econ0riiíc3goveii1ilmentul. A Nação deseja a imediata retomada dO crescimento econômico e o fim da recessão, mas sabe que isso
só será possfvel ciim o romPiriíento ào Brasil com as imposições do Fundo Monetário Internacional, cOm a defi-

e

nição de uma política econõffiicã em bases soberanas
com o estabelecimento de um novo modelo económico e

social, baseado na reativaç1'lo do mercado interno, no desenvolvimento da tecnologia naCíoiial e na garantia de

melhores condições de vida e de trabalho para a imensa
maioria do nosso povo; A Nação quer a mudança já e agora. Que seja restabelecida a soberania popular através das eleições diretas já
para a Presidência da República. Que seja imediatamente alterado em profundidade a sitUaçào atual effi úi.-Vôr de··
um modelo econômico e polftico que assegure crescimento eçonômico com justiça social e a soberania da
Nação sobre os seus destinos, que deverão ser de paz, de
democra-cia e das mais plenas possibilidades de realização da vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres pares. (Mui to
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao eminente Se-nador Hélio Guciros.

O SR. HtL!O GUE!ROS (PMDB- PA. Para uma
comunicação, Pronuncia "O segtiiilte -discurso: Se~ ~evi-
são do orador.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores, uso da
tribuna, neste momento, para fazer uma e.oinu.nicação
que julgo importante para a Casa. Quero dizer a V. Ex~s
que, a partir de hoje, estou recebendo adesões e solidariedade -à formação de um grupo -den-Úo do CongresSo
Nacional com o nome de Grupo do PMDB. Estou realmente preocupado, porque eu tenho visto a formação do
Grupo Travessia, depois velo otitfo grupo com o nome
do Grupo Pró-Unidade; depois o- Grupo Pró-Partido.
Então, antes que todo mundo forme agrUpamentos, eu
quero dizer que, a partir de hoje, eu estou recebendo apoio e solidariedade a esse bloco que deve se chamar
Bloco do PMDB.
Qu_ero dizer a V. Ex• que este irupo que estoU idealizando não deverá ter nenhum problema com a Justiça Eleitoral como teve agora o Partido Comunista Brasileiro,
que teve impedida a puiJrícaÇão dos Seus estatUtos por
uma decisão do Ministro da Justiça. Este grupo do.
PMDB, não. A Justiça já o registrOU e não preCiso nemdizer o que esse grupo pretende, porque os nossos objetivos, os nossos princípios já estão definfdos nos éstatutose no programa dp Partido, devidamente registrado pela
Justiça Eleitoral. Quero dizer ainda aos eminentes colegas que talvez fosse interessante que no lado do PDS
também se formasse um Grupo do PDS, para não ficarem somente o Grupo Pró-Maluf, o Grupo PróAndreazza, o Grupo Pró-Marco Maciel, o Grupo PróAureliano Chaves, o Grupo Prô-Diretas. Então, se houvesse um grupo do PDS, talvez, com o outro grupo do
lado de cá, o grupo do PMDB, talvez fosse mais fácil, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, chegarmos a urna solução
para este impasse. Porque acho muito mais fácil tratarem os Grupos do PDS e do PMDB, do qu-e is démarches e negociações passarem por Travessias, por PróPartido, por Pró-U nidadc, por Pró-Dirctas, por PróMaluf, por Pró-AurCiiano.
t tanto pró, Sr. Presidente, que acho que estou planejande uma solução mais simples para o impasse. Quero
dizer que não há necessidade de ·assinar coisa alguma. Eu
não vou levar abaixo-assinado à ninguém, ninguém precisa assinar manifesto, abaixo-assinado, nem se encontrar com político de espécie alguma, nem aqui em

Brasília, nem em Minas Gerais, nem em São Paulo, nem
no Paraná. nem no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro canto, não precisa n:.Jda disso. É muito simples: 5ãsta, como nos lances de leilão, fâzér um simples sinal que
eu já sei que o eminente Senador ou o eminente Deputado quer participar no Grupo do PMDB.
Era esta a comunicação que, com a tolerância de V.
Ex~. Sr. Prcsidenté,_' desejava fazer, salientando que;·se
por acaso esse ir:uro fracassar, tenho cjuc ficar._Somei1te
no bloco do "eu sozinho".
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal-Claudionor Roriz- Gaivão Modesto
-Alexandre Costa - João Castelo- José SarneyJoão Lobo- Guilherme Palmeira- Gastão MG!lerÁlvaro Dias - Carlos Chiare!H.

O SR. PRESrDENTE (Moacyr Dali~):.__ A Presidência convoca sessão extraordináría a realizar-se hoje, às
18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação das seguintc.s matérias:
~ Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
29, de 1983;
-Redução final do Projeto de -~i do Senado n"' 16,
de 1982:
-Substitutivo do Senado_ ao Projeto de Lei da Cáma_U)._ n<~ 25. de 197S~
-Projeto de Lei do Senado n"' 25.8, de 1983; e
-Projetas de Resolução n"'S 20 e 21 de 1984.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Sobre a mesa, redação final que vai ser IÍda pelo Sr. !"'-Secretário.

E !!da a seguinte.
PARECER No 256, DE 1984
Da Comissão de Redação
Redaçào rmal do Projeto de Resolução n\) 23, de
1984.
Relator: Senador Saldanha Derzi.
A Comissão ãprcsenta a redaçào final do Projeto de
Resolução no:> 23. de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE) a elevar em Cr$ 216.789.008,13
(duzentós i:: dezesSeis rriilhões, setecentos e oitenta e nove
mil, oito cruzeiros e treze centavos) o montante de sua
dívid<l consolidada intern:.l,
Sala dus Comissões, 31 de maio de !984.- João Lo-bo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Jorge Kalu-

me.
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minai da UPC de Cr$ 2.389,55 (dois mil, trezentos e oitent:l e nove cruzeiros e cinqüenta e _cinco centavos), vigente em outubroj82,junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de :.Jgcnte financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH. destinado à melhoria de vias locais em 5 (cinco) bairros pobres, nt~que\e
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Ccntwl do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicuçào.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr úalla) - A reÓação
finul lida vai à publicação. (Pausu.)
Sobre a mesª, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
JY-Secretário.

E lidú e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 103, DE 1984
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação. pura imediata discussão e votação, da redução final do Projeto de Resolução n9 23, de
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pe_trolina,
E-stado de Pernambuco. a contratar operação de crédito
no valor_de_ Cr$_ 216.7_89.008, 13 (duzentos e dezesseis miJhõe..-;, setecentos e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e tre-

ze

centavos)~

Sala das Sessões, 31 de maio de 1984. -

José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr OalJa)- AproYado o
reQUerimento. passa-se à a.pfeciação da redação final li-da.
Em discu$são. (P:.Jusa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.) Aprovada.
Aprovadu a redação final." ·:l matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENtE (Moacyf Dali;.~)- Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estilo presentes na Casa 53 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Item 1:

ANEXO AO PARECER No 256, DE 1984
Redação final do Projeto de Resolução o\) 23, de
I984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do ãrt. 42, inciso VI, da Ctlns"tituição, e eu,
----~, PreSidente, prOmulgo a seiuinte
RESOLUÇÃO No
• DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 216.789.008,13 (duzentos e dezesseis
milhões, setecentos e oitenta e nove- mil, oito cruzeiros
e treze centavos).
O Senado Federal resolve:
Art.. 11' ~a Prefeitura Municipál de PctràlinU, ~sta
do de P.ernambuco., no.s termos do art. 2~> da Resolução
n~' 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, au- tórizada <J_contcatar operação de crédito ri.o vãfOr de Cr$
216.789.008,13 (duzentos e çlezesseis milhões, setecentos
e oitenta e nove mil, oito cruzeiros e treze centavos), correspondente_ a 90.383,36 UPC, considerado o valor no-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
.Câm(lra o~ 5.1, de. l978 (n<:> l.465j75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 8"' da Lei n\)
6.251, de_ 8 c;je outul;lro çi~ 1975, que institui normas
gerais sob r~. despor_tÕ_s ~dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 638 e
-639, de 19.81, das Co.Ôlissões
- de Educação e Cultura; e
- d_e Finanças.
Em votação.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente~ peço a pala-

vra para encaminhar a votaçãÕ·.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
paftilira ao nobre Senador Nel.son Carneiro, para encaminhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PT6- RJ. P"ra encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. PÚsidente, Srs. Senadores:
~cdi pã!uvra pa~a fazer apenas uma objeçào, não ê
para rejeitar o projeto, mas para suscitar um debate.

a
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Realmente, o projeto concede ao esporte de carãter
amadorístico a prioridade no apoio financeiro -de qUetrata o arL 89 da Lei n9 6.251, pelo menos 75% do total
dos recursos disponíveis.
Ora, todos os esportes têm, pelo art. 89, que é o único
que figura no avulso, a seguinte redação:
"Art. 89 O apoio financeiro da Uniil.o somente
será concedido a entidades que observarem as disposições desta Lei e de seu regulamento ou as normas expedidas por órgãos ou entidades competentes
do Sistema Desportivo nacional.

O que dá a entender que dos 100% desfinados a todos
os esportes - e muitos deles só sobrevivem porque são
profissionais ~se rctirariarri 75% para o esporte amador.
·
Sr. Presidente, sou partidáriO que· se dê um grande
auxílio, um grande estímulo ao esporte amad_or, porque
ele não carreia receitas para os clubes ou entidades que o
praticam. Mas seria o caso de se perguntar se melhor não
fora - e aqtií nào vai nenhuma crítica - que as comissões tivessem examina.do-commais__rigor esse dispo-sitivo,
reduzindo-o a proporçaes razóaveis, para que não se
destinassem, praticamente, quase todos os recursos ao
esporte amador, sem pensar naquele esporte profissional, por exemplo, o voleibol e o basquetebol, receitas o
bastante para atender a esses esportes.
·
Sr. Presidente, não voto contra. Acompanharei ascomissões, coerente com a minha posição. Mas não pode~
ria deixar de fazer este reparo, porque estaria faltando a
um dever de cons_ciência. Acompanho as comissões, porque, coerentemente, como em todas as minhas posições
tQmadas nesta Casa, nunca votei contra nenhum projeto
com parecer favorável das comissões. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Gastão Müller- Sf. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Gastão Milller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para en·
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideitte, Srs, Senadores:
O nobre Senador Nelson Carneiro chamou a atenção
para as comissões. Fui o relator, na Comissão de Educação e Cultura, do projclo e-m pauta. O -meu parecer diz
o seguinte:
"O art. 8\> _da Lei n9 6.251, de S d"e ouuibi6 de
1975, estabelece que o apoio financeiro da União
somente será concedido a entidades que observarem
as-disposições desta Lei (n9 6.251/75} etc. Entidade,
bem o sabemos, é termo que serve para designar
qualquer pessoa jurldica, tanto de direito_ público
quanto privado, podendo 'estar abrangidos no texto
do referido art, 89 e, bem assim, no aPOio financeiro
a ser prestado pela União, não· somente os clubes,
como quaisquer entidades que dirijam, cuordenem,
controlem ou proporcionem a práticã.- do desporto
no Pafs, inclusive, por exemplo, a Gazeta Esportiva
que tradicionalmente realiza a Corriáa· de São Silvestre, nas passagens do ano.
Contudo, a legislação atual- ou melhor, a que
preexistia à edição da de n9 6.251(75- já diz mais
ou menos a mesma coisa e, infelizmente, entidade
tem sido entendido como sinônimo de clube_, e, mais
particularmente ainda, COIJIO clube de futebol profissional. TantO qae o "bocado do leão" está sendo
destinado", i:iresentemente, às despesas de transj)O-riedas deleg<lçÕcs dos clubes partiCiPantes do Campeonato Nacional de Futebol, em prejuízo_ evidente de
muita atividade do esporte amador.

Nem mesmo aquelas competiç_9es de renome nacional ou internacional dentro do esporte amador
como a São Silvestre, ?- travessia de São Pa_ulo a nado, a Nove de Julho de Ciclismo e outras- consegUem receber qualquer auxílio financeiro, ficando a
inteira responsabilidade e encargo de sua realização
sobre os ombros dos organizadores, geralmente entidades privadas, que mal conseguem contar com
auxilias estaduais, muniCipais ou particulares."
Depois de caracterizar, na justfficação, ·o que· é
entidade, o autor do projeto finaliza afirmando que
o presente projeto de Lei tenciona fazer que figure
expressamente na U~i n9 0.251/75 a obrigatoriedade
de o esporte amador ser apoiado financeiramente
com, pelos menos, setenta e cinco pór cento das disponibilidades de recursos.
Assim, pelo que representará de estímulo para o
esporte amador, somos favoráveis ao presente-Pro--=jeto de Lei."
De modo _que esta foi a preocupação do legislador e
nós apOiamos, em princípio, a idéia do emirtente autor
do projeto, o nobre Deputado Francisco Amaral, de São
Paulo, muito conhecido nosso.
Se o_ Senador N~lson Carneiro, de acordo com os
princípios regimentais, requerer ...
O Sr. Nelson Carneiro -

Não posso mais emendar.

O SR. GASTÃO MÜLLER- Então, se_a ilustre Bancada do PDS votar contra o projeto, desde já requeiro a
V. Ex', Sr. Presidente, a contagem çie votos. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Em votação,
Os Srs. Senad_ores que o aprovam -queiram permanecer
santados. (Pausa.)
Rejeitado.
Será procedid<t a verificação da votação, solicitada
pelo Sr. Sen<ldor Gastão Milller. (Pausa.)
t. evidente a falta de quorum. Vou suspender a sessão
por 10 minutos e acionar as cainpainhas..
Est;í. suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e8 minutos, a sessão é reaberta às
16 horas e 20 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D_alla) .----:- Está reaberta a sessão. _Sendo evidente a falta de númerQ_e~ ple- nário; a Presidência se dispensa de proceder à verificação
solicitada, ficando adiada a votação do projeto, bem
como das demais matérias constantes_ da Or_dep) do Dia,
todas em fase de votação, assim constituída: Projetas de
Lei da C;,imara n9s __ 54(81, 58/81, 47/83, 5/81, 10(81,
44/81, 53/77 e 65f79; Requerimentos n9s 784/83, 99/84
e 102/84_;_ e Projetas de Lei d.a Câmara n9s 79/79 e48f83. _

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oaliaj ::__Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Cid Sampaio,
O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavr:.t ao nobre Senador Benedito Ferreira,

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Trago hoje, mais uma vez, à consideração da Casa, e
qtiC espero em Deus, seja objeto de profunda "reflexão
de todos" especialmente dos homens do Executivo, visto
tratar-se, no meu modesto ponto de vista, do assunto
mais importante não só para o Brasil e a nossa gente,
mas para toda a humanidade. Tr<igo, Sr. Presidente, um
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exame, sobre o caminho e os descaminhos percorridos
pelu nossa Agropecuáda, e em larga pinceladas, a sua

história desde os primórdios da ocupação do nosso território.
De início, Sr. Presidente, vamos ver como Deus, na
sua genero-sidade, tudo fez para que este País prosperasse
e se tornasse viâvel como a civilização do (39 Terceiro
Milénio qUe se_a:Vizinha, Vamos ver que, além de nos dotar.. de solo,_ água e clima propício a nos tornarmos os mitigadores da fome que ronda, e em muitas partes da Terra, infelicita e mata muitos dos nossos semelhantes. ~
verdade, Sr. Presidente, que começamos a nossa camiM
nhada (15) quinze séculos após os nossos colonizadores
europeus, mas em compensação ao atraso, além daquilo
que Deus nos dotou, não temos aqui as intempéries climáticas que para eles são uma constante, temos certeza
que com um pouco mais de atenção e objetividade, vamõ-s ultrapassá-los até em produtividade por área plantada.
Enquanto os mais avançados, os nórdicos, levam (60)
anos -para ''fazer" uma árvore, nós a conseguimos aqui
com ( l5i quinze anos, enquanto precisam de. celeiros
para a forragem e estábulos para resguardo dos seus rebanhos. Temos sol e pastagens verdes, em (60%) sessenta
por cento, do nosso território (12) doze meses por ano.
No entanto, Sr. Presidente, temos sido um povo descuidado, como iremos ver mais adiante, mas parece-me
.que, de certo tempo a esta parte, vimos nos tornando
verdadeiramente negligen.tes quanto ao nosso futuro,
quanto a bendita herança, quanto às Dádivas de Deus,
para nos torn~rmos, sem nenhuma razão plausível de o"rdem interna, um povo imediatista, egoísta, muito preocupado com o enriquecimento imediato e fácil, como o
desfrute de todos os bens materiais a qualquer preço e
custo, até- mesmo com o sacrificio dos nossos principais
valores morais e espirituais. No nosso "escapismo'l[alsa
e engarrosamente tido por muitos como sinal de lucidez,
de inteligência, vimos enveredando pelo caminho do engodo, do ludíbrio a nós mesmos; temos, Sr. Presidente,
perdido tanto e tão precioso tempo a tentar nos enganar,
tudo fazendo atê mesmo para esquecermos que "o saJái-io do pecado é a morte" e, por aí vamos indo na busca
do ter, do possuir e para tanto vamos erigindo uma ecoM
nomia em bases falsas, num processo do verdadeiro
"cllora mais quem pode menos", num processo de enriqUecimento através da escassez provocada ou simplesmente da tranSferêhcía de rendas do setor primário, do
setor com menos "peso político" para o setor urbano,
para o secundário e mais ainda para o terciáríõ, o setor
de serviços, notadamente o de intermediações financeiras.
Estamos, Sr. Presidente, como o "homem imprevidente; biblicamente, estamos erguendo a nossa "casa", não
em _cim_a_~a rocha, mas num_ banco de areia, e o pior, Sr.
Presidente, é que não estou dizendo nada de novo. Tod~s estamos cierites desta realidade, mas parece-me que,
hipnotizados, como que embotados, não retrocedemos,
maj-chamos céleres para o sepulcro, que estamos cavando para nós mesmos ou certamente para as futuras gerações. Agimos como se nos faltassem perspectivas,
como se estivéssemos, não no limiãr do ano 2000 (dois
m ii), mas como se estivéssemos no fim- dos tempos, no
"fim dos mundos".
Mas, vejamos, Sr. Presidente, as velhas, as seculares
distorç-:õc.s,-tão nossas conhecidas, mas que vimos insistindo em cometer contra a nossa Agropecuária, contra a
nossa pfópria subsistên-cia.
Quis, Deus, talvez para que a nossa pecuária tudo sofresse resignadamente, a exemplo das nossas mães, que
ela _entrasse no Brasil pelas mãos de uma mulher, D. Ana
Pimente!, esposa de Ml:lrtin Afonso de Sousa, nosso· primeiro colonizador e mais, qu-is o Supremo-Arquiteto que
a nossa Pecuária fosse generosa e tudo desse de si em favOr do Bmsil, a exemplo dos Vicentinos que a propaga-
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ram na Região Sul do País; como veremos, na pesquisa
que aqui trago~ fruto erri par-te timbém, da minha pequena experiência peSsoal no setor; vejamos, Sr. Presidente,
as razões da perplexidade dos estrangeiros que tentam
compreender as nossas contradições.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL(Seção II)

Mas veja V, Ex' que o meu ufanismo de certa forma se
justifica. V. Ex• mencionou os cerrados. O cerrado até
bem poucos a nos, principalmente por nós em Goiás, tido

comO um- espaç-O que se prestava só para fazer lonjura,

hoje o cerrado, em Goiás, vem renumerando, ma-is de

três vezes, a agricultura de subs_is_tência, surpreenáentemente, com a cuJt~ra daquilo que só a enger~hosidade e
talvez um povo,- reálmente, aquinhoado por Deus poderia realmente obter que foi chamada soja tropical. Então
vê V. Ex• que a soja em Goiás, hoje, está rendendo 3 toneladas por hectares e isso na média global. Ora, aos
preços que a soja está dando hoje, porque poderá haver
uma modificação, mas até que ta1 ocorra, creío-me autoExpedida a devida carta~patente, a qual foi adjetivada,
rizado a achar que o cerrado, .que eu mesmo, na minha
com muita propriedade, como .. monumento" pelo Proinfância, entendia, repito, como um espaço inútil para
fessor Rui Cirne Lima, ficara o_capitão-mor autoriZãdo
fazer Jonjura, verifico hoj~ que esse antigo espaço inútil
a conceder cartas de sesmaria aos que com ele viess~rn e
está sendo, efetivamente, a redenção da nossa agricultuaqui desejassem permanecer.
r.t de exportação. Por outro lado, nobre Senador Passos
Pôrto, pro-cede o meu ufanismo, porque sou filho de um
O SR. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?
homem que vendeu muito boi com 15 anos de idade:: e
isto
não Jaz muito_ tempo, pois eu airida assístí.il.os 6 ou 7
O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito pra· ~
_anos de idade, à época meu pai ainda era um. homem
zer.
próspro, fazendo boiadas, naquele tempo no casco do
burro e comprando e engordando bois, com mais de 15
O Sr. PasSOS Pôrto:..::. Antes que V. Ex• façã essa dianos de idade. Na Região Sul do meu Estado, Sr. Presivulgação histórica sobre a ocupação pecuáii<i -nci B-rasn,
dente_, a nossa pecuâria de corte ainda leva 60 meses para
eu gostaria de aproveitara 'seu magnífiCo diScu·rsõ para
fazer um boi, considerando 12 no ventre da mãe. Mas, já
dizer a V. Ex~ que eu nãO participo desse ufanisn1o que
na minha região, onde eu exercito a minha atividade de
V. Ex• expôs, de que somos um País privilegiado por
_agropecuarista, de modo especial, na pecuária bovina,
nós. já ganhamos r ano paú obter 0 peso, chamado peso
Deus, que nos deu bons solos e bons climas. Esse ufanismo que, de uma certa forma~ se incorporou atravéS ·da lieconômico para 0 bovino, e esse boi não tem um berne,
teratur.t à cultura brasileira, tem sido, de uma certa fornão tem um carrapato. N<i. nossa região, a chamada rema, prejudicial. Primeiro porque temos um dos solos
giào verde, que aqui eu trago como a mais adequada, talmais pobres do mundo, 2/3 dos safos do Brasil ou sãO de
~do mundo paru a pecuária bovina, e é preciso que 0
cerrados ou solos ácidos que precisam ser corrigidos
Senador Passos Pôrto volva suas vistas para aquela repara. terem .rendimento agrícola. Quanto ao c!ínla, -não
- gifio e constate paru alegria sua, tenho certeza, como
prec1s~. di~r a V. Ex• que l/3 deste País e~tâ dentro, não
agrônomo e sobretudo co_mo patriota, que aquela região
·do ~o 1S0 J0 das secas,_ Jl]~~ ~o grande ret:ngulo de ch!J: _____ cestú propiciando ao Brasil aquilo que já era como se verá
vas Irregulares, que começam no Maranhao e vêm até o
aqui com 0 desenvolver das nossas anotações aquilo que
Norte de Minas. Nós so~os um País que realmente teve
já era clamado em linguagem candente, po~ Serzedelo
gra~des recursos naturats e sofr~ um processo pred.aCorreia no Parlamento Brasíleiro no começo do século
tório ~o lo?go dos sé:ulos, não só extraindo seus re~u~nos alb~res mesmos da Repúblic~, que era urna melho;
sos nuneraJS ou atraves do processo de orosão, esses soprodutividade,_ um melhor desfrute do nosso rebanho e
los _fo~am-se depaupera~do e somos hoje uma nação que
iw verdade, _Senador Passos Pôrto, na minha região ai'n~
esta vJ.vendo ?a ex~ansao de su~ fronteira agrícola. Essa
da não atingimos, na verdade, 0 patamar' argentino, em
f~ontetr~ agncola, que alguns d1zem que se esgotou, ela
obter uma carcaça económica aos 2 anos de idade. Mas
amda nao se esgotou. Nós teremos, talvez, ainda o final
- estamos caminhando celeremente para lá. E o que é mais
deste milénio para a coilqui~ta da fronteira agríc9la._
importante, com o zebu, com a carne cuja gordura é peConquistados Rondôn-íã, Acre,--y-atO Grosso do Sul: o
riférica que nos dá o handicap na medida em que recupe~
Mato Grosso tradicional, q-ue seria. o do Noite etC., ai
rarmos a credibilidade sanitária nos mercados mais sosim é que o Brasil vai fazer uma revisão de todo o seu cofisticados da Europa e dos Estados Unidos, sem dúvida a
nhecimento sobre solos e climas no Brasil e verá que nós
nossa carne não terá competiçã'o; ela não sofre concor:
temos um grande trabalho, um grande projeto de recuperência da carne das raças exóticas, como é o caso da raça
ração e de aproveitamento desses solos. V. Exf rttesmO,
Hereford. De sorte que, eu não posso conceber se não à
que é do Estado de Goiás, um Estado conhecido como
generosidade divina.
Estado rico e, no_entanto, é um Estado que tem, talvez,
aí em torno de doís terços de suas terras compostas de
O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• me concede um aparte?
cerrado, cerrados melhores e cerrados piores. Esse cerrado, graças à transferência da capital já está sofrendo um
O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu gostaria só de
processo experímental de aproveitamento. Nós já temos
concluir o meu raciQcfnio ~ conceder-lhe-ei o apúte com
aí lavouras de trigo, de soja etc., graças ao processo de
muita alegria.
correção, quer dizer, já: estã se fazCildo uma agricultura
Some_~te graças à generosidade divina, podúíamos
racional, mas nunca aquela consciência que está incornós, §[.~ Presidente: descuidados, como somos, negligen~
porada em todos nós de que este é um País que Deus do~es. como temos sido. Basta dizer,_ ~as perguntei neste
tou dos maiores privilégios -~m solo e clima. Creio que --- plenáriõ, não sei___[_e na ausênciã do Senãdor Passos Pôr~
esta não é a informação dos pesquisadores e cientistas
to, quem de nós não se lembrava da fisíoiwmia e do
brasileiros.
nome elo assaltante do trem pagador. Todos se lembraram. Tenho certeza.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Sou forçado a
curvar-me, em_grande parte, às observações de V. Ex•,
O Sr. Passos Pôrto - O inglês?
porque V. Ex•, realmente, é um doutor na matéria e é anO SR. BENEDITO FERREIRA - O inglês. V. Ex•
tes e sobretudo um homem muito sensato, muito equicorihece até a nacionalidade dele. Mas ninguém -se
librado. Logo, suas observações, não fosse a sua qualifi~
lembrou, Sena~?r PassoS Pôrto, pO-rque ninguêni tinha
cação técnico-profissional, já- teriam qUe ser objeto de _
neiTI ouvido falar sequer, que nesie País tinha um agrôuma reflexão.

A "caminhada" ou o início da pecuária como ativídade econômica no Brasil teve, em 20 de novembro de
I530,_o_ seu J:iollto de partida na Vila de Crato, Portugal,
quando então E! Rei D. João Uf para aqui enviou-- na
condição de seu capitão-mar- Martin Afonso de Sousa
a fi:m de tomar posse efefiva e iniciar a colonização das
novas terras, 30 tinos antes -descobertas por Cabral.
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nomo que, por certo, ganha menos do que um chofer de
carreta, chofer de caminhão, pesquisando é que desenvolveu a soja tropical. Ninguém sabia o seu nome e nem
se ele era brasileiro. Mas, mais do que isso. Um outro
agrônomo, no anonimato, desenvolveu um milho, cujo
aminoácido, o torna tranqüila e pacíficãmente o sucedâneo do trígo, que tem sido, sem dúvida, um grande sangradouro nos povos de países tropicais que, habituados
ao consumo do trigo; (êin que importá-lo porque, realmente, não se conseguiu uma variedade que o torne tão
produtivo e econ_ômico, c:ompatível, afinal, com as nossas reJis necessidades de consumo.
Mas ninguém soube o nome. Eu verifico, nobre Senador Passos Pôrto, que só mesmo sendo muito bem aqui~
nhoudo pela generosidade divina poderíamos chegar a
ser, hoje- entre as dez maiores potências do mundo, em
matéria de parque indtJstrial - se não como?, traindo
até a nossa própria vocação!
Veja V. Ex', que_ nôs dizemos que Goiás é um Estado
de vocações agrícola, e pastoril, mas lá estão inermes as
malares jazidas de não~ ferrosos que este País reclama e
comprU do exterior. Estão apenas inermes. S verdade
que a falta de capital, os interesses do capital estrangeiro
para os projetas de maturação mais demorada, como é o
caso da mineração, da siderurgia, e mesmo da agricultura, como nós vimos -achei, hoje, até a razão histórica
-porque ela tinha que ser caridosa, dadivosa, apanhar
caluda. porque ela entrou no Brasil pelas mãos de uma
mulher, e só as· mulheres conseguem ser generosas conio
soem ser as mães. E tinha q4e ser caridosa porque D.
A nu Pi mente! entregou os bois par.t os Vicentinos, os caridt)sos Vicentinos, para fazer a sua propagação na região Sul do Puís.
Faço estas observações, nobre Senador Passos Pôrto,
p~tra tentur me situar, no meu modesto ponto de vista,
reiteírando-lhe a minhu admiraçãO- e o meu agradecimento pela sU~ intefvençào, que só vem valorizar o meu
di.scurso.
Ouço O nobre ·senador Cid Sampaio.
O Sr-. Cid Sampaio -llustre Senador Benedito Ferreira. a· minhu intervenção, primeiro, objetiva facilitá-lo.
Na realidade, é indispensável que homens ligados ao trabalho, ligados à lltividade produtiva, com espfrito públi~
co, se voltem para os problemas políticos. E V. Ex•, pelas
vezes q·ue tenho visto intervir nas discussões ou nos debates do Senado, tem demonstrado con~ecimento, experiêncía e espírito públíco. Quero felicitá-lo por isso. Mas,
ao mesmo tempo safíentar como são-- diferentes os
problemas neste nosso Brasil. Analisa V. Ex• a penelruçào do gado no Oeste brasileiro, o que tem propiciado
o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento crescen~
te da agricultura, alcançado em funçào da criatividade,
da capacidade de improvisação até dos técnicos brasileiros, tanto no caso da soja como no caso do milho. Todavia, esse problema é muito diferente em todo Brasil,
~amo este nosso Brasil é diferente. Na Região do Nordeste, onde a área sem i-árida corresponde a quase 90%
desse pedaço do Brasil, nessa região que a população, o
homem fixou-se através do trabalho agrícola, vivendo no
intervaro das chUvas irregulares, produzindo um ano sim
e outro não, -aols -anoS--sim outro não, mas daí tirando a
sua subsistência, em áreas onde, pela natureza da vegetaçãO e da profundidade do solo, a exploração pecuãria
não é rentável, onde precisa, às vezes, mais de um hectare para- que sobreviva uma cabeça de boi e uma cabeça
de__gudo. E o desenvolvimento do gado não atinge o desenvolvimento que alcançam os _criadores nas fazendas
do Sul do _Srasil. Por estranho que pareça, dada a desorw
dem económíca que se encontra o Brasil, é hoje o gado, é
hoje o boi, que est~ expL:tlsando o homem que trabalhava
n_.a terra. Na cidqde__do interior de Pernambuco a população _rural, e muitas deLas, estão se reduzindo à metade,
enquanto cresce a população urbana. O boi, expulsando
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o homem, porque ativicfade tornou-se dela! modo desequilibrada e desorganizada no Brasil, qudmesmo naqueles hectares de terra de bai1(<t produtividade, até de fOrragem, compensa criar o boi para uma rcgiãõ õnde compensação tem o sentido completamente diferente do qUe
significa lucro e compensação em outras área:fdo Brasil.
Dai a necessidade. e eu ch<tmo atenção de V, Ex' para
que nos seus_estudos, nas suas indagações sobre esses
problemas pecuários e agrícolas no Brasil, ajude a resolver esse problema, porque não é possível que o boi continue a expulsar o homem e esse venha marginalizar-se nas
periferias daS grandes cidades, tornando-se um problema
sociUI terrível, porquanto ele faz parte daquela grande
parcela da população funcionalmente analfabeta, porque não tem capacitação para exercer atividade econômic<r-alguma, a mio ser lavrar a terra com os próprios
braços. E se lhe se tira a terra, esses braços, não encontrando ati v idade, vão servir para se armarem e tornarem
bruços criminosos que tiram, hoje, a tranqUilidade da
população brasileim, em função do descuido, do abandono a que ficaram todos esses problemas no Brasil em
que nós vivemos hoje. Felicito a V. Ex' pela magnífica
oração que está fazendo.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Senador Cid Sam·
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gue para um cidadãO-...=.. como aliás eu ressalto -~qui. em
minhas observações - que conhece máquina porque: já
andou na carroceria de uma camioneta ou ~aminhão,
porque não temos sequer a preocupação de qualificar
essa mão-de-obra de operadores de máquinas, tanto é
verdade que no Brasil se tem notícia de uma única escola
oficial de preparo de operadores de máquinas agricolas,
em Goiân-ia, mas que está praticarríente fechada.
A verdade é que o boi ainda é uma miragem, é uma
ilusãO pai"a muitos e pãra outros, até porqu-e nãO têm o
que fazer com a gleba. Mas a verdade- e V, Ex' vai
constatar aqui, com os números trazidos por mim - o
boi nunca acompanha de perto, nem mesmo de longe o
índice geral dos preços. Eu trago aqui dados para corroborar estas nossas assertiva, dados buscados nas publicações da Fundação Getúlio Vargas. Tenho insistido
_rn_uit_o em dizer que uma forma de ficar pobre alegremente é ser agricultor e pecuarista neste Brasil. E muitos ainda por desconhecerem, por não saberem a realidade do
desfrute que vão obter da pecuária bovina._ Ressalto bem
esse ponto aqui, por norma, por formação cultural, mas
eu diria que, em realidade, por burrice, o pecuarista brasileiro, Senador Cid Sampaio,- não vai nisso propóSrto
de agravar ninguém porque sou um deles- normalmente, ele usa chapéu grande não é para se esconder do sol;
tenha V. Ex• certeza de que ele usa chapéu grande para
esconder o tamanho das orelhas. o bicho é burro mesmo,
é tão burro que de gosta de dar a pensar, a entender, que
ele é um homem próspero, que ele está muito rico, que
ele está ganhando rios de dinheiro, que a boiada dele deu
20 arroba:. e que ele conseguiu vender os bois mais caro
do que o vizinho. E essa falsa prosperidade está toda lá
no Banco Central, está cunhada no Banco do Brasil e
sendo gravada, diuturnamente, pela maldita correção
moneüíria, que vãi transformar o Banco dO -Brasil e os
banc1.\S privados, em breve, nos donatárioS, nos pOssti:i·
dores de todas as glebas do Brasil se não encontrarmos
um retnédio heróico para resolver esse problema que é a
inadimplência no meio rural.

paio, eu -quero agradecer a magnanimid.ide em
colocando-me neste pedestal imerecido para mim. Mas
pediri"a a V. Ex• permiSsão, embora não vivendo bem,
porque embora mantenha negócios no Nordeste, e lá eu
vá de vez em quando, eu não tenho maior vivênciâ cOin o
meio rural nordestino, a exemplo do que ocorre éom V.
Ex~ Mas eu lhe pediria permissão para tentarmos colocar
melhor, pelo menos no meu modesto ponto de vista, respeitando a e1(periência de V. Ex• sob todos os aspectos, é
que talvez a colocação melhor fosse que o boi não tiveSse·
expulsando, mas o boi tivesse subs.titulnâo a ausencia
daquele braço forte, como ocorre no meu _caso, particularmente em Goiás. O hofnerit, Sr.-Pi-es!Oente e nobre Senador Cíd Sampaio. no meu Estado, tinha orgulho de dizerqueele não consumia mais de 15 ou 16 díás de trabaÉ verdade e é muito cõrnodo, isso faz parte do nosso
lho para derrubar um alqueire de mato, um alqueire geoescapismo. transferir respOnsabilidades. Ê verdade que o
mêtric_o 4_8.400 metros quadrados. O Brasil tem esta conPoder Público tem grande respQnsa.bilidade nisso, até
fusão de alqueirão baiano, alqueire mineiro, alqueire
por esperteza política. Trati:l-se de um setor que_ não faz
goiano.J! por aí vni. Até nisto nós gostamos realmente de
passcifa~ não faz greve, _não faz quebra-quebra, vota
ser complicados. Mas, na verdade ê que hoje, n~- n1inha
pouco, a maioria é de analfabetos; não têm os meios de
região V. Ex• nãõ encontra urrí homem-queconSuma mecomunicação a sua disposição porque eles não compram
nos de 50 serviços para derrubar I alqueire de mato. Eu
espaço nos meios de_ comunicação, não fazem propagantenho muitas pastagens formadas, nobre Senadõf Cid
das. Então, se o pai e a mãe mais se preocupam com OfiSampaio.-Com aquele tipo de homem que ainda não tilho que mais chora, que mais ruído faz, é normal até, e
nha sido_atrafdo pelas luzes da cidade, pelo engodo e
de certa forma justitíco o comportanli"rito dos gOvernos
pelo ludíbrio das favelas. Mas, _que, ante o legislado. porbrasileiros, em atender aqueles que pressionam mais,
que nós gost~mos muito de letras mortas, nós gostamos
aqueles que_estão mais próximcis. AlíadO ao" tato da dis.de ter umu legislação para exibirmos, embora nem semtância, mais essa burrice de ostentarem prosperidade que
pre nos preocupemos em exercitá-la. Mas, a verdade é o
- inexiste, os nossos experts, talvez mais espertos do que
que talvez estej"a ocorrendo no Nordeste: o boi esteja
experts, da economia brasíleira sempre acham um lado
substituindo o espaço antes ocupado pelo agricultor,
mais fraco da cerca para ser arrombada, Evidentemente
porque o que na realidade o que sobrou- a aí eu volto
o lado mais fraco, é aquele mais vulnerável, aquele que
novamente a minha preocupação e a minha experiência
não faz passeatas. Então, resolve-se o problema do custo
goiana - é o que havia de melhor, o que havia de mais
de vida nO-Brasil"simplesmente achatando os preços dos
qualificado, o que havlã em termos de homem com alguprodutos da agricultura e_ da pecuária.
ma reserva energética e até mesmo com alguma ambição
para buscar dias melhores. não ficou lá no campo, veio
O Sr. Passos Pôrto - V. Exf me permite um aparte?
embora para a cidade. Lá ficou a sucata humana o subnutrido. o~depauperól.do. o homem de muitas-mãlãdas~ o O SR. BENEDITO FERRji:[RA- Com muit~-pra
verminoso. aquele que nào teve nem sequer coragem
zer.
para vir embora para a cidade, não teve ânimo. Daí, hoO Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, V. E1(• está faje. pensar·se em agricultura com o braço, em que_ pesem
lando sobre uma coisa que considero muito oportuna. E
os absurdos dos·precos dos implementas no Brasil, prinainda gostaria de fazer referência ao que disse aqui o
cipalmente com essa reserva de mercado que criamos
eminente Senador Cid Sampaio, grande economista e
pura essas indústrias de máquinas e implementas.
grande homem público do Nordeste. Inicialmente, para
Cheg~-se ao absurdo, hoje, de se falar de uma colheta·
dizer à V. E.x~ que a atividade agrícola no Brasil sempre
deira - um pouco esnobe a palavra, eu gostO de dizer
como dizemos lá no InteriOr, colhedeira- cUstã-80 rrií·- -- foi uma atividade escrava, ela foi exercida no Brasil,
sempre, pelo escravo, foi uma atividade de última catelhões de cruzeiros e, no entanto, essa colhedeira é entre-
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gorja. Era depreciativo, sobretudo no Nordeste, alguém
'dizer que fazia atividade agrícola, ou s_e era dono de en~
genho, Senhor de engenho e se participava da agroindústria na região- !1 agricultura, sobretudo a de alimentos,
sempre foi produzida nas pequenas propriedades ou na
agricultura familiar. A agricultura na área do semiárido, sempre foi uma atividade heróica e feita por estes
homens que eram empregados de fazendas e que tinham
na atividade da agricultura uma atividade coinplementar, quer dizer, no filn de tarde ou no começo_da manhã,
ªn_tes de dar o dia de _serviço, ele faz_ia _agricultura.
Nordeste sempre se caracterizou como uma área de
grandes propriedades. E o grande proprietário sempre
exerceu uma atividade, no Nordeste, muito importante
na política e na administração e, evidentemente, na defesa de seus interesses. De modo que o problema é muito
menos de natureza económica do que politica. Hã, realmente, no Nordeste um problema grave, sério e crítico
que é o fundlário. Este é urri problema grave. Considero
que tanto o minifúndio, que jã está ciiando- Sérios
problemas nos Estados, por exemplo, de Alagoas, no
Município de Arapiraca, onde a pequena propriedade
hoje já está sendo antieconômica porque rião dá para a
produção de fumo: no Município de Itabaiana, em Sergipe, pequeno, onde eu nasci, hã 5 mil sitias anti6conC5mi~
cos. Também há a grande propriedade, que não vem sen~
do aproveitada para a agricultura, porque os tempos são
irregulares. Então, há compensação do empresário em
(azer uma _atividade pastoril, que é uma atividade da his~
iória eçoriômica do Nordeste. Ninguém pode deixar de
se ligar no Nordeste ao vaqueiro e ao boi.

·o

O SR. BENEDITO FERREIRA- Especialmente ao
boi.

O Sr. Passos Pôrto - Mas o que há, realmente, de
uma maneira geral, no Brasil, é a falsa concepção deva~
Iore.~. Eu digo sempre aqui, por exemplo, que uma dona~
de-casa vai ao supermercado e encontra carne a 5 mil
cruzeiros o quilo e faz o maior estouro, a maior recla~
mação e a maior provocação, mas ela mesmo sai dali, vai
a uma bijuteria e dâ 100 mil cruzeiros por um brinco; que
é feito numa indústria qualquer e ela não reclama do
preço. Ela reclama porque deu dois mil cruzeiros por um
quilo de tomate. No entando, dá cinco mil cruzeiros para
ir ao cinema, quando só quem produz tomate, só quem
faz horticultura. só quem faz pecuária. só quem faz agri·
cultura é que_ sabe como é difícil a produção agrícOla.
como ela é cheia de riscos! Os riscos começam pela irre-gularidade de clima, pelo ataque de insetos e doenças,
pàr uma série de fatores que, até na hora da produção,
não há circulação, não há depósito, não hã conservação
de produtos agrícolas, não há entrega em mercado. Viu
V. Ex'. há pouco tempo, a superprodução de camarão, o
fenômeno social que ocorreu no Rio de Janeiro. Vê. V,
Ex~ que o _Brasil não está preparado e tudo aqui está para
se começar, inclusive isto. Eu acho que o problema é cultural também, Não se dá valor, no Brasil, ã produç-.lo
agrícola e ã produção pecuária. E, por isso, há um desestimulo generalizado. Eu acho interessante e tenho
gostado muito de ver em Brasília, por exemplo, que ê
uma cidade cheia de burocratas, esses burocratas que vivem sonhando nos gabinetes sobre incentivos e dispensa
disso daquilo e_ daquilo outro, -são contra os latifúrid1os,
os agricultores, etc,, e, um dia caem na bobagem de comprar uma chácara. Aí, lá vem a experiência engraçada.
Eu os espero de volta, todos eles liquidados, toda~ poupança perdida, jogada no cerrado de Brasília, todos eles
convencidos de como é difícil se produzir um quilo de
qualquer produto agrícola. Não é ve_~dade?
O SR. BENEDITO FERREIRA -

f verdade.

O Sr. Passos Pôrto- De modo que eu acho que tudo
está por fazer, Primeiro, dar o justo v::ilor- ao preço -da
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carne. V. Ex• tem ampla razão. O Governo, quando Quer
fazer demagogia e, aliâs, -todos Os governos,_desde os fa~
rnosos governos populistas até hoje, a fé os próprios go~
vemos da Revolução, fazem uma campanha sistemática
contra o preço da carne. Agora mesmo, há uma ameaça
de importação de carne do exterior para forçar a: baixa
aqui. Ora, o preço de um quilo de carne aqui, admito,
não está a altura do nível salarial do Brasil. Mas, o que
se deve fazer é ativar o aumento dos salários; não dimí·
nuir o preço da carne, porque, senão, as fan-fes de produç-do, os homens que geram a produção pecuária no
Brasil irão, sem dúvida alguma, especular com poupança
e -com agentes financeiros e Vão abandõnar as fazeridã.s,
que V. Ex~. muito bem e com estoicisino, faz lá, naquele
distante municfpio de Araguarina, no Estado de GoiáS.
De modo que V. Ex~ tem a minha solidariedade_e a minha informação de que a_cho que todos nós temos que
nos somar, para dar o justo valor à produção agropecuária brasileira.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado..
Ex:• sempre muito lúcido e, como homem realmente
ex:perimentado, traz mais do que contribuição, uma va-lorização ao nosso modesto pronunciamento.

V~

Senador Passos Pôrto, essa questão de preconceito
quanto ao agricultor do Brasil tem suas razões de ser,
porqu,e sabe V. Ex• do mandonismo-da chamada nobreza rural~ sobretudo a ~_sc_ravocrata, que foi repudiada pelos seus próprios filhos que iam pãra a velha Europa e lá,
abeberando conhecimento das Universidades de
Coimbra, Sorbonne e outras tantas, aqui chegaram e não
foram outros que não os filhos dos Srs. de engenho", dos
grandes plantadores de café que, entrando na polítíca,
promoveram, pressionaram e contribuíram, decisiVamente, para o esboíoar da chamada antiga nobreza rural.
Mas em Goiás, a l!:c;se respeito, eu assinalei um fato curioso, e acho que isso ocorria também nos demais Estados brasíleiros, não sei. MãS, effi--Goiás, no tempo das
prisões correcionais, no tempo em que o trabalho era
con:tpulsório, as chamadas famosas prisões corredOriais,
quando iam identificar um deSocupado na rua, um vadio, levavam-no para a cadeia. Como ele não tinha profissão nenhuma, tacavam lá, lavrador. Quer dízer,_não
era-nem-o-pária--da sociedade. Ser lavrador, neste País,
realmente, é um pejorativo tamanho que se prestoU, hoje
não tem mais prisões co-riecionats ecntro selcomo atuam
mais, mas é provável que ainda, em alguns lugares, nesses recantos deste País, aliida é capaz de, quando um vagabundo, um malandro qualquer, que não tem nenhuma
qualificação profis.c;iõnal, não posso dizer qual é que
tem, o Escrivão, lá, taque, na ficha do camarada, como
lavrador. Só que realmente esse preconceito tem raízes
realmente arraigadas.
O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. BENEDITO FERREIRA -Eu gostaria só de
concluir um pensamento, mas quero ouvir V. Ex:• com
muita alegria.

o

e

caso, por exemplo, do preço do tomate. verdade
que é um absurdo falar que o quilo do tomate é vendido
por dois mil cruzeiros.
Mas, Sr. Presidente, nobre Senador Passos Pôrto, o
produtor não recebeu mais do que trezentos ou quatrocentos cruzeiros por esse--quilo de tomate. o caso do
boi. Vou demonstrar aqui para V. éx~s que, sem f.ilsa
mo_déstia, até porque sou pago pelo povo para fazer isso,
já há muitos anos, desde a velha Câm_<lra dos Deputados
que sou pago, realmente, para defender o interesse da
minha gente. E angustiado com esse diferencial absurdo
entre o preço final pago pelo consumidor da carne e a
miséria que chega lá para o produtor do bezerro, que, no

e

caso, é o que chega lá para mim também, fui foiçado a
mOniã-r um frigorífico. Forçado porque, ocupando uma
~egi~o pioneira, muitos foram para aquela área confiarido na minha presença. E desenvolvemos uma pecuária
de corte que creío que, se não for a melhor, está situada
entre as melhores do Brasil hoje, pelo seu desempenho,
pelu efic-iência desse desempenho, pelo custo que se vem
alcunçun"do.
Mas, a· realidade é que fui além. Parti para a industrialização da carne. Mas, ai, vem o so(rimento da comercialização. E trouxe já, maíS véZes, a<i_lli ao -debate essas minhas observações sobre as distorções na comercialização
da carne. E, agora, trago aqui já fatos concretos de experiência pessoal- obtida da comercialização da carne no
var_ejo- de São Paulo. E cfeio que vou fazer muita raivanão nos Srs. SenadoreS, porque a maioria deles talvez
n_ão esteja acompanhando o preço da carne no varejo de
Brasília, - mas, aos nossos funcionários, aqueles que se
debruçarem amanhã a ouvirem a Voz do Brasil ou mesmo lerem o Diário do Congresso, vão constatar que verdadeiro furto. Sr. Presidente, é a comercialização de carne no varejo deste País. Agora, não estou trazendo novidade não, porque isso jâ foi apontado por órgãos govern_amen_tais, pela COMDEPI, nos idos de 1970. E já trouxe ess_es dados e trago-os novamente hoje, para um confronto, para mostrar o quanto essa nação, que marcha
para ser o país dos mascates, onde todo mundo compra,
vende e ninguém produz, e vamos acabar comprando
fome e vendendo miséria, estrangula o produtor rural na
forma em que vimos agindo até aqui, pelos números que
V. Ex• vai poder, depois, nobre Senador Passos Pôrto,
tenho certeza de _qu_e vai se debruçar melhor sobre esse
nosso modesto trabalho. Então, vai verificar que odesgraçado do produtor, Sr. Presidente, ubtinha em 5 anos
de ingentes sacrifícios, até 1970, j)l:lm produZir Um boi., 5
anos de riscos, 5. :;~.nos de dificuldades. Esse homem ficava, àquei<J época, com 60% do preço final pago pelo consumidor.
Isso escandalizou os técnicos do CóMDEPI; "rvias éum absurdo que a cidade, que a estrutura parasitária urbana -esse adjetivo já é meu não é âos -iécnlCos- essa
estititura empreguista, porque ninguém quer trabalhar
mais, mas todo mundo quer emprego, essa estrutura de
empregos que criamos na área urbana ficava com 49%
nUm ciclo não maior do que 10 dias.
Mas, vamos ver aqui, Sr. Presidente, _quanto que um
hoffiein, que cllida-_de 1000 bois numa invernada, que
cuida- de 150 vacas parideiras, lá no campo cria de empregos para os parasitas da área urbana, que sugam e
que parasitam o seu trabalho. D_af por que a cidade precisava ficar àquela época com 40%, ganhando 40% num
ciclo de lO cfiils, enquanto aquele que gastou 5 anos para
aprontar esse boi ficava só cOm 60%.
Mas, de lá para cá, a situ<içào ag-ravou e, hoje, Srs. Senad9res, pasmem V. Ex~s, eu t~nho aqJ,Jj dad_os desta semana, Sr. Presidente, _tomando por base o frete que grava, sobremaneira, o transporte do boi vivo aos preços
cada vez mais proibitivas, tomando por base os preços
praticados no ~arejo, Pelo~ supermercados, porque eu
nào ousei chegar ao açougue, porque ess_e_sim alnda vende bem maiS caro, porqLi~ os supermercados, Sr. Presidente, usam a carne como isca, qu_e nós como pescadores
usamos no anzolt tanto é _que eles_colocam o açougue lá
no fundo, para que o comprador de carne vã comprando
bugiganga na ida e na volta, através do que eles se remuf!er.a.m fa.ijamente, usam a carne como chamariz.
'Mas, V. Ex'S vão ver aqui que, com a modalidade que
a nossa empresa está implantando _em São Paulo, o
quanto se pode melhorar a participação do produtor, no
pr~ç'tr final, pago pelo consuinidor, e o quanto se pode
bef"!ef!ci<_~_r o_.s:_(!nsumicJor que não yem podendo comprar
car_ne, __porque, _e;n verdack:, nós compramos insumos,
máquinas _e impl~mentos baseados em dólar. Pagamos
juros ~om correção monetária plena. Mas quem nos
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compra e consome, a grande maioria recebe pelo INPC,
e dentro daquelas proporções estabelecidas em lei. Mas
nesse intervencionismo nosso, estatal, não é objeto de
nossa preocupação, Senão, para realmente corroborar as
razões d<is nossas mágoas, por pecarmos tanto contra os
nossos próprios interesses.

O Sr. João Lobo- Permita V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA gria, o nobre Senador João Lobo~

Ouço, com ale-

O Sr. João Lobo- Senador Benedito Ferreira, eu estou quase com remorso de interromper o brilhante disc;ur_so_de V. Ex• V. Ex• ~um h_Qmem que sempre faz pronunciamentos de tanta luci_dçz:~_nesta Casa, que nos causa espanto, é um homem de personalidade multifária,
um empresário, um criador, um político, com enorme lucidez, quando enfoca os problemas fundamentais de nossa economia. E _eu não quero interromper demoradamente o dis-curso de V. Ex•
_O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• não me intêrrõ"iripe;-mas ·cofaboi'ã.

O Sr. João Lobo_- Apenas era um aparte, referente a
essa desmoralização, a esse pouco caso que o lavrador
brasileiro esse pária, esse marginalizado sofre neste País.
Mas, eu apenas queria dizer a V. Ex' que isso é produto
de wn projeto nacional. O nosso projeto de colonização
foi feito em função da produção de bens para o bemestar dos outros países:, Nós só tínhamos monocultura,
onde _se usava as alimárias, que eram os escravos, e os
n~~res,_ os detento_res das terras apenas levavam esse produto -para as capitais européias. E foi crescendo o despre40 e a murgif!alizaçào co111_t?S nossos homens do campo,
com os nossos _l~vradores. Ao co":trárici- do que ocorre
nos Estad"os- UnidO~, V. Ex• sabe muito bem disso, porque toda estrutura social americana girou em torno deste
homem. A_ América cresceu de dentro para fora, a
América apenas exportou os excedentes dos lavradores.
Aqueles homens se fixavam no campo, faziam o seu
roçadinho, seu cercado, começavam a produzir, faziam
os seus chiqueiros, os seus poleiros, os seus cercados de
gado, e aquilo que sobrava era o que eles exportavam, o
que SQbrava do bem-estar d\1 sua família e d_os_se_y_s dependentes era que eles exportavam. Esses homens chegarum a um ponLo ta[ na América ... V. Ex~ só me permite
es~a digressão: eu tive oportunidade de ver, agora, no Estado da Califórnia, lavradores, proprietários, homens
que tinham, por ex_emplo, uma área, para nós insignificante, de 500 hectares, vamos dizer, esses homens só de
davam ao trab_alho de verificar--o zoneamento da produção que o governo faz, o governo americano apenas
projeta as coisas, e, de posse daquele zoneamento, daquela !ocâlização das suas terras, entravam em firmas
particulares já sabendo que os seus SOO hectares deveriam ser plantados apenas a metade, para não haver superproduçào, os outros 250 hectares, por exemplo, o Governo ia pagar para que ficassem sem ser plantados. E
esse homem entrava, por exemplo, numa segunda-feira,
numa firma dessas e dizia, se fosse o caso, que na zona
dele deveria s.er plantada ervilha. Ele chegava ao escritório da firma, contratav<l os 250 hectares, o trato da terra, a adubação, escolhia o tipo de adubo, a fórmula do
adubo e a qualidade da semente que ele queria lançar;
dois ou três dias depois a firma lhe passava o recibo daquele serviço e ele, com aquele recibo, entrava no seu
banco e levantava o dinheiro da sua safra; três dias depois o lavrador já estava de posse da produção da sua
terra, na América. E aquela produção assegurada, aquele _mínimo, sobre o qual levantou o dinheiro não corre
nenhum rjsço mais._ Ao contrári_o, se der uma superprodução, ele vai pegar <linda um mteio daquilo. Então, esse
é o l[!vrador americ:-dno, um homem altamente respeitado, acatado, que tem crédito e que tem posição social na

I 660

Se~ta-feira

[)IÁR!O 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1'

Améric<.~_,

Enquanto que o nosso, V. Ex~ mesmo disse, ê
um homem marginalizado, é um homem, quando não se
tem outru rubrica para imprimir-lhe nas costas, bota-se
de "lavrador". Desculpe-me a demora do. meu aparte.

O Sr. Hélio Gueiros -

Muito bem!

arrecadação, saca~se contra o futuro, vamos emitindo
contnt o futuro; se não se emite papel~moeda emite~se as
ORTNs. Aí estão_ os overnight, os open market etc. O cer,.
to ê que todo governante, hoje, quer gastar o seu orça~
menta e o de seu sucessor. E depois? Depois se resolve
- fácil, aumenta-se as alíquotas, aumenta~se a carga tribu~
táriu. "Bem, mais ai fiCa muito pesado! NãO, mas nem
todo mundo v<:~i pagar". ~o caso de São Paulo, que eu
citava aqui, ainda há pouco.
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Mas o certo é que, com esse diminuto quadro de fiscaIizaçào, Goiás já arrecadou, nesse mês de abril, próximo
passado. 50 bilhões de cruzeiros,_Sr. Presidente. Vale dizer, em 13 meses de novo-governo, multiplicou por quase
oito a arrecadação do Estado: ou seja, 700% de acréscimo.

Ora, nós sabemos que nesses 11 meses a inflação girou
O SR. BENEDITO FERREIRA - V. Ex• ajudou
lá pela casa dos duzentos e poucos por cento. E por que
muito. Mas, a verdade, nobre Senador João Lobo, a mi700%? Porque, na realidade,. havia descaso fiscal ~va
nha preocupação é que tenhamos aqui uma filosofia de
mos admitir - mas a verdade é que os Estados pobres
vida como os Estados Unidos realmente tiveram,~ um
_Vej~m V, Exfs que eu falo de cátedra, eu sou contrisão obrigados a tirar tudo que é possível e imaginável do
povo que chega a criar mitos para serem cultuados. Nós
buinte. Não há contribuiilte, como não há menino iolo,
contribuinte; daí o êxito; daí por que, até como legítima
aqui chegamos a nos permitir o luxo de querer desmistisuficientemente, para chegar perto de uma casa de ma~
defesa, esse deslocamento da economia dos pequenos e
ficar e desmoralizar oS vultos -da nossa HIStória. Era àrimbo_ndo e cutucá-la com uma vara curta,
médios empresários correrem para São Paulo e para o
quilo que eu chamava atenção. Vamos Ver as razões por
Rio de Janeiro.
Pois bem, eu digo alto e bom som, Sr. Presidente, nós
que nós causamos perplexidade àqueles estrangeiros que
Sr-. Presidente, estou divagando, e .V. Ex~ me adverte,
já temõs--w lojas, em São Paulo, e vanros chegar a 30,
aqui chegam, diante das nossas contradições. "Os nossos
Gostaria muito de enriquecer este nosso modesto trabapelo estudo que fizemos ali. Eu rião tenho a glófia, nem O
paradoxos, a nossa mania de jogar tudo nos ombros do
lho com o texto que preparei, fruto de algumas noites inprivilégio de ser visitado pela fisCalização estadual, porGoverno e, quando não tem jeito, elCis ã.Pf:lãm para o
dormidas, fruto de preocupação de encontrar uma saída
qUe, reallnente, a nossa empresa é um pingo naquele
destino--e JOgãma- cUlpá em Deus. É o nosso escapismo.
para
esse dpoal, esse emaranhado em que nos encontra~
oceano que é São Paulo. E lá baSta-arrecadar ICM das
Mas, a realidade é que aquele povo, realmente, soube
mos. No entan~o. a generosidade dos meus pares
e!npresas de capital aberto, das_grandes sociedades, que
edificar uma civiliZação, que eu já tenho receio que não
impediu~ me de concluir este meu pronunciamento, o que
não têhl caixa 2, qui!- repassam tranq.:Íilameoiúe Para o i Oseja a mesma, aquela preocupação, aquela solidariedade.
farei amanhã. Pe qualquer forma, desejo agradecer mui~
feliz do consumidor brasileiro todos os custôs, eles não
Eu observo aqui nas missões evangélicas, que recebiam o
to a.<> contribuições dadas, porque vejo qUe as soluções
rem a -riui:nor preocupã:ção, sequer, ·de melhofar a produ~
apoio da popul<~ção americana, do povo alneficano, qúe
estão ao alcance de nossas mãos; e digo isso, Sr. Presi~
tividade, quanto mais de sonegar imposto. Não há neces~
era generoso, dadivoso. Hoje, parece que já não é niais,
dente, ~em pretender inserir, aqui a reCt!itã para os nos~
.Sid_~de, o consumiâOr pagã-tudo.
são presas também, vítiiilãS dO -egoísmo que parece que
sos males, a terapêutica adequada, mas como indfcação
visita todos os quadrantes da terra. Mas, de qualquer
Pois bem, São Paulo, que a pusilani:nidade do popuque poderá ser aprimorada por quantos, generosamente,
forma, V. Ex• lembrou bem: os Estados UnidOs adota~
listas do passado, querendo acomodar os paulistas, sa~
se dignem a examinar eSse traba"lho quandO-Publicado.
ramo projeto Pik Que é o de remunerar o agricultor pela
bem todos mais velhos e experimentados, aqui, como eu
Mas se não posso trazer luzes, Sr. Presidente, se não
área não plantada, só que o GO-verno realmente uSou um
--como eu,-velhos, eu não sou experimentado- ou os
posso trazer soluções, trago pelo menos um esforço-, um
expediente deverás inteligente: ele não paga em dinheiro,
menos novos, aqui presentes, porque velhice, djzem, até,
trabalho calcado na minha modesta e pequena experiênele paga em cereaiS-rriesmo, em gfâos que e5tão Jhe entuque é incómodo de mulher, porque o homem fica menos
lhando, e onerando os. cofres públicos, o.s--armazéns que
cia, pesquisando os assentamentos daqueles que escrevenovo, nunca mais velho; mas a verdade, Sr. Presidente, é
recebem naturalmente aluguel, armazenagem, eles entreram, muitas vezes com sangue,_ suor e lágrimas, a His~
que cm São Paulo concentrou~se tudo aquilo que o Bragam aqueles grãos paia compensar pela ârea não planta~
tória da nossa Pátria.
sil
podia fazer de infra~estrutura, e essa infra~estrutura
da.
Tõi atrUirido· Os capitaiS: e o conforto em dec.OTrên~ia disEsse é o patamar que realmen-te nós aspiramos. E n-&
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
so, que foi levando o povo para lá; e nos últimos anos há
vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar, mas se
-essa
anistia
fiS-cãf,
que
e
proibida
pelo
Código
Tribu~
O
SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não, com
nós nos dispusermos a cometer sacrifícios, como aê:jUeTestário, essa isenção de JCM, que está embutida no_ "não
muito prazer, Senador Jorge Kalume.
que fomm cometia-os pelos norte-<l:mericanos, que-pegafiscalizar". Dai por que São Paulo tem quatro milhões
r-.am o Vale do Tenn~~see;_-pa.ra_faZir8.1í a grande OaveO Sr. Jorge Kalume- Jâ neste final de tarde, em que
de ·nordestinos. O que esses quatro.mill;)õ~s de.nordestigação, foram fazendo eclusiis, e realmente isso -nos humi~
V. Ex~ também conclui a sua magnífica exposíÇão,
no-s-estão fazendo lá? Enganam~~e se pensam_ que e_les eslh<:t, saber que eles têm ali, naquela região, 400 mil pro~
lembro que V. Ex• já nos brindou, na semana passada,
tão car-regando baldes de concreto. Enganam-se--os que
priedades rurais energizadas.
com um magnífico estudo sobre produtos farmacêuticos,
pensam que o pequeno e médio empresário, hoje, se não
Era uma região realmente miserável, talvez bem próxi~
que não é sua especialidade, mas como um homem ecléé árabe, é invariavelmente pau~de-arara, nordestino. As
ma aí do nosso velho Chico, nosso velho e sofrido São
tico em assunto econômico, trouxe um valioso estudo. E,
pequenas e médias indústrias, que hoje representam um
Frdncisco. Mas eles tiveram a coragem, tiveram o patriohoje, não menor a sua eXposição no campo pastoril, nespesO s"fgnilkativo na força di trabalho, na economia de
tismo de gastar 40 anos para realizar aquela obra. Mas
sa atividade tão necessária para este País que é considenós queremOs queimar etapas, e é legítimo que o brasiÍei~ ---SãO -Paulo, estão cada vez mais- se deslocando para Já;
rado o oitavo do mundo em área territorial, com a popu~
porque lá sim, há além do apoio logíStiCO, 3.1ém do apoio
roqueira, realmente, fazer as coisas mais depreslia, para
lação tão defasada. Portanto, a nossa vocação, como dide uma infra~estrutura excepcional, que o resto do Brasil
recuperar o tempo perdido. Mas é preciso que haja a
zia
C~ãteaubri3nd, há mais de_30 anos, deveria ser agronão tem para oferecer, e São Paulo e Rio de Janeiro- é
compreensão e o -concurso·de to~os, e sobretudo a dispo~
pastoril, considerando - como eu disse anteriormente
bom que se enfatize- são os carros~chefes da nossa ecosição de sacriticar~se, tendÕ em -vlsta as futuras gerãÇões.
- a nossa área ti=rritori_al. Mas, lamenta'ieJmente nomia, podem se permitir ao luxo da não~fiscalização.
E isso me a~sust~, mormente com essa falta de exemplos
como V. Ex• no decorrer do seu estudo vem dizendoEu daria a V. Exfs um exemplo do meu sofrido Goiás.
edificantes; exemplos que Ruy e que, repetidamente, era
tem -sido urriã atividadepouco favorecida, Não sei po;
Goiás cujo Gõverilador bradoU aos céus e· terras, POrque
utilizada essa preocupação pelo saudoso Presidente CaSqual motivo. Não vou -aiscutir as razões, -mas talvez esse
não iría ter, segundo ele, como_- resgatai a folha de p3ga~
tel!o Branco, de que se houvesse exemplos edificantes
p_recor'!ceito contra o a_gricultor ou_ contra o pecuarista,
menta dos funcionários públicos. E a pretexto disso, Sr.
dos líderes, o povo seguiria eSses exemplos~ Mas, lamen~
seja uma deCorrência da nossa época da escravatura,
Presidente, mais de 30 mil i':'feliús, nO!fleados pelo Go~
tavelmente, verificamos aí goVeii10s, governantes, pos~
quando
só o escravo podia se dedicar ao campo, embora
vernador anterior, em Que dizia ele que-não tinh~ receio
suídos por esse maldito di.Stributivismo, e sendo ·cada vez
já esteja-mos Sen!io. hoje, mais conscientizados. Com
nenhum de nomear porque o Estado tem obrigação de
mais generosos com os recursos p----ablicos, que aeverianl
nossa e'volucão cultural. tenho certeza de que esse predar empre~o. como se o dinh~iro público se destinasse a
reverter em favor de todos que contribuem, mas vamos
conceito está sendo postergado, está sendo abandonado
isso. Mas tara irresponsabilidade com o dinheiro públi~
aumentando o número de funcionários públicos. Todo
e, dentro de alguns anos, com essa combatividade de ho· co que i~So não está ocorrendo só em OOlâs, inas siin nomundo quer ser funcionáríO público neste País, ~esmo
mens qo_rno V. Exf, haveremos de alcançar· um patamar
que seja para passa;r foiJle de gravata. É tão absurda- a
Brasil inteiro.
bem
elevado. Só para ilustrar o meu pensamento, porque
nossa vocação, para ser funcionário público, p-ara ser au~
A verdade, parém é que o Governador que enÚou deV. Ex•s aqui falaram do conceito que desfruta a agriculmi_tiu 30 mil, mas ele já nomeou tantos quantos, ou mui~
toridade, neste país, embora todos nós odiemos autori~
tura nos Estados Unidos, recordo-me de que certa vez, li
dade; no fundo da riOSsa alma, talvez pOr uin atavismo,
~o mais. Mas por que, Sr. Presidente? Porque fiscalizan~
sobre Roosevelt, que ao se inscrever como candidato a
talvez por sermos filhOs de peiseguldos, de de&rCctados,
do, angustiádo pelo receio, embora tendo 625 claros no
Presidente da República, perguntaram-lhe: Qual a sua
de emigrantes sofri deis, a verdade ~ que nós não gosta~
quadro da fiScalizaÇão do Estado, que chegaria a 1. I00,
profissão? E ele, orgulhosamente, respondeu: Agricultor.
mos das autoridades. Mas todos nós queremos, a todo
portanto tem menos da _metade, fez um concurso lá e
Portanto, estamos chegando a esse ponto, com homens
instante, ~izer, poder aizer: você sabe com quem está fa~
houve "b~;~ndalheira", tal a ânsia de ser funcionário, de
como V. Ex~. como o Senador José Fragelli que também
lando? ~ isso, nobre Senador, é esse mostren-gO-desse
ser autoridade~ neste País, que acabaram tendo que anu__ é outro pecuarista, como o Senador Saldanha Derzi, e
Orçamento público; e ele quando não cresce, através da
lar o concurso, para moralizar a coisa.

a
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tantos outros que honram esta Casa, nós haveremos de
alcançar, dentro de algum tempo, uma condição mais
efetiva para essa atividade tão necessária ao nosso Brasil.
Quero, nesta oportunidade, Cumpfimentar V. Ex' e di-

zer: meu prezado colega Benedito, continue nesta sua
campanha que merece os nossos louvores.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado,
Senador Jorge Kalume.

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex' uin fápido aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Gostaria de. primeiro agradecer e este coração árabe, este coração que é
muito maior pela sua generosidade, até mesmo do que a

própria ínteligência do nosso querido Jorge Kalume,
Coni essa generoSidade que só os homens Yerâã:de_iramente bons possuem, o Senador Jorge Kalumc realmente me incentiva, me estimula e me atribui dotes, alguns
dos quais eu reiviri.dico para -miin, Porque deles realmente me ufano, é de ser um empresário e político com algumas condecorações. Mas, orgulha-me, sobremaneira, Sr.
Presidente, exibir as condecorações que tenho nas palmas das mãos, que são os .calos.
E é nessa condição de homem de trabalho que quer
realmeote trabalhar, que tem vontade de ver este País ter
oportunidade para trabalhar, ver a nossa gente trabalhando, não simplesmente empregada, mas trabalhando,
produzindo, gerando riquezas e, melhorando, enfim,
suas condiçÕes, para que criemos aqui civilização inveJá~
vele invejada, lembrada ainda hã pouco, quase que em
prosas e versos, que é a civilização norte-americana.
Ouço o aparte do nobre Senador José FrageJli, com
muita alegria.
O Sr. José Fragelli- O aparte é rápido. V. Ex• sabe
que figuei aqUi no plenário para ouvir a exposição que V.
Ex~ nos prometia sobre- entendi eu, da nossa conversa
alguns aspectos do problema da nossa pecúaria. Pareceme que V. Ex• iria díScõi--rCi: Preferencialmente, sobre a
comercialização. É isso mesmo?
O SR. BENEDITO FERREIRA - 1::, em largas pinceladas, um histórico sobre as origens, sobre_como aqui
realmente se desenvolveu a função e a contribuição decisiva que o boi deu para o-nosso desenvolvimento, para a
ocupação do território brasileiro, enfatizando muito esSé
aspecto da comercialização~0 Sr. José Fragelli- Mas V, Ex• não chegou a eSta
parte do seu pronunciamento e nós estamos perdendo
uma grande lição. 'Eu pediri~_gue V. Ex• não.consider_:asse o seu discurso simplesmente como lido, mas voltasse a
ele em outra sessão, porque o que nós muito podemos
aproveitar desse estudo aprofundado que V. Ex• fez, inclusive através de horas indormidas, -como bem sei, -vai
ser enriquecidO através doS debates, digãmos mesmo das
provocações que se possam fazer a V. Ex•. que com oconhecimento profundo que tem da matéria, não só por ser
um homem de inteligência hábil, mas ter uma experiên.
cia como poucos têm de toda a problemática da pecuárla---:-·aesde a criação, a reei-ia, _a~ industrialização e a
comercialização - pOucos -homeris neste País têm e"ssa
experiência de V. Ex• -,eu pediria que não considerasse
como lido o seu pronunciamento e voltasse a ele. Eu
mesmo vou me inscrever e darei o tempo a V. Ex•. porque nós não podemos perder esse seu estudo. E V. Ex•
não chegou a entrar no mérito de seu trabalho. Ficou
com os apartes, sem dúvida, muito valiosos que recebeu,
mas também não _chegou a fazer uma série de considerações sobre os problemas marginais ao assunto principal. Nós passamos essa sessão sem chegar ao-cerne doestudo que sei que V. Ex• fez,_ e cu não gostaria que V. Ex•
considerasse esse trabalho como lido, francamente. Gostaria que V. Ex~ voltasse- a ele, e voltasse justamente à
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matéria principal do pronunciamento que ia fazer e acabou não fazendo. Peço, parque quero aprender com V.
Ex• e quero porque sou um fazendeiro de manual, sou
advogado, sou politico e nunca cheguei a ser mesmo pecuarista, na verdadeira acepção do termo e poucos,
como-V. Ex•, realmente, podem trazer para estél Casa e,
através do Senado, para conhecimento de todos aqueles
que se interessam por um problema da maior importância, como é o da pecuária, poucos podem trazer a contribuiçà.Ó que V. Ex~ traz. Peço que V. Ex~ não dê como
lido todo o seu discurso; agora, quando vier para a tribuna, outra vez, eu pediria que fizesse menos considerações
e entrasse, propriamente, na matéria do seu-discurso. É
um apelo que faço a V. Ex~ porque estou aqui para ouvilo e, sem falsa modéstia, só para aprender com V. Ex',
que é um mestre no assunto. V. Ex• não pode- repito
-Sr. Presidente, não pode deixar considerar como lido
o discurso do nobre Senador Benedito Ferreira. S. Ex•
tem que voltar Para fazer esse discurso à Casa. r: o apelo
que faço -a V. Ex~
O Sr. :e'assos :Pôrto -

Eu tamb~m.

O SR. BEN~~ITO FER~EIRA__ -:- Sr. Presidente, o
caValheirismo, a generosidade, a bondade dessa Casa fazem de mim, realmente, um homem altamente gratificado._
Vê V. Ex• como posso eu, o menor de todos, ser aquinhoa. do na forma como me faz o Senador José Fragelli, ·
outorgando-me títulos que realmente me desvanecem,
mas sei que silo realmente frutos da generosidade de S.

Ex•
O Sr. José Fragelli-

Pur<~,

verdade dos fatos.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas, nobre Senador José Frage11i, recebo, recolho sumamente gratificado, muito grato mesmo a V. Ex• pela sua generosidade,
pela valorização que V. Ex' empresta ao nosso modesto
trabalho.
Sr. Presidente eu pediria ã Taquigrafia que não consi·
derasse. pois, como concluído o nossa pronunciamento
e, amanhã, vou. mais uma vez, desfrutar da bondosa atenção dos meus pares, mas se\ que há, a par dessa bondade, a preocupação legítima que visita a todos, que freqUenta a todos nós que queremos, realmente, alcançar os
meios para resolver esses problemas que nos infelicitam,
que são as dificuldades económicas e sociaís que o País
enfrenta.
Com estas pillavras, Sr. Presidente, com a permissão
de V._ ex• e com a generosidade de meus pares, retomarem'õ-s a~:tlilhã, quandO v. Ex,- julgar õPortuno concedernos a pali.lvra, ao fio que ora interrompemos. O fio dessa
camirihada que vai, realmente, nos indicar algumas soluções ,Que poderiam, melhoradas pelo~ mais capazes,
prestar~se ao objetivo de todos nós, repito, que é uma
Sàfda para o impasse brasileiro. Muíto obrigido a V. Ex~ (Muito bem-!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José lgnácio. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

co.
O SR. NELSON CARNEIRO - (PTB -

RJ. Pro-

nuncia o seg"uinte discurso.)- Sr. Presídente,_Srs. Senadores:
A insolvência das cadernetas de poupança HASPA e
LETRA. resultando na intervenção declarada pelo Governo. não sobressalta tanto os poupadores, com garantia dos seus depósitOs até trinta e cinc_o_ milhões de cruzeiros, mas, sôbretudo, os funcionários dessas empresas,
ameaçados de desemprego.
Já há promessa formal de reemprego. em instituições
governamentais, nias é necessário, também, resguardar
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os direitos trabalhistas de centenas de pessoas que, em
conseqüência da liqUidação extrajudicial des.<;a.<> iristituições, se sentem ameaçados.
Ninguém ignora que todas as cadernetas de poupanças liqü idadas não representam nem um por cento
dos depósitos do sistema, quando principalmente os
bancos e caixas econômi~as estaduais e federais são detentores da quese tOtalidade dessa poupança.
O Governo N-_ está estudando mes:Hdas para, com a execuçilo dos débitos dos dirigentes daquelas empresas, liqü ida r pelo menos uma boa parte dos créditos acima de
três mil e quinhentas UPCs, considerando-se definitivamente saneado o setor, porque as empresas menores não
trabalham a tanto risco quanto aquelas liqüidadas.
A perda de alguns bilhões de cruzeiros, pelo Governo,
com o pagamento de alguns investidores, parece que será
compensada pela enorme publicidade feita no rádio, na
televisão e na imprensa por essas empresas, durante cerca de quinze anos, incentivando, realmerite, a poupança
popular, sustentando o sistema financeiro da habilitação
e propiciando a construção de cerca de cinco milhões de
residências nos últimos dezoito anos.
Diante disso, não se esperava outra decisão do Governo. senão a garantia dos depositantes; como se tem certeza, igualmente, que. os empregados não perderão suas
colocações nem serão prejudicados nos seus direitos trabalhistas.
Assumindo sua responsabilidade social, quanto aos efeitos desastrosos de um negócio sob a di reta fiscafíZaçãO
federal. por intermédio do InStituto de Resseguros do
Brasil. a administração precisa, de agora em diante,""··
reativú-la. a fim de que outras falências no setor não venham <.:omprometer a credibilidade daS CU:dernetas de
Poupança no País, veículo dus economias principalmente dos mais humildes. por isso mesmo mais vulneráveis à
intensa e contínua propaganda feita desse negócio.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Múíto bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varg:as)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

O SR. JAISON BARRETO -

(PMDB - SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Submetido à apreciação do Congresso Nacional, o
Decr_eto-lei n<:> 2.077. de 20 de dezembro de 1983, que estabelece normas gerais do direito financeiro, aplicáveis
aos impostos sobre operações relativas à circulação de
merendarias.
Esse decreto-lei vem sendo nacionalmente repudiado,
em primeiro lugar porque resulta em insuportável majoraçllo tributária, sob a forma de alteração da alíquota do
imposto de Circulação de Mercadorias.
Principalmente o comércio. que está mais próximo do
cõnsumidor e que, por isso mesmo, funciona como o verdadeiro exator fiscal dos tributos indiretos, tem consciência do impacto que essa alteração vem provocando
no custo de vida, signíficando uma carga tributária gigantesca. tanto muis insuportável quando o contribuinte
final e~tá ciente e consciente de que houve enorme sobrecãrga da tributação prevista no Decreto-lei n<:> 2.065,
quando a capacidade fiscal do consumidor brasileiro já
atingiu o máximo da sua elasticidade.
A crise atual. caracterizada tanto pela inflação como
pela recessão. está a ex.igir das autoridades fazendárias
maior atenção à suportabilidade da carga tributária pelo
Povo, empobrecido ao máximo, enquanto a redução do
seu poder aquisitivo sacrifica, finalmente, a indústria e o
comércio.
Devern as autoridades federais procurar uma orientação oposta à que vem tomando, ou seja, as incidências,
red_uzindo, quanto possível, os excessos de tributação, de
modo a romper o circulo vicioso que sustenta a exação _
fiscal, que teáninará matando a galinha dos ovos do ouro, com seus excessos tributários.
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É prt!ciso, quanto antes. liberar us forçus da produção,
já sucrificudas pelo quadro da economia nacional, não
constrangendo comerciantes e industriais, -c-omo ·e-xatOres
finais, ao sacrifíciO dos confi-lbuinics, reduzidas ao mínimo suas possibilidades de encorajar o desempenho industrial e mercantil do Pai~.
Temos, cm mãos, vários -coniunlcados dlls classes produtoras de Santa Catarina, do Clube dos DíretoreS [Õjis-tas de Florian6pofi.~ e db Coronel Freitas, bem como
do Sr. Antônio Oliveira Santos, Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pedindo nossa interferência para a soluçàQ do problema.
Atendendo às classes produtoras de todo o País e principalmente em nome dos contribuintes finais desses tT-i:butos. que são os consumído-r-es, querein-õs; nesta oportunidade, declarar o nosso voto contrário <lesse decretolei. que teve uma inspinlção das mais infelizes c vai contribuir para que se elevem os números da inflação, darecessão, do subemprego e do desemprego neste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique S<mtillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- (PMDB- GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
-Transcorreu ontem o Dir.t Nacional de luta do (Uncionalismo público. A Diretoria da Federaç30 dos Servidores Públicos de Brasília, representando a Confederação
dos Servidores Públicos do Brasil esteve em visita ao
Congresso Naciona-l pura- pissar-à.c; mãos das líderanças
partidúrÍ<ls. das PresidênCias da Câmara e do Senado e
da I ~-Secretaria do Senado- FC:deral; manifesto dos servidores públicos, nos seguintes termos:
"A Federação dos Servidores Públicos _de
Brasília. entidade mâxima dos sen:idores da U niào
e do Governo do Distrito Federal, integrada por 18
Associações de SerVidOres Públicos, dentre aúil3.is
expressivas da Capital da República, representando,
aproximadamente, l 00 mil trabalhadores da Estado, apresenta a Vossa Excelência o mais veemente
protesto contra a malfadada política econôm-lca e
social imposta urbitrariamente pelo Gover-no e todas as classes_trabalhadoras brasileiras _e, especialmente, à categoria de servidor público, que estâ sendo rr:arginalizada e transformada, ano após ano, no
segmento social mais conspurcado da sociedade
brasileira.
Tal situação, sem sombra de dúvida, decClrre de
muitos fatores. piincipalminte dos· impedimeiiiõ'S
ilegítimOs que são 'impostos à categoríá, cOTnô-à_
proibição de se sindicalizar; os salários fixados sempre abaixo do INPC, da innaçào e Cla alta do Cu-StO
de vida: a não percepção do 13~> saláríO:U n"ão aPlicação do reajuste semestral e não percepção de um
pisO salarial que vUloríZe e dignifiqUe a- categoria.
Todavia, tais circunstâncias não arrefece de nianeira alguma o _espírito classista que norteia a conduta dos dirigentes da Federação na defesa dos inte~
resses da classe e~dc suas entidades filiadas, uma vez
que, desde a época do denominado "Mílagre Brasileiro", esta Entidade vem denunciando de forma vigorosa que os servidores públicos são os trabalhadores que mais vêm sofrendo as conseqüências desastrosas da política salarial ditada pelo GovernO a
ferro e a fogo.
-Agora. com a dívida externa de mais de 100 bilhões de_dôlarcs e a interna de mais de 40 trilhões de
cruzeiros, a s-ituação da categoria é mais desesPera~
dora e as perspectivas do aprofundamento de sua
penúria, nos impõe, mais uma vez, clamar pelos anseios, aspirações e objetivos dos servidores públicos,
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corlSub:>Lanciando-se nas reivindicações_ .básicas
abaixo definidas:
I - Encaminhamento ao Congresso Nacional do
Novo Estatuto do Servidor Público, estabelecendo
regime jurldico único;
11 - Piso salarial equivalente_a duas vezes o sal{trio mínimo vigente no País;
[IJ ~ 13~> Salário para os servidores eJ>tlltutários;
IV - Qüinqüênios para os servidores celetistas;
V- Relljuste semestral, no mínimo, de_lOO% do
INPC
VI- Revogação do artigo 566 da CLT, dispositivo inconstitucional, que proíbe a sindicalização do
servidor público, amparada pelo art. 166 da Constituição e pela Convenção !51 da OIT;
Vil- Aprovação do Projeto de Lei n<? 1.100-A,
pelo Senado Federal, que reconhece a Confederação .
dos Servidores Públicos do Brasil, como Entidade
máxima da Categoria.
São essas, Sr. Presidente as reivindicações básicas
que a categoria vem há vários anos, pacientemente,
pleiteando, junto às autoridades constituídas, sem
que nenhuma respost<o~ lhe seja dada.
Certos de que encontraremos, por parte de Vossa
Excelência, apoio paw. que esta Entidade possa neg'ociar com o Governo as pretensões legítimas da
Cuteg:oria, subscrevemo-nos atenciosamente."
Sr. Presidente. de fllto, se os trabalhadores brasileiros
de um modo geral vém tendo exproprilldos seus salários,
dc_c_onformidadc com os termos do Decreto-lei n'? 2.065,
os servidores públicos, principalmente, nos últimos 15
anos. constituem a classe mais conspurcada em seus direitos, apresentando_ elevadíssima defasagerri ~::m_ seus
rendimentos.
Tal situ;Jçào, r~sultante dc:s sucessivos reaj_ustes bem
abuixo ..ros índi.ces mnacionários e do rNPc, da proibição de sindkalizaçào, do nU o pagamento do 13Q salário
c da não aplicação do reajuste semestral,_ precisa ser urgentemente sanada. atendendo-se as legítimas reivinçlicuçôes da .classe.
Na verdade duas condições básicas são _essenciais à
sobrevivência do funcionalismo público: a reposição de
seu poder aquisitivo, ~onlpensando-se reajuste sistemati(.!:.tmente llbuixo dos índices inflacionários e a adoçào de
mecani~~os automáticos de correção que vinculem os
salários ao lN PC.
Estudos 1-ecentes realizados pela Associação Prolissiona! dos E.:onomistas do DF dão conta de que os servidores públicos federais de um modo gerai, sobrevivem, ho-je, com 31% do S<llário real que tinham cm marco de
1?79. Para_ repor o poder <1quisitivo de marco de 1979, o
Gove-rno ·preCiSãria conceder ao funcionalismo público
federal re<ljuste em julho do corrente ano de 225,5%.
.Apenas para repõr o Salário de junho do ano passado, o
téãjuste ug:om precisaria ser 80%.
-Evidência marcante do achatarriento dos saláfios dos
servidores públicos é a superação pelo salário mínimo de
diversas referências iniciais do Plano de-Chissificação de
Cargos. Apesar de instituída nova tabela em janeiro de
19R4, a situação voltou a repetir-se, a partir do novo
mínimo. levando novamente à absorção de 12 referêncius da categoria.
Por essas razões, julgo importante que o GoYerno Federal reconheça as justas aspirações de seus servidores,
até como estímulo à produção e à mudança na filosofia
da prestaÇão de servidores públicos no PWs. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

SR. GAS'fxO MÜLLER (PMDB- MT .. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
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Sabe-se _que o Senhor Presidente da República, certa
vez, declarou que a Agricultura seria no seu Governo
prioridade número um. Será que de fato o é? Os fatos
nãO. prov:.tm a veracidade da afirmação.
No "III - Encontro Estadual dos Vereadores de
Mato Grosso", realizado em Rondonópolis dos dias 09 à
12 de maiO do corrente ano, -o Senhor Vereador Ananias
Martins de Souza, apresentou uma tese intitulada
.. Prioridade da Agricultura". Nesse trabalho o nobre
Vereador de Rondopó!is, sugere, que a Secretaria di Planejamento dll PresidCncia da República, -não só de àireito, mas de fato, também passe a considerar a Agricultura, como prioridade_ nacional, em termos de incentivo e
dinamização.
A "Justificativa", do nobre Vereador, é lúcida, pois
analisa com real precisão e demonstrando vivência da
rrobl~mática da Agrícultura Brasileira, faz considerações que proVam e comprovam que na prÁtica a Agricultura está sendo, totalmente, marginalizada no contexto desenvolvimentista brasileiro.
Atualm~nte é mais cómodo, investir. na poupança, ou
coisa que o valha a empregar o capital na Agricultura,
esquecida e marginalizada pelo Poder Público Federal,
representado pelos seus agentes legais.
Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deve-se dar
destaque ao ponto de vista do nobre Vereador, quando
ele ressal~a a tç_qdência negaiiva__do Governo de estimular u produção agrícola só visando a exportação. Defende a tese de que se deve racionalizar produção, afím de
"erradicar a fome que ronda a família", pois, o pOvo não
vive, por exemplo, somente de alimentar-se de saia.
Eis o que diz o Vereador Ananais, de Rondonópolís,
em Mato Grosso, Município, tipicamente agríco-la:

uJustificaçio
A Agric_ultura Brasileira tem sido colocada à
m<!-rgemdentro das prioridades nacionais, embora a
llgrícuftUra nã-inaioria das vezes tenha sido utilizada
pelos governos para resolver problemas _de outros
setores.
Assistimos agora, a corrida desenfreada da produção de soja tão-somente pllra pagar as dívidas externas do Brasil. Gerando a monocultura, que enrruquece a terra, e deixa de atender seus objetivos
principais, que seria u alimentação da população
brasileira.
Hoje é soja. Ontem foi "ar roi:. Tempos atrás, houve a concentração no café. Como tivemos historicamente, o ciclo da cana. E todos esses ciclos sob a
Upili'ência dCo benfício causaram profundas marcas
na sociedade ruralista Brllsileira.
__como acabar isso? Como melhorar e racion-alizar nossa agricultura? Acreditamos que é preciso
uinã-feciclagem de perif;amento e direcionamento de
nossas potencialidades agrícolas: voltando-as para
atender o príncipio fundamental. Erradicar a fome
que ronda a família brasileira criando as variedades
- nec-essáriaS a que teilha-mos não só soja. Não somente o arroz. Enfim, que tenhamos variedades
para fazer chegar à mesa de todos, os alimentos indipensáveis às nossas vid<:_s.
Por_ isso. senhores vereadoreJ>, precisamos fazer
alguma coisa. Torna-se necessãrio sacudir as mentes
que regem nosso País, no sentido de que a agricultura deixe de· ser apenas campo de experiência para
tornar-se campo de prãtica, fonte geradora de alimentos à população brasíTeira.
.:\s frentes_agricolas ora em_desenvolvimento em
nosso estado, somando apenas 2% de nossa área
cultivável. deve subir. Para isso, são necessárias medidas específicas para que ela, a agricultura, seja levada a sêrio.

DIÂRIO DOCONGRESSONACIONAL (SeçãoÚ)

Junho de 1984

Que a agricultura brasileira deixe de ser geradora
de dólares, para ser geradora autêntica de energia

ao povo brusi!eiro, para o trabalho nos mais diver·
sos setores.
Países, como por exemplo os Estados Unidos, U
nação mais des_cnvoivida no mundo, têm como prio·
ridade um, a agricultura. No orçamento norte·
americano a agricultura está em primeiro -plano.
Porquê?
Porque talvez, eles~ foram colonizados de maneira inteligente ou Jalvez porque a nação americana
por ser re<llmente federalista c proporcional, uma
unidade da federação respeitando u outm e, o próprio governo deixa aos estados o direcionamcnto de
sua política social.
Já que estamOs Vivendo um perfodo de abertura
democrática, por que n::io democratizamos tam-bém
as opiniões e sugestões, à quem realmente produz e
faz?
Diante do exposto, solicitamos aprovuç1io de
nossa tese, ou seja de que ::r agricultura, torne-se
prioridade no Brasil.
Rondonópolis, maio de 1984."
Era o qüe tinha a dizer. (!Vfulto bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto} palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.

Concedo a

O SR. -LENOIR VARGAS-(PDS- SC. Próntincia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sis. SenadOies: -No corrente mês de maio, esteve reunido na cidade cutarlnense de Cambodú, o VI CO'ngresso Regioriãl de-informáfiC~C
·-·
· ··· · ·
·
A Sociedade dos Usuáifõs de Compt.iiadores e· ~qtií
pamentos Subsidiários, por seu Conselho- Diretoi-~ formado pelos Presidentes de todas as Entidades Regionais,
reunido durante o Conclave, manifestou à Nação o seu
posicionamento quanto a assunto de interesse dO País,
qual seja, a Política Nacional deJnformática, cuja: temãtica da SUCESU - NaCloilal fOi a seguinte:
uA Entidade considera fundamental a existênciã
de uma Política Nacional de Informática abrangente, que alérri da criaçãO -ditilTra-esti-utur-a neces~
sária,--corisicfere- Os--seUS -di!SdobrainentOs nos divefsos segmentos da Sociedade .Brasileira, nos aspectos
socío-políticos, econômicos e culturais.
Considera que a Política Nacio"nal de Informática
'deve ser desenvolvida, fundamentada nOs sti:guintes-princípios;
-Valorização do homem, respeitadOs os direitos
já consagrados univúSalmente, dos indivíduos e das
organizações, dentre os quais se destaca a privacidade.
-Processo deciSório abertO na sua institucionali~
zação e na sua operacionalização; desd_e a sua aprovação pelo Congresso Nacioiuil, até a participação
nos seus órgãos normaH\IOs da comunidade de--informática, e de outros segmentos da sociedade.
- Ã iniciativa privada cabe a atuação nos setores
produtivos da Informática, devendo o Estado atuar
unicamente onde. a mesma não tiver condições ou
não se interessar.
-ConSciência -de que a Informática é um-instrumento e não um fim em si mesma.'f

Considera indispensável, também, que no desenvolvimento da Política Nacional de Informática, as seguintes
diretrizes sejam obseiva"ô.as;
.._Avaliação constante das implicações sociais
decorrentes de_ disseminação do Uso dC Informática,
em especial, o desemprego.
-A utilização prioritária de incentivos em lugar
de restrições.

-Os incentivos, subsídios e restríções corri o -objetivo de fomento às a.tividades de Informática devem ser sempre considerados como transitórios e
declinantes em seus benefícios.
-ÁS Regras e Normas deyem ser estabelecidas a
nível di:: País, e não a nível de empresa."

C;bnSid~rã que o Objeth;o ft.indainental de tim3 PolíÜca
Nacional de Informática é o atendimento às necessidades de Tnf0rmitica do País. inÚn-ti~ando p-~ioritari~men
te o seu uso, em áreas de ati vidades que tenham- as melhores relações custo/benefícios econômico e social.
Entende que a forma de proteção até agora utilizada
para ~I rtdús_tria Nacion~l deve ser_ mantida. desde qu~
seja -obsen7ãdo o "seguin-te:
"
"-A Reserva de Mercado deve atender aos interesses-do "USUário, do consumidor de Informática, e,
por conseguinte, do próprio País.
-SeJam fiXados objeiivos concretos. bem claros
e bem definidos, amplamente divulgados- a serem
atín·g1â0Spof esta reSàVa- :..._· ã serem a"Ieridos COiiS~
tlirltiinéiúe por riú!can'isriios institu-d0-Júis, -com redirecion<.~mento dos -instruni.entos de proteção e incenTivO, caso-neceSSáriO."
A Política Nacional de Informática deve proteger fundamentalmente o usuário, o consumidor de Informática,
-razíio ·principal de qualquer atividade econômica. Para
tanto. se faz mister:
".....--Evitar a formação de monopólio e o ligo--pólios de direito ou de fato, no fornecimento d.e equipamentOS serviços, em especial de manutenção.
_....,.._Garantir_ o fornecimento de partes, peças e
componentes sobressalentes, por um período mínimo de dez anos, bem como o acess.o a manuais téc-- nicas de manutenção, com os respectivos cursos de
._f_ormação de técnicos especializados.
-.-..:...Buscar maior .compatibilização de equipamentos dos fabricantes, a nível de HARDWARE e
--SOFTWARE aPlicativo, evitando os prejuízos nos
investimentos já realizados pelos usuários.
-:_Assegurar que- o usuário tenha acesso à tecnologia utilizada, de boa qualidude e a preços justos."

e-

Afirma que a consolidação de uma Informática nacional compatível com as necessidades do País, tendo como
única" fonte de capitalizaçào os atuais sobrepreços exercidoLSQb!"_~ o usuãriQ, é liõ:_l_itutiva do prÓprio desenvolvimento -da l nformáiica, Cõrll graveS riscos para a N-ação,
É indispensável, portanto, a criação de fonte de recurso-s govern·anrentals com os seguintes objetivos:
··~ forinação e ReclclagelJl dos Recursos Humanos na quantidade e qug.Jidade necessários,
- R_ealíz<.~çào da Pesquisa e Desenvotvime.rlto
nus Uni~~ersidades e nos Centros e Institutos de EstudOs- e-_de Pesquisas.
-Incentivo ao intercâmbio científico com os outros Países."

É necessária a criação de lina de financiamento que
conS1derem as peculiaridades das empresas do setor de
infõri'riática, beneficiandO:
--- --

"-O desenvolvimento de protótipos, cabeÇas de
série, etc., pela indústria.
~o desenvolvimento de Software Aplicativo de
alto conteúdo tecnológico ou de interesse_econômico para o País, por empresas usuárias, bem como
outras formas de apoio à disseminação do uso da informáticu,
·
~ Proj~tos da Indústria Nacional de Hardware e
Software, desde que comprometidos com o desen\IO!vimento de __ tecnologia própria.
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- A-atlvidade de comercialização de Hardware e
de Softwure."
t necessária a criação de mecanismos, inclusive
fiscais e tributários. que beneficiem e estimulem as
atividades de pesquisa e desenvolvimento do setor
privado.
Finalmente, entende a Entidade associativu dos usuários de computadores e equipamentos subsidiários
que, sobrciudo. pelo desenvolvimento da tecnologia do
uso, é que _se há_ de promover uma ampliação do mercado e a consolidação de uma indústria, com preços competitivo:. c: auto-sustentáveis.
Uma info-rmática nacional forte~ desenvolvida só poderá existir se houver uma ulta qualidade nos res_ultados
upresentados. nu suu utilização."
Sr. Presidente, Srs. Senadores.. .trago ao conhecimento
-da Casa o palpitante e momentoso assunto. assim como
o-documento elaborado pela Associação dos Usuários
de Computadores e Equipamentos Subsidiários, que acubo de ler, para que fique inserido nos Anais do Senado
Federal, pois, acredito, essas conclusões, no futuro, possªm ser:vir d_e valiosos subsídios aos estudiosos e pesquisadores do importante tema.
Era o que tinha a diGer. (Muito bem!)
O SR~--Plt:ESW'El'ITE (Lenoir Yargas)- Coricedo a
pal<tvra uo nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pconund~ o se:gu~nt~ dís~~r~o.)- Sr. Presiden~e. Srs. Senadores:Não me seria licito Omitir-me diante do doloroso aco._ntecimenLQ que- enlutou a Bahia - isto é - o faleCimento do Professor Estácio de Uma, em Salvador, no
dia 29 de maio.
Esta Casu acsbou de ouvir o pronunciamento do eminente Senador Luiz Viana Filho, que definiu a personalidade do insigne Mestre desararecido.
Faço questão. todavia, de manifestar-me, igualmente,
a respeito da perda irreparável que a Bahia acaba de sofrer,-porque, n-a c)Ualidade de ex-aluno e amigo pessoal
do ProfeSsor Estáciode Lima. cumpro o dever de, tainbém, teCer ~lgumas br~ves considerações, traduzindo o
meu pesar e a minha saudade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores_;
A Bahia, Consternada com o fulecimento do Professor
Estúcio de Lima - sepultado com honras de Chefe de
EstadO, ~o cemitério do Campo Santo, em Satvudorproporcionou-lhe as mais comove_doras e merecidas homenagens,
Conquistando, aos 29 ~nos. em memorável concurso,
a Cadeira de Medic_ina Legal, o Professor Estácip de Lima. foi o mais jovem catedrático da Faculdade de Medicina da Buhia. cm todos os tempos, tendo sido um Mestre incomparável. de várias gerações de estudantes,
O Professor Estácio de Lima exerceu a cátedra por
mais de 50 anos sendo, também, por concurso feito em
1953. titular da Cadeira de Medicina Legal du Faculdade
de Direito~
Nascido em 1I de junho de 1897, na cidade de Marechal DeodOro, EStildo de A lagoas, deveria completar 87
anos dentro de poucos dias.
Conduzido ao cemitério em um carro do Corpo de
Bombeiros precedido por uma guarda de motocicletas, a
Aclldemia da Polícia Militar da Bahiu, da qual foi também professor. prestou-lhe honras militares com o comparecimento de todos os seus aLunos e funcionários.
Depois de celebrada a missa çie corpo presente pelo
Cardeal O. A velar Braildão Vilela. com acompanhamento do Conjunto de Cordas da Univers_idade Federal da
Bahiu (UFBa), prosseguiram as cer:im9nias.
Diante dos seus despojos, por ocasião do sepultamen·
to,_diversos oradores exaltaram a vida e a obra do insigne rrofessor recém-falecido, destacando-se as eloqUentes
orações fúnebres proferidas pelos representantes da Fa-
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culdade de Medicina da UFBa, Newton Guimarães: Itazil Ben!cio dos Santos, da Academia de_ Leti-ãS-da Bahia;
Renato Tourinho Dan tas, da Academia de Medidna da
Bahia: Álvaro Fftibim do Pinho, do Conselho Pen"itenciário Thales de Azevedo_, pela turma de 1927- -a primeira que o Professor Estádo de Lima paranínfou: Consuelo Pondé de Senna, do Instituto Histórico da Bahia;
Fernando Santana, da Faculdade de Direito da -UFBa;
Raimundo Almeida Gouveia, do Instituto Bahiano de
História da Medicina: Oswaldo Devay de Souza, da Sociedade Bra:sileíra de Médicos Escritores; Severino Co_rtizo~ pela última turma de médicos que ensinou; Aldiza
Barros, da Liga Bahiana Contra o-câncer; Antônio Silva, do' Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.
Seria demasiadO longo enumerar todas as personalidades e autoridades que compareceram ao_ velório,- oU aõ
enterro, como. por exemplo, o Governador João Durval
Cãfneíro. OSecrCtárío de Justiça de Estado, Luiz José de
Olivdra: o Cx:::oovi:rni.idõr Antônio Carlos Magalhães:
·os Reitores Germano Tabacow e José Simões; o 'Pres-idente da Câmara Municipal, lgnácio Gomes. os
membros da Academia de Letras da Bahia, do Cons-elho
de CUhura do Estado da Bahía, o Díi'etor ifo ~Ho-spital
Naval. Comandante Aníbal Cezar Pires: Luiz Viana Neto: Orlando Castro Uma, Diretor da Escola Bahiana de
Medicina: o Conselho Penitenciãriõ; granae nUiTieio de
professores da UFBa, médicos, ex-alunos e muitas pessoas de destaque nos meios culturais e· educacionaiS. Além de Professor Emériiõ, Estácío Luiz Vicente de
Lima. foi Diretor, durante 40 anos, do Instjtuto Médico
Legal Nina Rodrigues e membro·-dá.S principais instituições culturaíS,-CienHiicas; acãdefniCUs e 'téCniCas di
Bahia.
Viúvo d~ Senhora Edila Dória de Uma, _benemérita
do Instituto dos Cegos da Bahia, não deixou filhos.
Escritor consagrado, Estácio de Lima dei;.~:ou fnúmeros livros e obras.
-Alguns dos seus mais apreci3dos trabalhos, cOffio "O
Mundo Estrànho dos Cangaceiros", "0 MUndo M-fsticodos Negros", a .. Introdução' ao EstUdo da Agonia" em suma. uma vasta produção literária e cieiifífica-, aléin
de dezenas de trabalhos menores, publicados em revistas
médicas e literárias.
----- São estas as razões pelas quais solicíio a TncorporaÇão
ao texto deste meu conciso pronunciamento do artigo
Professor JOsé Silveirã; ii1titulado "Estádo de LimaAmigO dos Estudantes"; publicado pela A Tarde, em sua
edição de 30 de maio passado, no qual se traça um
magnífico perfil do insigne mestre desaparecido, assim
como o do Professor Jayme de Sá Menezes, "Mestre Estácio", publicado na A Tarde, de hoje, 31 de makl.
Lamentando, como todos os baianos, o falecimento
do inolvidável Professor Estácio de Lima, associo-me às
manifestações- de profundo pesar, à cons_terna.çào e tris~
teza- de quantos fi~eram o privilégiO de conhecê-lo- de
perto, na qualidade de ex-aluno, amigo e admirador, durante muitos anos qUe i-elembro com saudadeS e profundamente sensibilizado, em virtude das inequívOcas demonstrações de_ amizade com que sempre me distinguia.
Eram estas a~ considerações que desejava tecer nesta
oportunidade, no Senado, prestando ao querido mestre
esta sincera homenagem,
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)

·ao

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A Tarde- Quarta-feira, 30 de maio de 1984.

ESTÃCIO DE LIMA:
AMIGO DO ESTUDANTE
José Silveira
COnheci Est:.ício de Lima Quando era eu ainda aUxiliar
acadêmico do professor Valladares. Chegara da Alema-

nha, cercado de aplausos e elogios. Fora aluno dos ma_is
brilhantes da faculdade de Medicina; escrevera uma tese
que ficou famosil, sobre a Agonia; freqüentafã, cOm 'assiduidade e competência, a velha Enfermaria São Pedro,
serviço do mestre Prado, que o considerava um dos mais
fulgurantes dos seus irÍternos. Quem o visse, uma vez que
fosse, jamais dele se esqueceria: alto, desempenado, bem
veslfCio e Ciegan~e, mãos finas e bein tratadas, cabelOs
<.~lourados e olhos claros, emoldurados em curiosa e romântica palidez. Sua voz clara, de tiffibre agradável, sua
Póstura nobi-ê·e fidalga; despertavam admiração e--sim:
patia imediatas. A tudo se acrescentava o fulgor da sua
jL;J_veniud_e, a, ag:ilidªde do seu pensamento e o brilho irradíante de sua inteligência. Voltara à Bahia, depois de vi~
torioso tirOcínio clínico em Maceió e um a-no de estudOs
na Alem<.~nha., para atender ao chamamento de professores amigos, preocupados em entregar a cátedra de MediCina Legal a um_ homem da es~atura intelectual de Nina
Rodrigues e Oscar Freire._Meu cantata mais fntimo com
o re~'ém-chegado e fa_scinante candidato a professor,
deu:_s~ no Hospital do ls9lamento, em _Monte Serrat,
onde tinha o quartel general dos &eus estudos, sob a vigilâricia atenta e carinhos<:~ do grande Couto Maia. Minha
missão consistia em levar liVros de Valladares, adequados às matérias do seu concurso, no qual igualmente estav_a interessado4_ Quem o conheceu, pessoalmente, logo
coffip~eende porque, a esse encontro_ primeiro. não pode4
ria ficar indiferente:. tornei-me, imedi:itamente, seu constante· e fanático admirador.
Chegou o momento do concurso, um dos mais ruidosos e brilhantes até então- realizados no vetuso salão
nobre da velha faculdade. Na bancada examinadora,
quutro profess_ores não lhe era~ favor~yeiS.- A seu favor
entretanto, estavam numerosos catedráticos; sobretudo
· e, acima de tudo, a mocidade em peso. Mal aparecia Estúcio à porta do salão e centenas de estudantes, que aí se
comprimiam, levantaram-se para aplaudir de pé, o can~
didato jovem e. sedutor da sua preferência. Suas respostas.às ãrgüições por vezes, perversas e insidiosas dos seus
contendores, simples e despretenciosas que fossem, eram
--acompanhadas de bravo, apoiado, muito bem, Palmas
seguidas e estridentes. Não havia como· resitir à pressão
espontânea~ justa, descompromissada, sincera, maciça e
corajosl,! daquela multidão de jovens fanatizados, em
meio da qual, nos diluíamos, nós, que -íriamos ser os seuS
primeiros alunos, no ano seguinte.

a

Vitorioso, renderam-se todos à graça do seu talento, à
magia da sua palavra, à grandeza da sua eloqüência.
Chegou a hora crucial do ensino: teria de encarar uma
turma, que lhe fora simpática, mas não_ c_ostu!)lava al:içlicur- ·da sua caf,acídade de crítica irreverente e franca.
Venceu-nos, integralmente. q êxit'o fOi -comPleto. Suas
aulas, eloqüentes, discursos verdadeiros, carregados de
erudição, cheios de citações oportunas e humanismo sadio, te~ínavam sob calorosos e repetidos aplausos. De
tal formil ficamos maravilhados que, ao_se cogitar do
nome dos homenageados, o seu veio à tona, eleito por
aclamaç~o. Daí por diante, ter Estácio como paraninfo
foi uina s<.~lutar rotin-<1-. Não sei de outro prOfessor que o
tenha excedido nessa forma de apreço, reconhOCimento e
admiração. A juventude continuava ao seu lado. Mas ...
li.!mbém. ninguém esteve a defendê-la e varolizá~la melhor que ele. Onde houvesse_ uma questão estudantil,
uma reivindicação dos moços, não seria necessário perguntar quem era seu advogado. Comprava qualquer barulho, entrava em todas as pelejas se nelas se envolvessem seus queridos alunos. Não media sacrifícios para
atendê-los. Toda espécie de ajuda lhe proporcionava: no
custeio de matrículas, nas despesa~ de formatura, na solução de dívidas, questões pessoais ou interesses de ·
família. E, mesmo quando para ele não se apelasse, bastava saber que em jogo estava o interesse de um discípulo, sem outra intenção, que não a de servir, punha-se etn
açào. Esse foi o meu caso. Rezava o regimento da Facul-
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d~de de M~dicina, que, ao ªJuno que obtivesse mais de
dois terços de distinção no curso e apresen~asse a melhor
tese seria conferida a medalha de ouro, correspondente
ao Prêmio Alfredo Britto: contanto que fosse a candidatura apresentada à congregação, por um dos seus catedráticos.- Valladares, sempre cheio de escrúpulos, não
queriã ser o proponente, porque seildo eu auxiliar acadêmico da sua clínica privada, achava-se suspeito. Perderse-ia a premiação por falta de quem a propusesse. Estácio - o fervoroSCY amigo do estudante~ sem que dele
SeqUer me aj:tro1tímasse, aproveitando a última reunião
do ano, espontaneamente apresentou o meu nome; fez
parte da comissão julgadora e assínou, com seus p3ies, o
mais honroso diploma da minha vida estudantil.
Era assim, nesse notávt;l mestre. Atendendo pedidos,
ou mesmo sem deles necessitar, corria pressuroso, para
servir, amparar, estimular, fazer progredir todos os
fi!OÇOS que, certa ou erradamente lhe pareciam merece-dores. Homem corajoso, senhor das suas própri~s con·
vicções, jamais deu ouvidos aos que de sua conduta pudessem murmurar. Defendeu as causas mais ingratas; sofreu as maiores críticas; amparou golpes cruéis desfechados sobre verdadeiros ou falsos amigos. Vencia sempre,
porque ninguém possuía, como ele, as armas da astúcia,
da dialética, da persistência, da presença constante cm
todos os litígios. Livre, independente, sem preconceitos,
de mão~ e coraçãO abertoS, sempre fora infinitamente
pela compreensão, tolerância e bondade... Nunca soube
que, direta ou _indiretamente, fizesse mal a quem quer
que fosse. Não terá recebido, na mesma proporção, recompensa pelas benemerências praticadas. DisSo tão
pouco fazia questão. Seu espírito superior, combativo~
pairava adina do despeito, da inveja, da maledicência,
da calúnia e da injustiça: Apaixonad-o peJa -Vida, Soube
víver:; -~esc_-rente materialista e ateU, apenas na superfícíC.
. No fundo, era um in.corrível sentimental, grande romântico, mosqueteiro indômíto à proci.ira de um combale,
dominado pelo sonho e pela beleza, apaixonado irrefreável das letras, apóstolo devotado da cultura e do saber..•
Por tudo isso é que o destino, nos seus sábios e misteriosos desígnios, entendeu de premiá-lo, nos seus derra~
deiros anos, com a dedicação sem limites, o carinho
enexcedível, o desprendimento total de Maria Tereza,
sua competente e já famosa discípula e sucessora, nas cátedras e na direção do .Seu adorado nunca esquecido.
Nina. Pelos meu longos anos de vida jamais conheci tão
sublime devoção filiai, prova maior de reconhecimento e
gratidrio. Suprema, maravilhosa e comovente recompen~ terrena, a quem, durante toda a sua vida, estendeu a
mão benfazeja sem distinção de qualquer espécie; despertOU amor e afeição; -·prodigallzou afeto e bem quere·n-Ça- a todos os que dele se aproximassem. Que oeus
abençõe a sua extraordiná-ri'a" e querida filha pelo coração; e <iue nós, que recebemos do grande Mestre,
quando jovens e pela vida afora, oS favores da sua dediCação; j<Íina-iS nos esqUeçamos do facho de luZ e do esplendor, que o notável médico das Alagoas, espargiu
com magnificência e abundância, pelos céus calmos, serenos e acolhedores da nossa encantada Bahia.
A Tarde- QUinta-feira, 31 de maio de 1984

-e

MESTRE ESTÃCIO
Jayme de Sá Menezes
Assím o chamei toda a vida, desde o meu curso prémédico, quando dele me aproximou Álvaro Dórea, meu
professor de sociologia naquele curso e seu talentoso cunhado. Daquela a esta data, a minha estima pelo mestre
não fez senão crescer, num estidío de 48 anos .De constante convivência, reservando-me a fortuna repetidas oportunidades de aproximação com· o querido professor. Assim no 5~' ano médico, quando lhe ouvimos as sábias
lições d!; Medicina Legal, como ao concluir curso, ele
homenageado no quadro da formatura. E jamais deixou
de comparecer às nossa reuniões comemorativas, sempre
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jovial e amigo. Anos <idiante, encontrar-me-ia com o
mestre, no XII Congresso Brasileiro de Cririlinologia· e
Medicina Legal,.ele como ex-poeta deste ramo da ciência
médico-jurídica, eu como representante da Escola de
Medicina e Saúde Pública. Mais tarde, seríarilos, comuma plêiade de médicos ilustres, os fundadores da Academia de Medicina da Bahia, a cuja preSidêncii-atiilgiu
pelo voto unânime dos confrades e a coordenação de José Silveira, Antônio Simões, e deste que escreve estas le-tras. Naquela instituiçãO, aO lado de Silveira e outros abnegados colegas, lutou, inclusive, para que a velha Faculdade_ de Medicina do Terreiro de_Jesus retomasse o
seu destino glorioso, o que foi realizado pela visão supe- rior do reitor Macedo Costa, <iue criou e inaugurou o
Memorial de Medicina. Uma vez ainda, o nosso encontro seria o mais amável possível, ele a interessar-se vivamente pela minha eleição para a Academia de Letras da
Bahia, cuja presidência igualmente exercitou com o bri-lho da sua inteligência. E vale recordado que também
nesta academia não deixei de ser cor-responsável pela
sua elevação ao posto, visto quem em casa de Wilson
Lins, ao trocarmos idéias sobre a composição da nova
diretoria, de que saiu presidente o Mofls. Manuel BarboSa, sugeri o nome do mestre e amigo, p-ara a 1•-vice.
presidência. Atingida a acade'mia pÕr certa crise, queresultou na renúncia dO--académico Bar"bõSa, ei-10 -rio
exercíciO da-jjreslâênchl, seildo, Joio depoiS, eleito presidente, sobreduto_ pelo espfrito de justiÇa· de Jorge Calmoo, o grande líder do movimento. Na priffieira secretaria, nas gestões de José Calasans;JOrge Càlmon; Manoel
Barbosa e Estácio de Lfma, dou o meu testemunho da
cordialidade e distinção de todos esses presidentes, para
com o secretário amigo e leal, cabendo-me, agora, ressaltar as qualidades daquele cuja ffiorl:e vem nos roubar ao
convívio amigo e piõfori8.ado. AÕteS: tO-davia, s~a· também lembrado outro âos nossoSi::ilOOOtrõs, ou reencontros, justo o que se dava aos sábados, na biblioteca da residência áo mestre,- trai"Jqüilo--na sua rede, cÕmo bom
nordestino, em animadas palestras conosco, ao· sabor de
vinhos e iguarias, sempre presentes Álvaro Rubim de
Pinto, Plínio Garcez de Sena, Cãrlos de Sousa Alves e
Itazil Benício dos SantoS.
Estácio de Lima, assim amigo e cordial, foi mestre in~
signe de medicina, cHnico por certo tempo da vida, antropólogo, etnólogo, sociólogo e, também, penalista.
Moç_o ainda, depois de curso na Alemanha, realiza concurso para a cátedra de Medicina Legal, prélio intelectual que marcou época, vindo a tornar~s_e dos mais brilhantes professores da escala médica primaz do Bra~il.
Na sua longa trajetória no ensin-o sUperior, (dolo da mocidade, produziu monografias, cOnferênciãS-e livroS qu'e
atestam o seu saber e preocupação com os problemas
científicoS e: sociais dO-Seu tempo. Das suas vÚtgens à-Ãfrica, deixou c_o_mo documentário das sUas Observações
"O-mundo Místico dOS Negros", trabalho que me deu a
honra de participar da revisão, pela premência de tempo
para entregar as provas à editor:J. Neste seu livro, como
no "Mundo Estranho do.s Cangaceiros", vê-se-que o
disCípulo de Nina -Rodrigues e continuãdor de Oscar-Freire se coloco·u à altura desses dois grandes mestres da
Antropologia e da Medicina Legal.
Perfeito humanista, (riiimõ -dõ-s dáss-icos; apaixonado-por Eça e Machado, tinha a vocação das letras. Não
houvesse a me_dicina o absorvido tanto, por certo teria
sido um dos grandes escritores brasileiros. Mas o que
produziu o indui entre os melhores manejadores da pena
e artífices do pensamento, com incursõe-s nos· domínios
da ficç--do, novelísta eútniO de "A Aeromoça".

Espírito superior, sem preconceitgs de raça, de..classe,
de -religião, Sem cortejar a riqueza ou o poder, era de
tra~o ameno e comunicativo, protetor dos humildes,
bQD.ds)sg, s_empre pronto a ajudar o p_róximo, sobretudo
a estimular os moÇo~, quando nestes descobria os lampejas_ da int~lig~nci;;~ ou as legítimas ambições dos nobres
idt:_ais. Educas;:_ão, incapaz de (erir, todavia se inflamava
no ardor das lutas pela verdade, pela justiça, pela ciênci~. _E eyse_l!\!U_ procedimento, habitual e constante foi
igualmente observado na Escola de Medieinã e Saúde
Pública e na Faculdade de Direito, onde também foi cat~dráti~~ da mesm~ çlisçif,lina, como ainda no Consel~o
Petliteri..d~iío~;-3;1Ue Presidíú p"oi ni3iS dê- 4ô i:iiiOs.
·
Vulto dessa projeção, múltiplo nas ativid~des ciue lhe
configuraranfO labor ininterrupto, o puro idealismo, foi
homem de talento e sólida cultura, assim médica como
_literái'íã, que- passou _a vida a escreve~ -befãs páginaS; a
pugnar pela independência e pelo respeito do ser humano.
Feliz no casamento, encontrou O. Edila, esp'osa- dedi~
cadu, a companheira perfeita, de longos anos. Viúvo, já
o.ctagená_rio_, a sua S:olid}i_o__foi compensada pelo desvelo
admirável de sua ex-aluna e conterrânea, Maria Tereza
de Medeiros Pacheco, mulher de talento, continuadora
do mestre nas cátedras universitáriaS e na _direção do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. E essa dedicação
extrem1,1 fo_i g_r:aio de luz que clareou o seu crepúsculo e o
amparou até a hora da partida, que se deu sob o coro das
vozes am"igüs--de Newton Guimarães, Rubim de Pinto,
ThaJes de A:zevcdo, Consuelo Pondê de Sena, Almeida
Gouveia, Ituzil Benício e de vários outros intérpretes do
sentimento geral das inStituições, dus escolas e das acadçmias a que o morto _tanto honrou e serviu.
F<;tle_fído aos 82__ anos, deixou Estácio de Lima um
exemplo, sobretudo il mocidade, de quanto vale o talento, quan_do fertilizado pela cultura e robustecido pelos
elevados ideais. _
Sob imp~to do seu de_saparecimento, não tive con-.
díções emocionais para atender à _convocação de Jorge
Novis, no sentido de dar o adeus da Academia de Medici;a a ~eu gr~nde ex-presid~nte. Procuro, então, nas palavr:as sinCer_us deste~ comentárioS, prestar a minha homenagem ao mestre inesquecível e amigo de tO-dos- os
momentos.

·e

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O Sr. Senador Henrique Santillo enca~inhou_à Mesa r~qu~rim~nto
de informações. Nos termos do inciso H, art.-219, do Regimento Interno, o requerimento s~rá examinado pela
Prcsidênda.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
se:;silo, designando para a sessão extraordinária das 18
horas e 30 minutos anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA

I~'

1665

-2Discussão, em t-urno único, du redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 159, de
1984), do Projeto de_ Lei do Senado n9 16, de 1982, de autoria do Senador Lúzaro Barboza, que dispõe sobre a
proibição de impOrtação de alho.

-3Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do
Senado-ao ProJeto de-Lei da" Cârriara n9 is_, cde 1978 (n9
I .626f75, na Casa de origem), ql!e-dispõe sobre o Imposto de Renda referente à pessoa física telldo
PARECER, sob n'>' 168, de 1984, da Comissão
-de Redaçio oferecendo a redação do vencido.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon~' 258, de 1983, de autoria da Comissão Diretora, que
altera a estrutura da Categoria Funcional de Enfermeiro,
do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior e dá outrus providências, tendo
PARECERES, sob n9s 219 e 220, de 1984, das Com is~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece; e
-de Finan.;as, favorável ao Substitutivo -da Comissão de Constituição e Justiça.

-5Discussão, em turno único, _do Projeto de Resolução
n" :!O. de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 204, de 1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR), a elevar em CrS 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três
milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e
sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 205 e 206; de 1984, da.s Comissões:
_:::_de Constituição e Justiça, pela constitucionaHdade e
juridicidade; e
-de_ Mu~içípios, favorável.

-6Discussão, e.m turno único, do Projeto de Resolução
n'? 2 1, de 1984 (apre..o:;entado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 207, de 1984), que autoriza u Prefeitura Municipal de Itapiranga (SC) a elevar
em Cri 38.838.851,10 (trinta e oito milhões, oitocentos e
trinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e
dez centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten~
do
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Discussão, em turno único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redução em se_u Parecer n'>' 251, de
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n'>' 29, de !983
(n" 21/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o
Texto _do Tratado de Nairobi sobre Proteção do Símbolo
Olíritpico, concluído em Nairobi, a 26 de ~etembro de
IHl.
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PA RECERES,_sob n"'s 208 e 209, de !984, das Comis-sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Muniçípios, favori1vel.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estâ encerrada a sessão.

( Leranta-se a .sessão às 18 horas e !5 minutos.)
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Ata da 8P. Sessão, em 31 de maio de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÃRIA-

Presidência do Sr. Moacyr Dalla
ÃS !8-HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia-Fábio
Lucena - Raimundo Parente_- Claudionor Roriz -

Gaivão Modesto- Odacir -Soares- Aloysio ChãvesGabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Cos{aJoão C<Jstclo- José .Sarn.ey- João Lobo --José Lins
- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- MUrco Maciel- Guilherme Palmeira- Luiz Cava!C<Jnte - Lourival Baptista- Passos
Pôrto- Jutahy Magalhães_-~ Luiz Viana----: José Ignãcio Ferreira - Moacyr Dalla- Amaral PeixÕtÕ-:_ Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Hum ar FrancoMurilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Fur!anFernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão MUllerRoberto Campos - José Fragelli - Marcelo Miranda
- Saldanha De"rzi- Affonso Camargo- ÁlVaro Dias
- Enéus Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen
- Lenoir Vargas - Carlos Chiare/li - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da/la) ---A lisw de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçà.o de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~-Secretário irá proceder- à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

A r_ed<.~çào que o Projeto dá ao artigo elimina a parte
final referente U interferência do Ministério do T-rabalho.
O§ l~ do -mesmo artigo,_ por outro lado, está hoje assim redigido: "os saques na conta corrente referida no
caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou
cheque com as assinaturas conjuntas do Presidente_~ do
TesOureiro da entidade sindical". Eis a redação proposta
no Projeto: "os saques na conta corrente._referi_da no caput deste artigo f<;tr~se-ão mediante_ ut;.deffi bancária ou
cheque COO) as assinaturas conjuntas do presidente e do
tesoureíro da entidade sindi~~~- que apresentará, quando
solícitaôo, _a publicaÇão no Diário Oficial, do Estado Ou
da Uniào conforme o caso, da ata de posse da diretoria
respectiva.".

Como se vê, no Projeto se acrescenta a obrigatoriedade da apresentação da publicação, no Diário Oficial, da
ata de posse da diretoria. cas~ isso seja solicitado.
3.1. Não há reparos a fazer ao Projeto, quanto à
constitucionalidade, à juridicidaçle e à regimentalídade.
No que diz respeito à técnica legislativa, basta colocar no
presente do indicativo o verbo da cláusula de vigência.

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N~>s 257,-258 e 259~--DE

tas à m<~ior liberdade das en~dad~s sindicais que, deresto; já _eitão sujeitas, também pela lei, a rigoroso sistema
de prestação de contas".
3. A redução atual do c;aput do art. 588 da C!., T é a
seguinte: "A Caixa Econômica Federal manterá conta
_corren.~e _intitulada "Depósitos da Arrecadação da Contribuiç~o Sindic',tl", em nome de cada uma das entidades
sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinent~ à "-'ida administrativa- dessas entidades".

1984

Sobre o Projeto de Lei do Senado nQ 114~ de 1983,
que "introduz alterações na CLT, na parte referente
à contribuição sindical, para determinar que a parte
que couber a cada sindicato seja movimentada sem
qualquer interferência do MTb".
PARECER N' 257, DE 1984
Da ComisSão de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador Amaral Furlan.

O Prujeto sob exume, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, introduz alterações na CCí,--na pã:rte
referente à contribuição sindical, para determinar que a
parte que couber a cada sindicato seja movime_ntada sem
qualquer interferêi-idu do Ministério do Trabulho.
2. Na Justificação, após referir~se à centralização da
arrecaduç-ão das contribuições sindicais na Caixa Económica Fc<.leral, diz o Autor: " ... a movimentação dessas
contas bancãrias, em nome dos sindü::atos, é que sofre al-gumas restrições ou pressões de parte do Ministério do
Trabalho, em virtude_de a esse competir, estranhamente,
mas na forma do disposto no art. 588, caput, parte final,
fazer comunicações referentes à vida udministrativa dus
entidades. Isto é o que pretende o projeto evitar, com vis-

3.2. No mérito, o Projeto é digno de acOlhimento,
pois pode contribuir para uma maior autonomia sindical, eliininando desnecessária interferência do Ministério
do Trubalho no que se refere à vida administrativa doS
sindicatos,. substituindo-a por comprovação de regularidade da diretoria.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito oportuno e conveniente, com
a seguinte Emenda:

EMENDA N' 1-CCJ.
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redução:
"Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação."
Sala das Comissões, 16 de novemb,·o de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Amarai Furlan, Relator Guilherme Palmeira - Helvídio Nunes - José Fragelli
- Marcondes Gadelha - Hélio Gueiros- José Ignácio
Ferreira - Carlos Chiarelli.
PARECER N' 258, DE 1984
Da Comissão de Legisla.;ão Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
Com parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça, que lhe apresentou emenda de correção do arL

211, vem a exame deste órgão técnico o Projeto dt! Lei do
Senado nQ 114, de 1983, de autoria do eminente Senador
Nelson Carneiro, que "introduz alterações na CLT, na
parte referente à contribuição sindical. para determinar
que a parte que couber a cada sindicato seja movimentada sem qualquer interferência do MTb.
O projeto é just_ificado pelo seu ilustre autor com a alegação de que as contas referentes à_contribuição síridical,
vêm sendo objeto de pressões pelo Ministério do Trabalho, à vista da competência, que legalmente lhe cabe, de
fazer comunicações à Caixa Económica Federal, sobre a
vida administrativa das entidades.
Nilo -~emos--inconveniente na aprovação do projeto, na
medida em que resguarda a capacidade das entida~es
sindíêais, submeierido-as, coniudo, à fisúiização quarito
aos seus atas constitutivos, quando solícrt~ct::os.
ASsinl-Sendo, opinamos--pela aprovaçãO do projeto,
com a Emenda n"' 1-CCJ.
Sal;,t das Comissões, 22 de março de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Pedro Simon - Eunice Micbiles - João Calmon.
PARECER N' 259, DE 1984
-____ Da Comissão de ServiÇo Público C_i_vil__

Relato~: Sena"dor Claudionor ·R~riz.
Visto e relatado pelas doutas Comissões de C.onstittiiçãO e JL)stiça e de Legíslação Social, o PLS n"' 114/83,
de autoria do preclaro Senador Nelson Carneiro, em am- bas mereceu aprovação, com reparos apenas na CCJ,
que ofereceu a Emenda nQ 1-CCJ, visando tão-somente,
adequação da técnica legislativa.
2.- Com efe-itO, o autoi do Projeto visa livrar as orga._

nizaçõeS- sindi-cais, confo_rme declara na justificativa da
competência, por ele considerada entre vírgulas "estranhamente" do Ministério do Trabalho, por força do art.
588 -(caput, parte final) fazer comunicações refer~nteS .à
v! da administrativa das entidãdes. E, com isso, consegutr
"maior liberdade das entidades sindicais". Lembrando,
ioda Vi~, que as mesmas ~tão sujeitas, e o p~ojeto -disso
~~o I~rnbra, "3 rigoroso sistema de prestação de contas".
3. Somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n~> !14/83, de autoria áo ilustre Senador Nelson ~r
neiro, no que consubstanciam_as__doutas Comissões_de
Constituição e Justiça e de Legislação Social e, no mérit_o, por não ver castradã a ação do Ministério -do TrabaM
lho, que na Legislação a ser mudada pelo projeto do Senador Nelson Carneiro, apenas perde a competência de
~·fazer comunicações referentes à vida administrativa das
entidades". Mesmo porque, o uso ou abuso da utilização
dos recursos postos à disposição das entidades, estão, de
perto vigiados pela legislação trabalhista pertínente,
quanto ao uso das contribuições, pelas leis ordinárias,
quanto aos delitos pessoais ou de entidades.
Ante ao exposto, somos pela aprovação do Projeto,
com a Emenda n"' IMCCJ.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1984. -Fábio LuM
cena, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Martins
Filho - Gaivão Modesto- João Lobo -Alfredo Campo~
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PARECER N• 260, DE 1984
Da Comissão de Constitõi~ão e Justiça, sobre o
Projeto de Lei dll Câmara n'>' 57, de 1984 (nll 577-B,
de 1983, na origem), que "altera a redaçào do artJgo
237 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil".
Relator: Senador Pedro Simon

O Projeto de Lei em apreço, de autoria do eminente
Deputado Aldo Pinto, aprovado na Câmara dos Deputados e enviado à consideração desta Casa, visa alterar a
redação do artigo 237, da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro
de 1973- Código de P-rocessO C! vil, sob o argumento de
que a aplicação deste dispOsitivo de nosso Código Unitário, ••em sua red<i.ção atual, vem gerando grandes dificuldades, empecilhos, ao exercício da advocacia, contrariamente ao propósitO do legislador".
Em sua justificação. diz o Autor:
"Em comarcas do inteirar do País vem sendo
progressivamente ado_tuda a fórmula de serem as intimações aos advogados publicadas na imprensa local autorizados certos órgãos a publicar intimações
judiciaiS.-Cria-se, todaviã; eriorme--difrculdade para os advogados não residentes nas comarcas onde essa forma de (ntim"riçãi)é adotada: são esses obrigados a
acompanhar essas publicações assinando periódicos
de restrita e irregular circulaçãO. Noúi:rãs palavras:
o profissional que ten"tla uma, ou poUcas Cãusas, em
uma certa comarca que adate o sistema-de publicação do expediente forense em folha local é obrígado a assiná-la, ou soliciüif que alguém
por si,
e atentamente_ acompanhar todo o movimento forense dessa comarca.
Por pôr fim a tal situação, que cria einbaraços à
advocacia em nível local, restringindo na prática o
seu exercício a advogados tocais, en1 cada comarca,
é que se propõe, com a modificação do artigo, que_
as íntiniaÇõ-es aos advogados que não teriham domicílio ou escritório na--comar-ca (q~ando o mencionam na inicial ou na contestação) sejam intimados
por via postal, com aviso de receblinento entregue
em mão própria. Esta última também é uma alteração proposta tendo em vista que os correios, aper~
feiçoando seus serviços, há algum tempo os executa
com sucesso generalizado.

o raÇa

Concordamos, plenaffiente, com o alto objetivo a que
se propõe o Projeto de Lei em exame e, por ser o mesmo
jurídico e corlstitl;lcional, opinamos pela Suã aprovação. -Sala das ComisSõeS, 30 fniio- dC 1984.- -Murilo Badarõ, Presidente- Pedro Simon, Relator- Martins Filho - Severo Gomes - José lgnácio Ferreira - Hélio
Gueiros. vencido José Fraieiii - Enéas Faria.

ae

PARECER No 261, DE 1984.
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o
Projeto de Lei da Câmai-a n'i' 3, de 1984. (n~' 3.17Z..
B/76, na origem), que "introduz alterações na Lei n~'
1.711, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União".
Relator: Senador Galt'io Modesto.
Projetõ de Lei m 3.I72~B. de-1976, oriUndo da Cãmàra
dos Deputados, que introduz alterações na Lei n<i 1.71 I,
de 28 de outbro de 1952 --=. Estatu-to dos Funcionários
Públicos Civis da União.
A alteração básíca proposta é a faCuldade; atendido o
interesse do serviço, do desdobramento das férias regulamentares do funcionârio, em 02 (dois) períodos iguais.
O projeto teve sua tramitaçãO regular naquela Cã:sã"
Legislativa, merecendo, a matéria, pareceres favoráveis

dus respectivas Comissões Especializadas, a respeito de
sua constitucionalidade, juridicidade e técnica h::gi.slativa.
A proposição que ora está sendo discutida não introduz nenhuma modificação relevante no instituto de
férius no serviço público. Apenas oferece a faculdade de
que se o utilize em dois períodos iguais; atendido o interesse do serviço.
O instituto de férias, qualquer que seja o regimejurfdico - celetista ou estatutário, obedece a um imperativo
higiênico, qual seja o de permitir ao funcionário, após
um pertodo est<.lbelecido de trabalho (normalmente de
um ano·- há exceções legais, no caso de atividades con-sideradas especiais ou perigosas, por sua natureza), a recomposição da fadiga causada pelo trabalho inínterrup-

to.
Este afastamento, no pleno gozo de suas vantagens pecuniárias, permite ao funcionário recuperar as energias
dispendidas e reassumir os seus encargos no pleno gozo
de sua vitalidade física e mental.
O direito às férias é urna das maiores conquistas da sociedade industrial, evoluindo-se de períodos menores,
para o desejável e atual interregno de 30 (trinta) dias,jâ
havendo, inclusive, categorias profissionais que por peculiaridades próprias, utilizam as férias durante prazos
mõliores (40 dias e 60 dias).

Não Obsta-nte Odesdobramento do período de férias já
tenha, como informa o ilustre autor do Projeto, prâtica
legalmente protegida por legislação estadual -citando,
p.e., o -Estatuto dos Servidores Civis de S. Paulo, não
vejo-de-que manéíiapossa· a medida vir aõ encontro dos
interesses do funcionalismo, mesmo porque está condicionada ao interesse do serviço, vale dizer, à conveniência ditada pelo entendimento particular da chefia do funcionário.
Para a Administração se, em circunstâncias particulares~ o desdobramento possa ser do seu interesse, por ou-tro há de se considerar o aumento de seus custos com
maiores Con_troles, aumento de registras, de expedientes
etc.
Além do mais, preocupa-me o fato de que a modificação proposta possa se tornar um instrumento de arbítrio, contrário ao interesse da já por demais sofrida classe--de servidores -públicos, se a faculdade legal vir a se
transformar, na prática, numa iinpósição capaz de construnger o funcionário à uma opção, para a qual tenha a
menor vontade.

Por outro lado, o Projeto não define, em caso de desdobramento, se ambos os períodos devam ser utilizados
durunte o mesmo exercício. Não sendo, a alteração propostas para o artigo 84 da Lei n~> 1_.711/52, colide com o
princípio de inacumulabilidade estabelecido nos artigos
seguintes do mesmo diploma legal.
Se não bustasse as razões_de higidez; do bem-estar dos
funcion[!rios; de economia processual; e de privar o administrador de um instrumento que-possa ser imPositivo
para o servidor, a possibilidade, não explícita, mas implicitu, de que o período desdobrado venha ~;~.cumular-se
com as féri:.~s seguintes, contrariando disposição do artigo 85 da Lei n~' 1.711/52 é razãO niais do que suficiente
pura a sua rejeição.
E. o meu võto.
Sala das ComiSsões, 30 de maio de 1984. -Fábio Lucena, Presidente - Gaivão Modesto, Relator - João
Lobo - Mar(iJJS _filho - Claudionor Roriz - Alfredo
Campos:
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redaçào firial (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecêr n'i'
251, de 1984), do Projeto de Decreto Legislativo ft~'
29, de 1983 (n~' 21/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado de Nairobi sobre
Proteção do Símbolo Olímpico, cOncluído em Nairobi, u 26 de setembro de 1981.
Em discussão. (P..:lusa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da paJavru, encerro a discussão,
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente apiovada, nos termos do art. 159 _do Regim'ento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É u seguinte a redação fínal aprovada:

Redaçào final do Projeta de Decreta Legislativo n~'
29, de 1983 (n~> 21/83, na Câmara dos Deputados).
Fuço saber _que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu IIII II,
Presidente do Senado Federal promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

• DE 1984

Aprotta: o texto do Tratado de Nairobi sobre Proteção do Símbolo Olímpico, concluído em Nairobi, a
26 de setembro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Y É aprovado_ o texto do Tratado de Nairobi
sobre Proteçilo do Síbolo Olímpico, concluído em Nai-

robi, a 26 de setembro de i98I.
Art. 2"' Este Oêcreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicução.

O SR. PRESIDENTE (Mo:.lcyr Dulla) -Item 2:
Discussão. em turno único, da redação final (orerecicla pela Comissão de Redução em seu Purecer n"'
159, de 1984), doProjeWdeLei do Senado n"' l6,de
1982., de autoria do Senador Lázaro Barboz<1, que
_dispõe sobre a proibição de inlportuçào dó alho.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queim discuti-la. declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redução final é considerUda
definitivamente aprovada, nos termos do urt. 359 do Re·
gimento lnterno.
O projeto vai à Cimam dos Deputados.

t a segllinte a redução final aprovada.
Redação final do Projeto de Lei do Senado 09 16,
de 1982, que dispõe sobre a proibição de importaçio
de alho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" E prOibida, a partir da publicação desta Lei,
toda e qualquer importação de alho.
Art. 29 E.stã Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SR. PRFSIDENTE (Moucyr Duilu)- Item 3:
O SR. PRESIDENTE (Moac}'.r Dali a)- O Expedien_te lido vai à publicação;
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Passa-se à

Discussão, em turno suplementar, o substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 25, de
1978 (n"' 1.626/75, na Casa de origem), que dispõe
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sobre o Imposto de Renda referente à pessoa física,
tendo
PARECER. sob n~' !68, de 1984, da Comissão
- de Redaçio, oferecendo a redução dO Vencido.
Em discussão, suplementar a matéria. (Pausa.)
Não havendo qllem queira discuti-lo, declaro encerra-

da.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente aProvado. nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
O Projeto voltar<'! à Câmara dos Deputados.

t::

o seguinte o sub!>titutivo aprovado:

Redaçif.o do vencido para o turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nl' 25, de 1978 (n9 1.62;6/75, na Casa de origem), que
dispõe sobre o Imposto de Renda referente à pessoa

fisicll.

instituídO pela Lei nQ 5.975, de i 2 de dezembro de 1973 e
posicionada no~ termos do Anexo III du Lei n9 6.908, de
21 de maio. fica altera~a na forma constante do Anexo
Art. 2~' O preenchimento dos cargos ou empregos
das Classes Especiais e d::~s intermediârias far-se-á m<?
diante progressão funcioOai ou outras formas legais de
provimento.
Parágrafo úncico. Os servidores-atingidos pela elevação a que se refere este artigo serão posicionados nas
novas classes da categoria funcional, mantidas us respectivas referências de vencimentos ou salário.
Art. 3Q A despesa com a execução desta Lei correrá
à conta das dotações próprias do Senado Federal constantes do orçamento da Uniilo.
1\rt. 4~ Est:l lei entra em vigor na data de sua publiw
caçào. com efeitos a partir de 21 de dezembro de 1982.
Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 5:

O Congresso Nucional decreta:
Art. I~ t: permitido, para efeito de cálculo do Imposto de Renda da pessoa física, o abatimento, da renda
bruta, du:> despesas com radiografius e exames de laboratório. dCsde que o contribuinte especifique e comprove
os pagamentos realizados.
Parágrafo único. O-contribuinte discriniinurá. n3. declaraçà~ de rendimentos, os valores correspondentes aos
abatimentos autorizados neste artigo, indicando o nome,
endereço e número da inscriÇão no C<~dastro de Contribuinte de quem recebeu os pagamentos.
Art. 2~' Esta Lei entru
vigor ria dat~ .de SUíi publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.

em

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lej do
Senado n~' 25_8, de 1983, de <,~utofia da Comissão Díretor:l, que altera a estrutum di! categoria funcioll-al
de enfermeiro, do Grup-o-Outras Atividades de
Nível Superior e dá outras providências, tendo

PARECERES. sob~.n,s 219 e 220. de 1984. das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidüdc, rios- t"ei'mos de substitutivo que
oferece: e
-de Finanças, favorâvel ao substitutivo da Comissão de Constituição e justiça.
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palal{ra, encerro- a discusw
são.
'
Em votação o substitutivo, que tem preferência r_egiment:.Jl.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A provado o substítutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissão-de Redução, a fim de serredigido o vencido para o turno suplementar.
E o seguinte o substitutiVo aPrOvadO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI DO SENADO N• 258, DE 1983
Altera a estrutura da Categoria Funcional de En~
fermelro, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q !\Categoria Funcional de EnfermeirO, Código SF-NS-90-t, dO-Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior. do Quadro Permanente do Senado Federal,

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 20, de 1984 (upresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n" 204, de
1984). que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR). a elevar em Cr$ 943.187.200;64 (novecentos e quarenta e três milhões, cento e oitenta e
sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e quãtro c_enw
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
___ PARECERES, sob n9s 205 e 206, de 1984, das
Comissões_:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade c juridicidade: e
-de Municípios, favorável.
Em discussão. (Pausa.}~
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão:
Em votaç~o.
OS Srs. SCnudores cfue o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, peço verificaçà_o
de_9u~r~m.

O SR. PRESIDENTE (Moacy_r Dalla)- E. regimen~
t-al-o requerimento de v.- EX~. pois é evidente a falta de
quorum.
Vou suspender a sessão por alguns minutos e acionar_
as campainhas.
Está suspensa a sessão.
JS11.~pen.ça à.ç 18 horas e 35 minutos, a seJsào é reaherta às IR horas e 38 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está iêaberta u sessão.
Persiste u falt:l de quorum.
Em Conseqi.lência a matéria fica com a Votüção ãdiad"a,
passando-se ao item seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 6:
Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n~' 2 I, de I984 (apresentado pela ComisSão ele
Economia como concltJsào de seu Parecer no:> 207, di=
19~4). que autoriza a Prefeitura Municipal de Hapi-fanga (SC) a elevar em Cr$ 38.838.851,10 (trinta e
oito milhões, oitocentos e irinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e dez centavos) o
montante de sua divida consolidade, tendo
PARECERES, sob n~s 208 e 209; de J984, das
Coritissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c_ juridicidade: e
~de Municípios, favorável.
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Em discussão _o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Mo<:~cyr Dalla)- Nada mais
huvcndo a trat<lr, vou encerrar a presente sessão, designando para <\ sessão ordinária de amanhã a seguin!e

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência- Art. 371, c,
do Regimento Interno)
Apreciação da Mensagem n~' 45, de 1984 (n~' 39(84, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que o Governo do Es·
tudo de Pernambuco possa elevar em Cr$ 745.478.756,68
(setecentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e seis cruzeiros
e sessenta e _oito centavos) o montante de sua dívida consolidada--(despachada às Comissões de Economia e de
Constituição e Justiça): 2
(Em regime de urgência- Art. 371, c
do Regimento Interno
Apreciação da Mensagem n9 73, -de 1984 (n_l' 1 ~2/84,
na origem). pela qual o Senhor Presidente da República
Solicita autOfi:Zãção do Senado para que a Prefeitura
Municipal de São Paul_o (SP) possa elevar em Cr$
8.989.603.690,00 (oito bilhões, novecentos e oitenta e
nOve milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e noventa
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada (despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justíça e de Municípios).

3
__ V_otação, em .turno único, do Projeto de Lei da Câmara n>r 51, de I 978 (n~' 1.465/75, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 6.251, de 8 de
_Qu_tubro de 1975, que institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências,
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 638 e639, de
-19""8"1; daS Comissões
- de Educação e Cultura; e
- de Finanças.

Votação-. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 54._de 1981 (nl' 435/79, na Casa de origem), que inclui a filh<1 desquitada, âivorciada ou viúvã entre oS beneficiários do servidor público federal civil, mili~ar ou
aut~rquíco, tendo
- PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 179 e 180, de
1983, das Com"issões:
- de Legislaçã~ Social;
- de Serviço ~_úblico Civil.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cârnara n~' 58. de 1981 (n"' 1.595/79, na Casa de origem)~- qu-e
dispõe sobre a legitimação adotiva, e dâ outras providêncitis. tendo
PARECER, sob n~' 904, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com Emendas
q~e apresent::~ de n9s I a 4-CCJ.
-

6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmar.:l n"' 47, de 1983 (n~ 5.615(81, na Casa de origem), intro-
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duzindo alteração na Lei nl' 6.649-, de 16 de maio de 1979,

que regula a locação predial urbana, tendo
PARECER. sob n'~ 806, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 5, de 1981 (n~' 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. \'I da Lei n"' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Públic_o Federal e de atividade privada, para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, soHcitan~o, nos terf!lOS dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a ciração de uma comissão especial mista, composta de 11 (onze) senadores e 11 (onze) deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômico-financeira do País.

8

Votação, em turno único, do Proje!o de Lei da Câmara n9 10, de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos -integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Soda!,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981 das_ Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
9
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n"' 44, de 1981 (n'i' 587/79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tetevisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de pubHCação) aceitar a autofiz3Ção
ou a veiculação de anúncios e de cõmerciaiS que não sejam negociados, produzidos, criados filmados, gravadoS,
copiados- imagem e som - p-or profissionais e errif;re~
sas brasileiras, tendo
PARECERES, sob nl's 186 e 187, de 1983, das Comissões:
de Economia, favorável, com voto vencido dos Se- _
nadares Bernardino Viana, José Uns e Le:ilOir Vargas; e
-de Finanças, favoráver:
10

do

PARECERES FAVORÁVEIS, sob
de 1981, das C o missões:
~ de Legislação Social; e
- de Educ çio e Cultura.

14

:m

v(;;a(;ã~~ turno único, do Req;erimento n'? 102, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do arL 371, c, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n9 72, de- 1984, solicitai1do
autorização do_Senado para que o _Departamento de Ã-guas e Energiã El_étrica de São Paulo - DAEE, possa
realizar operação de crédito no valor de Cr$
IO.OOO.OOO.QOO,OO (deZ -bilhões de cru~iros), para os fins
que especifica.
15

Votação, em turno úliko (apreciãção-prelíminar d3.jurídicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei -da Ciimara: nil 79, de 1979 (n9
1.5ll/75;"ilU Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 5~> dã Lei n'i' 3.So7; de 26 de agosto de 1960; que
dispÕe sob~e a Lei Orgânica da Previdência Social, ai te~
rada pela Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, Sob"il"'s 692-e 693, de 1982, das Comissões:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Clmara n"' 53, de 1977 (n~' 227J75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissiOnais, e dá outras providências, tenn~>s

-de Legislação Social, favorável, nos termos de substitutiVO que apresenta; e
~-de Constituição e Ju-stiçã~ pela injuridicidade do
Projeto e do SUbstitutivo da Comissão de Legislàção Social, com voto veilcido, em sepaTado, do Senador FrUnco
Montara.

1.360_e 1.361,

11

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 65, de 1979 (nl' 4.257/77, na Cása de origem), q-Ueautoriza a alineação de imóveis residenciais da Recfe Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob nl's 335 e 336, de J980 e_635 a 637,
de 1981, das Comissões_:_
- de Transportes, Comunicação e Obras PUblicas, 111
pronunciamento: contrário; 21' pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário:
-de Finanças, Jl' pronunciamento: favorável; 211 pronunciamento: favorável .à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_e_
_juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.

18

13
Votação:-em tUrnO-i:íOico~ do RequerimentO n'? 99, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno,
urgênCia___para- a--Mensagem nl' 68, de 1984, submetendO à
deliberação do Senado proposta para que o Governo do
Estado d? Espírito Santo possa realizar op~ração de créditâ -no valai--de Cr$ 2.948.745.ÕOO,OO {dOis bilhões, no-vecentos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta
e cit:lco ritil cr'-,!ieiros), para os fi.r!_S que esPecifica.

16

Votação, em- tumo único (aPreciação preliniinar da
constitucionalidade e- juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n"' 48, de 1983 (nl' 5.019/81, na CãSã de origem), que
dispõe- so?re a -~riação do T:i~:H~nal Regional do TrabalhO da 13• Região,'Com sede êm JoãÕ Pissoa, EStad-O da
Paraíba, e él.á outras providências, tendo
PARECER, sob n"' 790, de 1983, da Comissão:
::.:.. de· CoiiSdfuiÇã:O e JUstiÇa (:ilidíência solicitada· pelá
CoffiiSsão de Legislação S~ciil."l)", pela inconstiiucioriail- dade e injllridicidade.
17
Discussão, em primeirO tuf-no,--do Projeto de Lei do
~enãdo n9 145, de 1981, de _autoria do Senador Nelson
Carneiro, que atribui às Secretarias de Agricultura dos
Estados. dos Territórios e do Distrito Federal a compe-
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tência exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor rural, tendo
PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1982, d.as Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, e, no mérito, favorável, com as Emendas
n"'s l e 2~CCJ que apresenta;
- de Agricultura, favorável ao projeto e às emendas
da Comissão de Constituição e Justiça; e
-de Serviço Público Civil, favorâvel ao projeto e às
emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'1s 971 _e 972, de

1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

Sexta-feira I'

q_is_cl.l~sã_o,_~m prin:t~iro

turno, do Projeto de Lei do
SenadO n"' 76; de 1983, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de- 13
de setembro de 1966, visando restabelecer o privilé,&io da
indenizaçào do&rãd:i ao trabalhador que conta mais de
I O anos de serviço e é despedido sem justa causa, tendo
PA~ECERES, s9b n~'s 1.018 e 1.019, de 1983, das ComiSsões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridici<;lac;le, e, no mérito. favorável, com voto vencido
dos Senadores Helvídio Nunes e José Fragelli; e
-:- de Legislação Social, favoráveL

O SR. PRE~SIDENTE (rvioacyr Dalla)_- Nada mais
havendo que_ tratar, declaro encerrada a sessão.
( Le1·anta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

o(') ATO DO PRESIDENTE
N_9 ~4, de 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe corlfercm os artigos 5-2, item 38, e 97, inciso IV.-do-Regim-eOto hitirn-o e de acordo com a delegnçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n<.> 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 003825 84 1, resolve
aposentar a partir de 5 de abril de 1984, Vilson Taufik
Chemale, Tênico Legislativo, Classe "Especial", Referência N$~25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos lO I, inciso III, e l02, inciso I,
alínea "a;-,, da Cons_tituiçào da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigo 427, inciso II, 428, inciso I. 429. incisos IV e V e415§4<1,do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~' 58, de !972, e artigo 2~>; parágrafo único, da Resolução SF n"' 358, de 1983, com proventos integiais,
bem como a gratificação de nível superior, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito,
na forma do artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973, e artigo 10
da Lei n9 4.345, de 1964, observado o disposto no§ 2"'. do
artigo 102. da Constituição Federal.
Senado Federal, 13 de abril de 1984. - Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal.
(•) Repubhcudo por huver suido com.incor;ecõcs no DCN 11 de 144·84

(') ATO DO PRESIDENTE
N• 22, de 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, ínciso IV. do Regimento Interno e de conformidade com a
delegãi;:àO de c-ompetência que lhe foi outorgada pelo
Ato nQ 2, de 1973. da Comissão Diretora, e tendo em vista o_ que consta do Processo n'? 004997 84 O, resolve aposentar. a partir de 2 de maio de 1984. Edson Ferreira Af(•)

Repuhlicadl.l por
e 25-5·84.

16-5-~-t

hu~er s:~ido ~nm

im:urrecões no DCN II de .5-~·84-
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fonso, no cargo isolado de provimento efetivO de Oiretor, Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos !Of, iitCísO- IH, e
102, inciso I, alínea "a", da ConstituiÇão -da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 429, inciso VI, 436 e 415, §49 daResolução SF nl' 58, de 1972. e artígo 29, parágrafo único da
Resolução SF n9 3_58, de 1983, com proventos integrais
acrescidos de 50% da Gratificaçâo __ de RepresentaçlrO,
bem como da gratificação especial de desempenho e da
gratificação adicional por tempo de serviço a que_tem direito na forma do artigo 4<:>, 29, da Lei n9 5.900, de 1913,
e artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964, observado o disposto
no§ 2<:>, do artigo 102, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de maio de 1984. _- MoJ;~cyr Dalla,
Presidente do Senado Federal.

*

(*)

ATO DO PRESIDENTE
N"' 28, de 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in_ciso IV, do Regimento Interná e de aCOY.dO co-m delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n"~' 2~ d-e4 de abril de !_973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 OOSOII 84 ~r, i-eSõlve
aposentar a partir de 2 de maio de 1984, A Ido Braga Cavalcanti, Técnico Legislativo, Classe .. Especial", Referência N$~25,-do Quadro--Permanente do Senádo Federal. nos termos dos artigos 101, inciso III, e \02, inciso l,
alínea "a", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os ar1.igos 427, inciso II, 428, in~
ciso I, 429, inciSo IV e V, 437 e 415, ~ 49, da Resolução
SF n"' 58, de 1971, e artlg_o-29, parágrafo Un-lCo, da Resolução SF n<:> 358, de 1983, com provei'ltos integrais, bem
como a gratificação de nível superior, a gratificação especial d~ desempenho e a gratificação adiCional por tempo de serviço a que tem direito, na forinã do--6.rtlg0 39 da
Lei n<:>_5.903. de 1973, e artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964,
observado o disposto n9 § 29, do artigo 102, da Consti~
tuiçào Federal.
Senado Federal, 21 de maio de-1984. __:_ Mõacyi Dalla,
Presidente do Senado Federal.

(*)

ATO DO PRESIDENTE
N9 29, de 1984

O P!-esidCnte do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in·ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de Ef73, e·teiidO ein
vista o que consta do Processo n"' 005077 84 2, resolve
aposentar a partir de 2 de maio de 1984, Levi de Assis
Dantas, Técnico Legislativo, Classe "Especial'', Referência NS-25, do QuaárO Pefri1anente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I,
alínea "a", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 427, incisO II, 42~, inciso I, 429, inciso IV e V, 437 e 415, § 4"', da Resolução
SF n~' 58, de !972, e artigo 29, parágrafo úníco, da ResolUção SF n' 358"", de 1983, com proventos integrais, bem
como a gratificação de riível superior, a gratificação especial de desempenho e a gratificação adicional por tempo de serviç_o a que tem direito, na forma do artigo 39 da
Lei n~ 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n~' 4.345, de 1964,
observado o disposto no§ 2<:>, do artigo 102, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de maio de 1984.- Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal.
(*)

Republicado por havc:r saldo com incorreçõc:s no DCN II de22·5·84

PORTARIA N• 20, DE 1984
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Sena~
do Federal, resolve designar Djalma José Pereira da CosU:t, Técnico Legislativo, Paulo Irineu Portes, Técnico Legislativo, e Marco Aurélio de Oliveira, Adjunto Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem_ a
Comissão de Sindicãncia incumbida de apurarem os fatos constantes nos Processos n~'s 006235840 e 005485843,
nos termos do artigo 481 e§ l~' do Regulamento Administrativo.
Seriado Federal, 24 de maio de 1984. __.:_ -Ai;an Nogueira da Gama, Diretor-GeiaJ. -

PORTARIA N• 21, DE 1984
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215-do Reguliuriento Administrativo do Senado Federal, resolve designar Americo Dias- Ladeira Júnior, Técnico Legislativo, Antônio Carlos Medeiros Ferro Co.Sta, Técnico Legislativo, e Jomar Augusto Carneiro, Técnico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicâiicia Íncuffiblda
de apurarem os fatos constantes nos Processos nl' 006195
84 9 e 006465 84 6, nos termos do artigo 481 e§ 111 do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 30 de maio de 1984. - Aiman Nogt~eira da Gama, Diretor-Geral.

ATAS DE COMISSÕES
Ata da

COMISSÃO DIRETORA
2~ Reunião Ordinária, Realizada
a 27 de Março de 1984

Aos vinte e sete dias do mês de março de mil novecen-
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rem evitados possíveis excessos, seja baixado Ato pela
Comissão Diretora, estabelecendo como teta retributivo
dos empregos em comissão do CEGRAF e do PRODASEN os valores das remunerações pagas aos ocupantes
de emprego ou cargo equivalente do Quadro do Senado
Federal, independentemente de autorizações anteriores~
Antes de deliberar sobre a matéria, a Comissão O iretora decide ouvir os esclarecimentos do Consultor-Geral
do senado a respeito do exame realizado na legislação e
outroS docum~tos.
Chamado, compareceu o Consultor-Geral, que reafirmou as __informaÇões prestadas em seu relatório, concluindo p-~la legalidade dos pagamentos feitos_ riO CEdRAF.-Piesta, ainda-, outros esclarecimentos solicifados
pelos membros da Comissão Diretora.
O Senhor Primeiro-Sicretári_o, à vista de infOrmitçõeS prestadas pe1o Consultor-Gera}, que considerou irregular o pagamento de horas extras durante os períodos de
recesso, embora autorizado pelo Presidente do Çonselho
de Supervisão da Administr-ação passada, sugere a
criação de uma Comissão de Senadores, composta pelos
Senhores Milton Cabral, Terceiro-Secretário, Rãinlllndo
Parente, Quarto-Secretário, e Marcelo Miranda, Suplente, para no prazo de trinta dias, estudar a situat;ão do
CEGRAF, relativamente à sua legislação e propor as
medidas que julgar cabíveis. A sugestão é aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente solicita o Comparecimento do Diretor-Executivo do CEORAF", Dr. Aloysio
Ba,rbosa, que presta esclarecimentos sobre a passagem
do serviço médico do CEGRAF para o Senado, sobre o
estabelecimento de três turnos de trabalho e o cancelamento do restaurante, uma vez que, com a carga horária
estabelecida, suficiente apenas um lanche que é servido a
todos. O mesmo Diretor informa que parte do material
tombado foi cedido ao Senado para o funcionamento do
restaurante t:IOpular no 149 andar do Anexo I.
O Diretor-Executivo do CEGRAF, a seguir, afirma
existir ne_cessidade de Motoristas e Seguranças no Quadro, podendo ser rescindido o_contrato mantido com a
CONFeDERAL, relativamente à segurança do CEORAF, uma vez considerar mais importante, devidO ao
pequeno número de guardas, que esse serviço seja prestado pelo próprio pessoal da Casa.
O Senhor Terceiro-Secretário entende que, inicialmente, deva ser feito um levantamento do pessoal existente
no Senado, a fim de se verificar se não hã disponibHidade
suficiente ao atendime-nto- do serviço do CEGRAF.
Em seguida, 0 Senhor Presidente solicita a presença do
Senhor DiretorRExecutivo do PRODASEN, Dr. Rui Janiques, para prestar alguns esclarecimentos.

tos e oitentã e quatro, sob a Pre:s_idência do Senhor Senador Moacyr Dalla, Presidente e com a presença do Senhores Senadores. Lomanto Junior, Primeiro VicePresidente, Henrique Santi!lo, Primeiro-Secretário, Leno ir Vargas, S_egundoRS~cretário, MiltQ!I_ Cabral,.
Ter~eiro-Secretário, ~ Marcelo Miranda, Suplente,
reúne-se a Comissão Direiora do Senado Federal.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, 0 Senhor Senador Jaison Barreto, Segundo Vice-Presidente.
O Serihor PreSidente declara abertos os trabalhos e
pede ao Senhor Dir~tor-Ge~al q~e-l~ia a A-t~ -da reunião
anterior, o que é feiro, sendo a Ata aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, lembrando ter incumbido o Diretor-Geral de verificar os fatoS, estranhá-O- .Senhor Primeiro-Se~retãrio indaga ao DiretOrveis, apontados pelo Senhor Primeiro-Secretário na R eu- _
Executivo ·dO "PRODÃSEN sobre o andamento dos traniàõ ãnterior, relativos at;> CEGRAF;. pede.si::ja apresen- ·
- - balhos referentes à instalação de terminais de computatado o Relatório competente.
O Senhor Diretor-Gerallê, então, Relatório sobre a sidor nos gabinetes dos Senhores Senadores. O referido
tuação do __ CEGRAF, referente a pagamentos feitos aos
Dirêtor dá ciência aos membros da Comissão Direfõra
do cronograma dos trabalhos, informando ter havido
servidores nos meses de dezembro e janeiro. COmunica
que, seguindo orientação do Senhor Presidente havia reum atraso em virtude de problemas técnicos quanto a liquisitado as folhas de pagamentos relativas aos meses.de
citaçãO para- aquisição do material adequado. Outro
novembro, dezembro e janeiro, bem como,as guias- de reproblema a motivar o atraso ê o das instalações elétricas
do Bloco A do Anexo II do Senado, onde se encontram
colhimento do imposto de_ renda e QS empenhos correspondentes. Informa ter detet:minado a suspensão temos g_a_b_inetes dos Senhores Senadores que, por falta de
porária, a~é decisãq_ por parte da AdminiStraç-ão supeverba," ainda nãÓ havia sido feita. O Senhor DiretorGerUI, no entantO, já providenciara a reforma e a licirior, do pagamento de horas extras e das gratificações de
nivel superior dos serviços jurídicos. Esclarece, ?inda, ter
taçào encontrava-se em andamento. Entende que a segunda etapa deve processar normalmente1 deven~o estar
incumbido o Senhor Consultor-Geral de examinar os asconcluída, caso sejam obtidos os recursos indispensáveis,
pectos legais dos pagamentos e o Senhor Diretor da Subsecretaria Financeira de fazer uma análise contábil dos
até o fim do mandato da atual Comissão Direto_rl!~
mesmos. O relatório do Senhor Diretor~Geral apresenta
O Senhor Terceiro-Secretário; a Segufr, -]embr-a ·a· sias conclusões a que chegaram o Consultor-Geral do Setuaçào do pessoal lotado na Representação do Senado
nado e o Diretor da Subsecretaria Financeira, de existir
Federal no Rio de Janeiro, entendendo conveniente a ficorreçào nos referidos pagamentos, tendo sido constataxaçào de um Quadro, com número certo de servidores. A
da a sua legalidade, uma vez que baseados em leis, reguComissão Diretora decide encarregar o Senhor TerceiroSecretário ·de estudar o assunto e propor as medidas
lamentos e_ a tos emanados por quem de direito. O _Senhor Diretor-Geral conclui sugerindo qu-e, a fim de secabíveis.
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O Senhor Marcelo .Miranda, Suplente, traz ao conhecimento da Comissão Diretora reclamações feitas por
vários Senhores Senadores que numerosos materiais têm
sumido dos Gabinetes, devendo se adotadils providências, junto ao Serviço de Segurança e à CONFEDERAL,
para que isso seja evitado, __mantendo-se ainda, cantatas
com a firma, para veiificar se õ número certo de serviâo:.
res--está sendo mantido nos serviços· de limpeza. o· Serviço de Segurança deverá ter sempre seus agentes a postos por ocasião da limpeza. EsSas providências são aprovadas.
Após amplo debate, a Comissão Diretora, com os votos em contráriO-dos Senhores Senadores Henrique Santillo, Prímeii-0-Becretárfo, e Marcelo Miranda, Suplente,
delibera não ceder, nem em carâter excepcional, nenhuma das dependências do Congresso Nacional para solenidade de qualquer tipo, da presente data até o dia 30 de
abril do ano em curso.
O Senhor Primeíro-SicfetárTo;-em seguida, faz eiltrega
ao Senhor Presidente dos seguintes processos para distribuição: _
I) Processo n~> 004604 83" o, da SuOseCretarraae ~n
genharia, em que solicítã seja concCdida a restribuição
acessória, FG-3 (pro-labore), ao servidor João Batista
Vieira, pelos motivos que expõe. O Senhor Presidente
distribui ao Senhor Senador Lenoir Vargas, para relatar.
2)" Processo n~> 003202 83 6, da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, solicitando a concessão
de 120 horas extras mensais aos Motoristas lotados na
Representação. O process-o -~!:-distribuído ao -Senhor Senador Milton C<lbrã.l, para relatar.
3) Processo n~> 000197 84 o; da Subsecretaria de Pessoal indagando se os servidores que tiveram exercício em
Brasília âurante certo peiírido, recebendo sessões extraordinárias e- qUe, põsferiorm.ente,- passaram--a ter
exercício na Representação do Senado no Rio de Janeiro
e ali fofam aposentados, terão direito à incorporação da
GratificaÇão Especial de Desempenho. O Senhor Senador Marcelo Miranda é designado Relator.
4) Processo·n~> 008212 8] O, da Susecretaria Financeira, que encaminha anteprojeto de resolução da nova estrutura da Subsecretaria Fínanceíra e Auditoria. Ao Senhor Henrique Simtillo, para relatar.
5) Processo n~> 002877 83 O, de Ramiro Jacques LCbrePereira, solicitando permissão para fazer estágio na Subsecretária e Engenharia do Senado Federal, sem ?nus
para o Senado por cursar o quarto ano de Engenhã.i'ia
CiVil na Universidade de Brasília. Ao Senhor Henrique
Santillo, para relatar.
O Senhor Diretor-Gerãi pede vênia para aPresen~ar à
COmiSsãO Diretora m-ii.ii.it2diã.nteprojeto de lei, relativo
ao aumento de vencimentos- dõ -fiincTorialismo, nas memas bases do concedido ao pessoal do Poder Executivo e
em atendimento ao dispostO no AtO n~> 02, de -198"4':- da
Comissão Diretora.
·
-Debatido o assunto em profundidade, a Comissão Diretora aprova anteprojetO que assinado por todos, é remetido à Secretaria-Gera! dB. Mesa, para devidos fins regimentais.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte minutos, o Serihor Presidente declara· encerrados os trabalhos, pelo que, eu, (Aiman Nogueira da Gama), DíretoTGeral e Secretário da Coinissão Diretora, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publie<ição.
Sala da Comissão Diretoia, em 27 de marco di 1984.
- Moacyr Dalla, Presidente.

COMISSÃO D!RETORA
Ata da 3• Reunião Ordinária, Realizada
a 4 de Abril de 1984.
Sob a Presidência do Seilhor Senador Moacyr Dalla,
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores

Lomanto Junior, Primeiro-Vice-Presidente, Jaison Bar-feto·;- SegUnC:fO-\!ice-Pre-sidente, _Henrique_ Santillo,
PrimeiJ:O-SecreÚírio, MiitOn Cabral, Terceiro-Secretário,
Raimundo Parente, Quarto-Secretário, e Marcelo Miranda, Suplente, às dez horas e vinte minutos do dia quatrõ de abril de 1984, reúne-se a ComisSão Diteiora do se.
nado Federal.
Deixa de comparecer, por motivo justíficado, o Se-nhor SenadOr Lenoir Vargas, Segundo-Secretário.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e solicita ao Senhor Diretor-Geral que leia a Ata da Reunião
anterior. Feita a leitufa, o Senhor Primeiro-Secretário
encarece a necessidade_de serem feitos maiores esclarecimentos em alguns pontos tratados, o que é providenciado, A Ata é aprovada e, assinada pelo Seilhor Presidente, vai à pubHcaçào.
O Senhor Primeiro-Sec~:etário, com a palavra, trata do
problema da proibição de cessão das dependências do
Senado a qualquer título, uma vez que, no seu entender,
essa. Proibição
~destiil2va, exclusivamente, ao Auditóno Petrômo Portella, Esclarece que já hav1a autonzado ; Fundação Peçlroso Horta de realizar exposição, no
$ttliio Negro, de "Marketing" Político, _O Senhor
Terceiro-Secretário manifesta-se contra a cessão~ uma
vez já estar decidida, na Reunião anterior, a proibição. A
Comissão Diretora, à maioria de seus membros, entende
tratar·Se de matéria julgada, nada havendo a modificar.
O Senhor Primeiro-Secretário pede seja consignado em
At11 o seu protesto formal contra a medida. O Senhor
Segundo-Vice-Presidente estranha a decisão da Comissão Diretora, que considera lamentável, o mesmo entendendo em relação a nã_o cessão _do Salão Negro.

·se

O Senhor Primeiro.SCcretário, ã seguir;-- aborda o
acontecido em frente ao Congresso Nacional por ocasião
da visita do Rei da -Suécia, quando. tropas foram colocadas na área verde em frente ao Congresso, o que considera ter sido um espetáculo dep_fim,_ente. Propõe seja envia-do ofício ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, repudiando a ação. Não aceita os termos do oficiO. do -Chefe do Estado-M_aior do Comando Militar do
Plunalto ao Senhor Diretor-Geral do Senado, lido na
- Reunião anterior, em que: 1) comunica a presença da
tropu de honra, s-olicitada para a homenagem ao Presidente dos Estados Unidos do México; 2) salienta que,
por Oe<isião da abertura dos trabalhos legislativos, um
grupo de pessoas realizou, livremente, manifestações
polítkã"s desrespeitosas aos símbolos nacionais; 3) solicita ao Diretor-Geral providências para que fatos semelhantes não se repitam, e 4) esclarece, ainda, que será
postado, nas imeâiações, um Pelotão da Polícia do Exército em condições de prover a segurança imediata da tro- pa empenhada. O Senhor Primeiro-Secretário declara
desejar quejamai~ se repitam os fatos ocorridoS por ocasião --da visita do Rei e da Rainh~;~ da SUécia, quando
guardas armados do Exército fonim posicionadoS- ein
cima do prédio do Congresso Nacional. No mesmo sentido manifesta-se o Senhor Senador Marcelo Miranda. O
Senhor Presidente esclarece que, no mesmo momento em
-que teve ciêilcia da ·e-xistênda de guardas do Exército em
cima do prédio, ado tara providências para o seu afastamento e substituição pelos guardas do Senado Federal.
O Senhor Segundo- Vice-Presidente manifesta-se de
acordo em que seja remetido offcio, em termos cavalheirescos, ao Chefe da Casa Civil, protestando contra a
ocorrência de tais fatos.
A seguir, a Comissão Diretora debate os problemas
relativos à definição dã área exata pertencentC ao Congresso Nacional, entendendo a maioria que toda a área
verde em frente ao Congresso Nacional, até a pista superior, ao fim do aclive, é do Congresso, enquanto outros
entendem que essa á__rea é da rampa de cimento para dentro. O Senhor Presidente fica de mandar estudar o assunto, com vistas à sua definição final.
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O Senhor Sené,!._dor Marce.lo_ Miranda, com a palavra,
relata favoravelmente o Processo n~' 00197 84 O, pelo
qual a Subsecr.ctaria de Pessoal formula consulta sobre a
execuç.:io d~a Resolução n9 358, de 1983. A Comissão Di~
- retora, após debater o problema, à unanimidade de seus
membros, aprova o parecer favor-ável do Relator.
O Senhor Senador Marcelo_ Miranda, por motivos
particulares, retira-se, sendo substituído pelo Senhor Se- nadar -Martins Filho, Suplente.
O Senhor Primeiro-Secretário, a seguir, aborda os seguintes assuntos:
I") Processo n9 0115[2 83 O, pelo qual a Subs-ecreta~
ria de Engenharia pede o retorno do servidor Arnaldo
Vieira da Silva, esclarecendo que o servidor, ao ser admitido, exercia as funções de Supervisor de Segurança do
trubalh_o, ~el1_do sido, posteriormente, posicionado como
Agente de S~gurança Legislativa. Em face_disso, teve de
passar pam o Serviço de Segurança, impedido que estava
_de continuar, face a determinações vigentes, no ·órgão
anterior. A solicitação, no entanto, se prende ao fato de
ser o servidoco único especialista em Segurança do Trabalho do Senado. A Comissão Diretora, ante as razões
apresentaOali, aprovou o retorno do servidor para a Subsecretaria de Engenharia, como solicitado.
2Q) Proposta da firma Ramalho & Duarte Ltda., de
fornecimento de assinaturas da Revista Senhor ao Senado. O Senhor Primeiro-Secretário, considerando que a
compra vem sendo feita nas bancas de jornais, considera
interessante a aquisição diretamente da revista. A Comissão Diretora aprova a proposta, autorizando que a
aquisição da Revista "Senhor" seja feita, para os Senhores Senadores que manifestaram_ sua opção em recebê-la,
por iritermédio da firma impressora.
3~') Processo em que a Subsecretaria de Patrimônio,
ante a precariedade em que se encontra a Seção de Controle e Tombamento de Bens, solicita a criaÇão de retribuições acessórias para o seu pessoaL A Comissão O iretora, ante o parecer favorável do Senhor PrimeiroSecretário, aprova a sugestão e assina o Ato competente,
crhmdo teis retribuições acessórias, equivalentes ao
símbolo FG-3, de "Auxiliar de Controle de Tombamento de Bens", da Subsecretaria de Patrimônio, a ser preenchido por servidores possuidores de escolaridade igual
ou superior ao 29 grau.

49) Processos n~'s 000855 84 7 e 000560 84 7, nos
quais é solicitada a transferência de servidores, da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro para
Brasília e de Brasília para a Representação, em permuta.
O Senhor Primeiro-Secretário solicita designação de Relator, tendo o Senhor Presidente distribuído os processos
ao Senhor Quarto-Secretário, para relatar.
O Senhor Segundo- Vice-PreSident~ distribui _aos
membros da Comissão Diretora relatóriõ contendo algumas observações a respeito _dos serviços médicos e aborda o problema da necessidade de s_erem baixadas normas
e regulamentações a respeito, deixando bem claro quais
os direitos dos servidores, quais as pessoas abrangidas, a
fim de tornar possível uma melhor previsão orçamJ.!!n·
tá ria a respeito. O Senhor Diretor-Geral é incumbido de,
juntamente com o Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Sociaf, fornecerem a Sua Excelência as informações cabíveis.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, (Aiman Nogueira da Gama}, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala da Comissão Diretora, 4 de abril de 1984.
Moacyr Dalla, Presidente.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
COMISSÃO DE REDAÇÃO
Ata da 23• reunião, realizada aos 25 dias
do mês de maio do ano de 1984
(EXTRAORDINÁRIA)
Às onze horas do dia vinte e cinco dO mês de mala do

ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reírn-Me- a Comissão de Redução sob a Presidência do SenhOr Senador
João Lobo, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Passos Põrto, Vice-Presidente, e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Alberto Silva e Claudíonor Roriz.
É lida e aprOVada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova O parecer em que o Senhor Senador Jorge Kalume apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 29, de 1983 (n9 2i/&3, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Nairobe sobre Protcção do Símbolo Olímpico, concluído em Nairobe, a 26 de setembro de 1981.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen C. Souza, Assistente ad hoc a presente ata _que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
-Ata da 24~ reunião, realizada aos 29 dias
do mês de maio do ano de 1984
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia v-inte e
nove do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúnese a Comissão dC Redaçilo sob a Presidência do_SenhOr
João Lobo, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Saldanha Deái e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores· Senadores Alberto Silva, Passos Põrto, Vice-- _
Presidente, e Caldionor Roriz.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as seguintes reduções finais:
a) pelo Senhor Senador Saldanha Derzi, do Projeto
de Resolução nf (8, de 1984, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul -a elevar em Cr$
57.493.536.955,51 (cinqüenta e sete bilhOes, quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos e trínta e seis
mil, novecentos e cinqUenta e cinco cruzciiros e cinqUenta
e um centavos), o montante de sua dívida consolidada; e
do Projeto de Resolução nf 28, de 1984, que autoriza o
Governo do Estado do_ Pará- a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessen~
ta milhões de dólares norte-americanos) destinada ao financlmento do Programa de 1nvestimento do Estado; e
b) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Pro} e to de
Resolução n\1 19, de 1984, que atitofiza a Piefeitura de
Contagem (MG) a elevar em CrS 6.831 ,07S.OOO;oo (se_ís
bilhões, oitocentos e trinta e um milhões, setenta e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen C. Sotiia, Asslsteri-

~e adho~,_ a presente ata, que uma v~~ aprovada, serâ assínad<~

-pelo Sennhor PrCsidente.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
Ata da S• reunião, realizada em 23 de maio de 1984
Ás onze horas, do dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reunião da Com is~
são, da Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do
Senhor Senador Saldanha Derzi, !9-Vice-Presidente, no
exerdcio da -Presidência, Piesentes OS Senht?res Senado~
res Lourival Baptista, Gastão Müm~r. Enéas Faria, Martins Filho, Virgílio Távora, Octáyio Cardoso, Nelson
Carneiro e Guilherme Palmeira, reúne-se a Comissão de
Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se. nhores Senadores Luiz Viail::i, Am<iral PeixotO, Dinarte"
f\:Iariz, Roberto Campos, João Calmon, Marco Maciel,
Severo Gomes, Itamar Franco e Pedro Simon.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, Sua Excelência comunica que a re~nião terá por
finalidade a apreciação das matérias constantes de pau~
ta, bem como, ouvir a exposição que fará o Senhor
General-de-Exército Mário de Mella· M3tt0s, indicadO
paru ex.ercer a· função de Embaixador do -Brasil junto à
República do Paraguai, acerca dos planos de trabalho
sobre a missão que desempenhar<l. Dessa forma,
encontrando-se presente o Senhor General Mário de
Me!lo Mattos, o Senhor Presidente determina que a reu~
rliilo torne-se secreta, para ouvir Sua Excelênêia, e ainda,
deliberar sobre as seguintes Mensagens Presidenciais: n\1
78, de 1984, do Senhor Presidente da RepÓblica, submetendo ã aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor General~de-Exército Mário de Mello Mattos, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à_ República do Paraguai. Relator: Senador Lourival Baptista; e n? 88, de 1984, do Senhor Presidente da República,
submetendo â aprovação do Senado F~9eral, a escolha
do Senhor LandulphO- Victoriano Borges da Fonseca,
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a funç~o de Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica do Irã. Relator: Senador Gastão
Mülle:r. Reaber!a a reunião em caráter público, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor senador Octávio
Cardoso, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei
da Câmara n"' 225, de 1983, que "institui o "Dia da Comunidade Afro-Brasileira" e determina outras providências". Não havendo discussão, é o mesmo submetido à
votaçilo. sendo aprovado por unanimidade. Face a ausência do Senhor Senador Roberto Campos, Relator da
matéria, o Senhor Presidente determina o adiamento na
apreciação do parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 38, de 1983.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos-; Assistente
da ComisSão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Saldanha Derzi.
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SUBSECRETARIA DE C!JMlSS0ES
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
Ata da Quarta Reunião, realizada em 30 de maio de 1984
Ãs onze horas do dia trinta de maio de mil novecentos
e oitenta e quatro, na Bala de Reuniões da ComissãO, na
Ala Senador Alexandre Co_sta, sob a Presidência d_o Senhor Senador Fábio Lucena e com a presença dos Senhores Senadores Gaivão Modesto, Martins Filho,
Claudionor Roriz, Joào Lobo e Alfredo Campos, reúnese a Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de cotnP~-recer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Passos Pôrto e Carlos Alberto~ Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara ab_ertos
os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir são apreciadas às seguintes matérias: 1, Projeto de Lei da Câmara n9
003, de I984,_qlle "!ntroduz alterações na Lei n9J.711J ~e
28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União". Relator: Senador Gaivão Modesto. Parecer concluindo contrariamente ao projeto.
Em reunião anterior foí concedida. Vista ao Senhor Senador Alfredo Campos que devolveu o projeto sem apresentar Voto escrito. A Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator. 2._Projeto de Lei da Câmara n\1 030, de 1984, que "assegura a transferência da
matríCUla de universitários funcionários públicOs estaduais, nas condições que especifica". Relator: Senador
Jorge Kalume._ Parecer concluindo favoravelmente ao
projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 3~
Projeto de Lei da Câmara n9 009, de 1984, que "esiã.belece a_ o.brigatoriedade do uso de emblemas, indiCativos
das_ repartições públicas a que pertençam, nos veiculas
auto mOtores dos Serviços Públicos Federal, Estaduais e
Municipais". Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer _concluindo contrariamente ao projeto. Aprovado,
por unanimidade, pela Comissão. 4. Projeto de Lei do
Senado n\1 114, de 1983:, que "introduz alterações na
CLT, na parte referente à contribuição sindical, para dCtermíi1ar que a parte que couber a cada sindicato. seja
movimentada sem qualquer interferência do Mtb". Relator: Senador Claudionor Roriz. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto, com a Emenda n\1 1-CCJ.
Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 5. Projeto
de Lei da Câmara n9 169, de 1983, que .. assegura ao ser·
vidor público o direito de afastar-se de seu cargo ou
função, durante a campanha eleitoral, sem prejuízo de
vencimentos e vantagens, introduzindo modificação no
Código Eleitoral", Relator: Senador Passos Pôrto. Pare-cer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado,
-por-u-nanimidade, pela Comissão. 6. Projeto de Lei da
Câmara nf 252, de 1983, que ''dispõe sobre o tráfego de
veículos de propriedade de órgãos da Administração
Pública, Direta ou Indireta, e dá outras providências".
Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer concluindo contrariamente ao projeto. Aprovado, por unanimidade,
pela COmisSão. A seguir, a Presidência agradecenao o
comparecimento d,os Senhores Senadores presentes de·
clara· encerrado os trabalhos, lavrando eu, Luiz Clâudio
de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
-lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.---,:_
Fábio Lucena.

