CONGRESSO NACIONAL
47. a LEGISLATURA 3a SESSÃO LEGISLATIVA

ANAI S DO SENADO
156 a A 169. a SESSOES

AN. S EN. BRASíLIA
SENADO FEDERAL -

V. 9 NQ 11
S UBSECRETARIA DE ANAIS

P . 3063 a 3388

1/ 15 SET. 1985

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
!li@

CAPITAL FEDERAL

ANO XL - N• 103

TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 1985

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 156• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1985
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re-pública
-Nos 191, 192 e 193/85 (n's 416,417 e418/85, na
origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para função cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
- N9 196/85 (n9 421/85, na orlgem), referente à
escolha do Tenente-brigadeiro-do-ar George Bclham
da Motta para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Tenente-brigadeiro-do-ar Faber
Cintra.
1.2.2 ~Ofícios do Sr.l"'-Secret,rio da Câmara dos
Deputados

Comunicando a aprovação das seguintes

matérias.~

-Projeto de Lei do Senado_ n~' 180/78 (~1'
3.220(80, naquêla Casa), que modifica a redação do
caput do art. 226 da Consolidação das Leis do Traba~
lho.
-Projeto de Lei do Senado n'>'14/76 (n'>'4.598f'Z7,
naquela Casa), que acrescenta dispositivo à Consoli~
dação das Leis do Trabalho.
1.2.3 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.4 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~' 248/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõé sObre o enquadramento sindical do trabalhador que exerce atividade de manuseio de lá.

1.2.5- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n' !94/85 (nl'
419/85, na origem), pela qual o Senhor Preside~ te da
República, solicita autorização do Senado Federal,
para que a Prefeitura Municipal de Criciúma- SC,
possa contratar operação de crédito, para os fins que
especifica.

-Recebimento da Mensagem n'>' 195/85 (n"'
420/85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República, solicita autorização para que o Gover?o
do Estado de São Paulo possa elevar, temporanamente, os parâmetros estabelecidos nos itens I e III
do art. 2~' da Resolução nl' 62/75, modificada p-ela de
n9 93/76, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo, tipo reajustãve\
(ORTNs), equivalente a CrS 519.044.481.001.
1.2.6 - Comunicação da Liderança do PFL
De substituiç~o de membro em comissão mista.
1.2.7- Comunicações da Presidência
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
_
- Recebimento da complementação da documentação necessária à tramitação do_Oficio n9 Sf25, de
1985, do Sr. Goverriador do Estado de Minas Gerais,
solicitando autorização do Senado para realizar operação de enlpréstiTno externo no valor de sessenta mi~
lhões de dólares norte-americanos, para o fim que específica.
1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do
Te-nente-brigadeiro Nels.on Freire Lavenére~
Wanderley.

SENADOR C .ESA R CALS- Trabalho do Prof.
Fávila Ribeiro intitulado "Apreciação crítica da
Emenda Constitucional n~' 25", editado pela Gráfica
do Senado.
~SENADORJUTAHY MAGALHÀES-Planeja- ~

mento fainiliar: Responsabilidade da imprensa na divulgação dos trabalhos parlamentares.

1.1- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79 (n9 1.511/75,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
5'>' da Lei nl' 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 "I 973. Decla:__ .r.ado prejudicado pela Presidência. Ao arquivo.

- Projeto de Lei da Câmara n~' 134/83 (nl'
4. I tI /80, na Casa de origem), que acresCenta dispositivo ao Decreto-lei n~' 3.347, de 12 de junho de 1941,
que instítuiu o regime de benefícios dos segurados do
JPASE. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projetá de Lei da Câmara n~' 93/84 (nl' 2.932/76,
na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n~'
5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Parecer n~' 460/85, da Comissão de Constituição
e Justiça, solicitando, nos termos do art. 100, III, b,
I, âo Regimento Interno, autorização do Plenârio
para examinar o Projeto de Lei da Câmara n~' 200, de
1983 (nl' 5.31 l/81, na Casa de origem), que assegura
ao guarda-noturno o direito à aposentadoria especial
aos 25 (vinte e·crncoYanos de serviço, e deter-mina outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 313/85, solicitando tenham
tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado n~'s
2~1/81, e o Projeto c!e Lei da Câmara ol' 140/83 (nl'
4.214/80, na Casa de origem) alterando a Lei n~'
4.090, de- 13 de julho de 1962, que institui a gratífic:aç-ãOCe_ Natal para os trabalhadores. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 18/8:; (n~' 4.337/84,
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de
cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de Santa Catarina, e dá outras providên~
cias. Votação adiada por falta de quorum.
- ·Projeto de Lei da Câmara n9 100/83 (n~'
2.97íj80, na Casa de_ origem), que cria a Junta de
Conciliação e Julgamento de Cotia, I'IO Estado de São
Paulo, e determina outras providências. Discussio
sobrestada em virtude da falta de quorum para votação de requerimeryto.
1.3.1 -

Discursos após t Ordem do Pia

SENADOR N/VALDO MACHADO- Apelo ao

Ministro da Administração em favor dos funcionários públicos, face à elaboração do novo estatuto
da class_e. Defesa da concessão do 131' salário aoS funcionários estatutários.
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SENADOR MARtONDES GADELHA -Insta-

lação da Comissão Pré-Constituinte.

1.3:-2 -

Designaçio da Ordem do Dia da próxima

sesSâo

SENADOR MÁRIO MAlA- Nota do Centro-de
Comunicação Social do Exêrcito, de esclarecimentos

a notícias veiculada_s na imprensa, sobre o_ posicio-namento do Sr. Ministro do Exército, a respeito da
fabricação de artefatos bélicos nucleares.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Disparidades entre o_s regimes celetista e estatutário no serviço
público.

1.4 -

3-ATOS DO PRESIDENTE
N9s 170 a 173, de 1985.
4-ATA DE COMISSÃO

ENCERRAMENTO

5- MESA DIRETORA
2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO

Do Sr. Nivaldo Machado, pronunciado na sessão
de 30-8-&5:

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 1561!- Sessão, em 2 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli e João Lobo
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENdDORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente- Gabriel_ Hermes- Hélio Gueíros
- Alexandre Costa - Alberto Silva - João Lobo ~
Cesar Cais- Virgílio Távora - Martins Filho- Mar~·
condes Gadelha - Çi<l_ Sampaio - Niva~do Machado
-=- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro - [tamar franco - Hernique &mtillo - Gu~tão
MUller- José Fragelli- Enéas Faria_- CarloS_ Chiarelli - Octavío Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- A lista de presença acusa o comparecímento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trllhafhos.
O Sr. )9-Secretário irá proceder à leitura do Expédien-

N'>' 192/85 (n9 417J85, na origeril)'d; 30 de agosto do
corrente- anq; te_ferente ao ~rojeto de ~ei da Câmara n9
64, de 1982 {n~> 2.4?~/79,_ na Casa de origem), que altera
o art. 79 da Lei n<:> 6.649, de 16 de maio de i'979 - Lej do
I nqu~lifla!o.

Projeto que se transformou na-Lei nt:~ 7.355, de 30 de
agosto de 1985).
NY 193/85 (n"' 418/85, na origem) de 30 de agosto do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da C<i,mJ;ti:a n9
29, de 1984 (n9 128/79, na Casa de origem), que determina a inclusão de parágrafo no ai-t. 5,. da Lei n9 3.807, de
26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, regulando a inclusão dos pescadores no regirp.e dessa lei.
(Proje_to que se t_ransformou na Lei!J'i' 7.356,_ de 30 de
agosto de ~~~-~).

MENSAGEM

le.
É lido o ·seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:

N'>' 191/85 (n9 416/85, na origem) de 30 de agosto dp
corrente ano, referente ao Proje-to -de lei da Câmara n9
55, de 1985 (n~ 4.980/85, na Cas_U_de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos no Quadro Permanente do Tiibunal Regional Eleito_ral do Estado de São Paulo, e dá
ou!ras provic!,~ncias.
Projeto que se transformou na Lei n<? 7.354, de 30 de
agosto de l985 ).

Do Sr. Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para função
cujo Provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM
N• 196, de 1985
(N9 421/85, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Ferle.
ral:
Nos termos dos artigos 42, item III, e 128 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal, o nome do Tenente.
Brigadeiro-do-Ar George Belham da Motta para exercer

o '?rgo de }vlinistro do Superior Tribunal Militar, na
vaga decorfefite da aposentadoria d_o Ministro TenenteBrigadeiro-_do-Ar Faber Cintra.
~méritos do Tenente-Brigadeiro-do-Ar üeorge Helham da Motta, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
"Curriculum Vitae".

_ ~rasília, em 30

9e ago$tO de 1985.

~José

Sarney.

Tenente Brigadeiro-do-Ar - George BELHAM da
Motta
Filiação: Odorico Pinheiro da Motta e Argentina Rosa
Belham da Mona
Naturalidade: Rio de Janeiro
Data de Nascimento: 18 abr 24
Nome da Esposa: Oswalnizia Jacques da Motta
Aniversário da Fsposa:
Filhos: Luiz Felipe Jacques da Motta e Clãudia Lúcia
Motta do Valie Castro
Data de Praça: 6 abr 43
Declaração de Aspirante: 18 dez 45
Prom~ões:

-2<t.Tenente
. ···········--··--- 26 ago 46
-!"-Tenente
............. ,._._.... 19 set 47
-Capitão
········~·····-- .. -· 28li!go 51
-Major
.........._...... ~ 20_jan 58
-Tenente-Coronel .. , , , .. , ... , ......" 23 out 63
-Coronel
: . .....................• 23 out 68
- Brigadeiro.,do-Ar . .
.. .... 31 mar 76
- Maj'or-Brigadeiro-do-Ar
....... 31 jul 80
-Tenente. Brigadeiro-do-Ar
...• 31 mar 83

Setembro de 1985

Principais Cargos:
-Chefe de Divtsão da Diretoria de Ensino;
-Chefe de Gabinete da Di refaria de Ensino;

- GSB da Base Aérea de Belo Horizonte;
-Comandante Interino da Base Aérea de Belo Horizonte;
-Chefe de Seção _do Estado-Maior da Aeronáutica;
-Oficial de Gabinete do MinistrO da Aeronáutica;
-Subchefe do Gabinete do MinistrO da Aeronáutica;
-Chefe Interino do Estado-Maior do ComandoGeral do Ar;
-Estagiário da Escola Superior de GUerra;
-Assistente do Diretor do Nú_cleo da Diretoria Técnica do Pessoal;
- Diretor do Parque de Material Bélico da Aeronáutica;
--Chefe da Subseção Externa da FA-2 do EMFA;
-Terceiro Subchefe do Estado~Maior da Aeronáutica;
- Subdiretor do Serviço Militar da Diretoria de Administração de Pessoal da Aeronáutica;
- Subdiretor do Pessoal Militar da Diretoria de Administração de Pessoal da Aeronáutica;
-Comandante da Escola de Especialistas de Aerona'utica;
- Diieto-r da Diretoria de Adminl~tração do Pessoal
da Aer;
- Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
- Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
- Presidente da Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária; e
-Presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional.

Cursos Acadêmicos:
-Curso de Formação de Oficiais Aviadores:
-=-Curso de Aperfeiçoamento de O_ficiais da Aeronáutica;
-Técnica de Ensino (ECEMAR);
-Curso Prefiminar de Admissão (ECEMAR);
-Curso de Estado-Maior;
-Curso Superióf de Comando;
-Curso Superior de Gueri"a;- e
-Curso de Organização, Métodos e Mecanização do
Centro Geo-Econômico da Faculdade Nacional de
Ciências Económicas da Universidade d_o Brasil
(Rio de Janeiro).
Experiência de vôo: Possui 3.387 horas de vôo.
Condecorações:
- Medalha da Ordem do_ Mérito Aeronáutico; grau
d~. "Grã-Cruz";
-Medalha da Ordem do Mérito Naval, grau d~. "Comendador"·
-Medalha da Ordem do Mérito Militar, grau de
"Grande Oficial";
- Medalha da Ordem do Rio Branco, grau de. "Grã-

Cr~·~edalha Militar de Ouro, com Passador de Platina;
-Medalha
- Medalha
-Medalha
- Medalha
-Medalha

de Campanha do Atlântico Sul;
do Pacificador;
Mérito Santos-Dumont;
MéritO Tamandaré;
Santos-Dumont (Minas Gerais).

Cargo atual: Comandante do Comando-Geral do Pessoal.
( Ã Comissão de Constituição e Justiça.)

OFfCIOS
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
N"' 446/85, de 30 de agosto do corrente ano, comunicando a aprovação, s_em emendas, do Projeto de Lei do
Senado n"' 180, de 1978 (n9 3.220/80, naquela Casa), de
autoria do Senador Orestes Quércia, que modifica a redação do caput do art. 226 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
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N9 447/85, de 30 de agosto do corrente ano, comuni---cando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do
Senado n9 14, de 1976 (n9 4.598/77, naquela Casa) de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolldação- das Leis do Trabalho.
(Projetas enViados à sanção em 30-8-85)
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to distinto do que a lei -dispensa ao empregado despedido
por justa causa.
8. Ante o exposto, manifestamo-nos em sentido favorável à aprovação do Projeto, por considerá~ lo justo e
pertiilente:
Sala das Comissões,
-de
de 1985. Alberto Silva, Presidente- Gabriel Hermes, RelatorAlcldes Saldanha - Nivaldo Machado - Jutahy Maga·
lhàes.

PARECER N• 583, DE 1985
PARECERES
N•s 584 e 585, de 1985

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje- -to de Lei da Câmara n9 38, de 198S (n9 2.981·B, de
1980, na Casa de Origem), que "altera o art. 147 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto--Lei n9 S.452, de J9 de maio de 1943, para o
fim de assegurar direito a férias proporcionais aos
empregados que pedirem demissão, com menos de I
(um) ano de serviço".

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1984,
que uintroduz alterações no art. 17 da Le-i n<1 5.107,
de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenizaçào dos aposentados espontaneamente e que contavam mais de dez anos de serviço na mesma empresa
anteriormente a setembro de 1966.

Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deput'a(hs; de autoria do ilusire Deputado Léo Simõ_es,-Pretende introduzir alteração no art. 147 da CLT, com a fi- nalidade de assegurar direito a férias proporcionais aos
empregados que se demitirem espontaneamente antes de
completar I (um) ano de serviço na empresa.
2. Na justificação, o autor. sustenta que a distinção
de tratamento que a Lei dispensa aos empregados demitidos sem justa causa, por um lado, e aos empregados
que pedem demissão, por outro, configura injustiça com
estes últimos, já que sua exclusão do direito às férias
pressupõe tenham praticado.. "ato condenável", o que
não ÇQrresponde à verdade.
3. A atual redação do art. 147 da CLT, estabelecida
pelo Decreto-Lei n9 1.535, de 13 de abril d~ 1977, estatui
que fazem juS à remuneração relativa ao período incom-pleto de férias os empregados desligados da empresa antes de completar 12 (doze) meses de serviços, em decorrência de:
a) dispensa por iniciativa do empregador, sem justa
causa; e
b) extinção __de contrato por prazo determinado.
4. Nos casos mencionados, é devida remuneração
proporcional ao empregãdo, na base de 1/12 (um doze
avos) por mês de serviço efetivamente prestado durante
o período aquisitivo do direito a ferias, considerado
como mês completo a fração superior a 14 (quatorze)
_-dias,_
S. Cabe ressaltar que, nO Caso de Período incomPleto
- após doze meses de vigência do contrato, as férias proporcionais sãO devidas em qualquer hipótese de cessação
do contrato, com uma única exceção: quando a resCis-ão
resultar de Qcorrência de justa causa. Depreende-se, entãO, que a remuneração das férias proporcionais visa es~
sencialmente a suprir" as férias não usUfruídas- pelo empregado em decorrência da ruptura do vínculo laboral,
desde que esta ruptura não tenha sido ensejada-por cufpa
do empregado. Esse entendimento é consistente com o
conceito atualmenle pacífico e generalizado de que a_instífi.ito das férias remuneradas atende primordialmente a
requisitos de higidez tisica e mental do_ trabalhador, cabendo à instância do Poder Público zelar peta plena observância dos princípiOs que regem esse instituto de alcance eminentemente -social.
6. Ora, se a remuneração das férias proporcionaiS é
estabelecida em norma legal para empregados que pedem demissão com mais de doze meses de serviço, não
vislUmbramos razão pela qual não se apTique o mesmo
critério aOs einpregados que se demitem antes de completar o mesmo tempo, jâ que, também neste caso,
verifica-se a existência de tempo de serviço ao qual, ainda que incompleto, deve corresponder, por exigência de
ordem pública, a concessão de férias O\L ""indenização
substlt!ltiva".
7. Este ent.endimento encontra, aliás, amparo na jurisprudência brasileira, que se inclina n·o sentido da tradição legal-de ~ndeniz~r as férias toda veZ que o tr_abalhador fique itri.pOSsibilitado de gozá-las. Segundo essa corrente de_interpretação, por analogia com outros institutcis-ü-abalhistas 90mo a gratificação de natal, afigura-se
mais Condizente com a nossa realidade trabalhista dar,
ao empregado sem culpa, em termos de ferias, tratamen-

PARECER N9 584, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador José Ignácio Ferreira
O projeto-sob exame, de autoria do ilustre Senador
_Qtrlps Chiarelli, altera a redação ~o§ 39 e acrescenta§ 4'1
art. 17 da Lei n\1 5.107, de 13 de setembro de 1966que instituiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - ; com o objetivo de estabelecer vantagem
indenizatõria em caso de aposentadoria voluntária do

--ªQ

empregaao~

O Autor, na Justificação, destaca algumas virtudes, ou
vantagens, da proposição, merec_endo destaque as seguintes: a medida desafogaria o mercado de tr8.balho,
abrindo espaço à massa de desempregados; facilitaria o
pedido de aposentadoria daqueles que a protelam em razão da própria dificuldade financeira das empresas; e, finalmente, o fato de a matéria ser do interesse de ambas
as partes. Isto é, aos empregados porque receberão uma
importância ao aposentar-se; aos empregadores, porque
se desobrigam de uma situação que lhes pesa há anos.
Visando a coibir eventuais danos a direitos adquiridos, o projeto estabelece que a celebração de acordos relativos à aposentadoria voluntâria deverâ ser obrigatoriamente homologada pelo sindicato da categoria, ou, na
falta deste, pelo órgão competente do Ministério do Tra~
balho.
....- No mérito, ã pretensão é de inequívoca utilidade, favorecendo a ampla faixa de cidadãos que vacila entre o
direito de usufruir o merecido descanso e· a continuidade
na labuta, bem como, em conseqUência, visando a abrir
novas perspectivas aos milhares de jovens que a portam,
anualmente, ao mercado de trabalho.
Não há, na espécie, como se falar na criação de encargos pa-ra o sistema previdenciârio, por trata-se de questão relacionada aos exercido de direito: o da apos-entadoria para aqueles que contribuíram além do respectivO
período aquisitivo.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer, inclusive
no mérito, é pela ap-rovação do projeto.
Sala das Comissões, em 19 de setembro de 1984, Helvídio Nunes, Presidente- José lgnáclo Ferreira, Relator - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira - Carlos
Oliarelli - Morvan Acayaba - Aderbal Jurema -José
F}'_agelli - Moacrr Duarte.
PARECER N• 585, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
Este projeto de lei, apresentado pelo eminente Senador Carlos Chiarellí~ alteia a redação do§ 39 do art. 17,
da Lei n9 5.107,-de D áe setembro de 1966, e acrescenta
um parãgrafo 4Q ao mencionado artigo, com o objetivo
de facilitar um acordo entre- empregado e empregador,
qüã.n~o O primeirO, contando mais de dez anos de tempo
de trabalho anterior àquela lei, desejar aposentar-se.
Na jUstificação afirnia-se qUe o acordo parã. rescisão
do contrato de trabalho dos empregados naquela condição, encontra freq1Ielltemerite um óbice no percentual
mínimo de 60%, estatuído rio§ 39 do art. 17 da Lei n9
5.107, de 13 de setembro de 1966, diante das dificuldadeS
conjunturais das empresas em pagá-lo nos dias atuais.

3066

Terça~feira

03

A Comissão de Cons_tituição e Justiça emitiu parecer
favorável, tanto no aspecto jurfdico-con~titucional,

como no mérito.

- --------

Quand'O o legisliidor--estabeleceu o liillife rllíniffi_O_de
60% da importância a que fizer jus o c::mpregado, como
indenização pelo tempo de serviço anterior à legislaç_ão
do_ Fundo de Ga-rantia~ teve o- iiltuitO de ni_iinter, pelo
menos em parte, os direitos assegurados pelã -estabilidade prevista na CLT e, também, de impe"dir que o traba- _
Ihador pudesse ser prejudicado no acordo, em face da
sua hipossuficiência econômicã diante do empregador.
É uma norma legal caracterizadamente protecionista,
como, de resto o é toda a legislação _do tr.abalho. ··0 profêio-sObeX-affie enfrentilum â.sPectoda-r'éãiTdãde
que se apresenta também em outros pontos da relação
trabalhista, onde a no':ffia de proteção ao trabalho se
transfonna em- empecilho eve-ntual à concretização das
vontades do trabalhador e do empregador.
Entendido dentro dessa ótica, o projeto de lei atende a
um reclamo da realidade fática_e pode, co~o está dito na
justificação, vir a óeneficlai um bom ntímero de trabalhadores e, quem sabe, a minorar as dificuldades do mercado de trabalho, pela abertura de vagas, daqueles que se
aposentarão por estarem nas condições nele previstas.
A possibilidade de que os empregados possam vir a ser
prejudicados pela celebração de acordos demasiados irrisórios é contornada pelo projeto através da exigência de
que sejam homologados pelo sindicato da categoria e,
somente na falta deste, pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.
Diante da sua utilidade e das cautelas qUe Contém,
nosso parecer é pela aprovação do presente projeto. _
Sala das Corilissões, em 29 de agosto de 1985. - Alberto Silva, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Nivaldo Machado --Jutahy Magalhães ---Aicides Saldanha.

O SR. PRESIDENTE (José Fra~elli)- O Expediente
lido vai â publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.!"'Secretário.

b lido _o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 248, de 1985
Dispõe sobre o enquadramento sindical do trabalhador que exerce atividade de manuseio de lã.
O congresso Nacional decreta:
Art. J9 O trabalhador cuja atividade implique o manuseio de lã classifica-se na categoria de fiação e tecela_gem, para os efeitos ~o enquadramento ~indicai a que se
refere o art._577, da Consolidação das Le1s do Trabalho.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na di:lfa -de sua
publicação.
--Jusüficaçio
Deixada a e.Jaboração, assim como eventuais. .alterações, do quadro de atiVidades e profiss~es a carg? ?e
disposiÇão normativa expedida pe1a auton~ade admm~s
trativa do Ministério do Trabalho, por dectsão do Legtslativo, na forma do disposto no art. 577, CL'!', is~o não
significa, entretãnto, que ele mesmo - ~g1sla~tv~_-:
não tenha competência para fazê-lo, atravês da let, como
aqui preconizado. Afinal, aplica-se ao caso a mâxima segundo a qual quem pode o mais, pode o menos ..
De outra parte,- não obstante a natural expectattva de
que a autoridade administrativa pudesse desempenhar
tal tarefa com maior eficiêfiCíã e brevidade, o que se tem
visto na prática é urna ·extrema morosidade nos casos
de' p;rudós e e-~quadramento ou reenquadramento ~e
atividades comprovadamente assemelhadas a outras, Jâ
classificadas no díto quadro.
É a situação, por e :~templo, da atividade dos que manipulam ou manuseiam lã, cujo enquadramento na ~tego
ria de fiação e tecelagem hã muito está a tardar, apesar
de_ os pedidos para tanto partirem dos próprias entidades
sindicais que congregam os fiadores ~ tecelões.
O nosso projeto se propõe a abrevtar esse enquadramento, de resto indiscutível.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1985. -:-.Nelson
Carneiro.

a

Setembro de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Tendo a Presidência recebido os rereridos -documentos, despachará a matéria às Comissões de Finançã:s e de
Constituição e Justiça.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS_LEIS DO TRABALHO

- ..... ·: . ..... ,.; ...... ~ .. -.. --. +.-- ••.•-.- ~ •.. -.--.

+

Art. 57?. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do enquB:,dramento sindical.

.... (Â~· c~;is~ã~; de. c~;~I~I;;;Ça~ ~-j~;ti~d ~-d~ L:gis/ação Social.)
O SR._ PRESIDENTE (José Frag_elli)- O projeto lido
serâ publicado e remetido às comissões Competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A Presidência
recebeu a Mensagem n9 !94, de 1985 (n9 419/85, na origem), pela qual o Senhor ~~esidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo
com o art. 29 da Resolução n9 93(76, do Senado Federal,
sOlicita autorização para que !lPrefeitUr:tMuilicipal de
Criciúma (SC), possa contratar operação de crédito,
para os fins que especifica.
A matéria serã despachada às Cánl.iS-sões de Economia, de Constituiç~o e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu a Mensagem n9 195, de 1985 (n9_,.420f85, na ori~
genl), pela qual o Senhor Presidente da R~ública, nos
terffios do art. 42 item VI, da Constituição, solicita autorização para que o Governo do Estado de São Paulo
possa elevar, temporariamente, os parâmetros eStabelecidos nos itens I e III do art. 2" da Resolução n"' 62/75,
modifiça.daopela de n" 93/76, ambaS do Senado Federal,
de modo a permitir o registro de uma emissão de obrigações do tesouro do Estado de São Paulo, tipo reajustá·
vel (ORTNs), equivalente a Cr$ 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bHhões de cruzeiros, quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e um cruzeiros~}

A matéria será despachada às Com{SSões de Economia
e de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
oficlõ que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte
OF. GL PFL-369/85 Brasília, 2 de setembro de 19-85
Senhor Presidente,
Vimos pelo presente solicftar os bons oficieis de V. Ex',
no sentido de adotar as providênçias cabíveis para a
substituição de nosso nome pelo do eminente Senador
Ma,cpndes Gadelha, como membro da Comissão Mista,
cOnstituída para e:~taminar a Proposta de Emenda à
Constituição n" 43, de 1985, que convoca a Assembléia
Nacional Constituinte.
Sendo só o que se nos oferece para momênto~ desefamos aproveitar a oportunidade para manllestar -a V. Ex•
nossos protestos de elevada estima e destinta consideração.
Atenciosas saudações, Carlos Chiarelli, Líder do PFL.
O S~ PRESIDENTE (João Lobo) substituiçãp solicitada.

Será feita a

0- SR:-PitESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
_convoc<!._ sess,ão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura das seguintes Mensagens:
N9 54, de 1985-CN, referente ao Decreto-lei n9 2.158,
de 1984; ,.
N"' 55, de 1985-CN, referente ao veto aposto ao Projeto de Lei da Câmara n9 25, de 1978 (n" 1.626(75, na origenl), que permite a dedução do Imposto de Renda de
gastos com assistência médica, inclusive radiografias,
exames de laboratório e cirurgias, no caso de condições
que especifica.

O SR. PRESIDENTE (Jo_ão Lobo) -l:"la sessão ordiilária do dia 19 de agosto 111timo foi lido o Oficio n9 S/25,
de 1985, do Governador do Estado de Minas Gerais, sol_icíta~;~.do auto_rização do Senado para realizar operação
de enlpréstirilo Cxterno no valor de sessenta milhões de
dólares norte-americarios, para o fim Que especifica.
- A matéria ficõU aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.

O SR. PRESIDENTE (José Fi-ageHi) - Concedo a-palavra ao eminente Senador Jorge Kalume, como Líder
do PDS.
-Õ.Slt: JORGE KALUME (PDS- AC. Con10 Líder,
PfoiluncTa o segUinte" discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Incumbido pela Liderança do PDS, qUero prestar mi_nhahomenagem póstuma ao Tenente-Brigadeiro Nelson
Freire Lavenére-Wanderley.
Pelos jornais do 31 de agosto, tomei conhecimetno da
morte do Tenente-Brigadeiro Nelson Frefre LavenéreWanderley, nofícia que consternou a Aeronáutíca e a
Nação brasileira.
Ao longo de sua preciosa vida prestou relevantes serviços ao Brasil, ao qual se dedico_u com acendrado pa~
triotismo; por isso seu nome está, eternamente, incrustado na história pátria!
Ainda jovem tenente, com 21 anos de idade, ao lado
do seu colega, o saudoso Casimiro Montengro Filho, fez
o primeiro vôo âo-CorreioAéreo Militar, atu3.1 CAN, no
dia 12 de junho de 1931, entre o Rio de Janeiro e São
Paulo, tendo constituído um feito glorioso na história da
aviação, poís ine:~tistiam ãs condições de segurança dos
dias atuais. Seu gesto teve o sentido de bem servir à sua
arma e, conseqUentemente, à Pátria, dentro deste salutar
pensamento de De Gaulle;. "Os soldados não são sempre
convoc;adof: p!}ra a batalha. Não lhes cabe decidir. Mas
os soldados são sempre chamados a servir".
Sua folha de serviço é longa, robusta, plena de grandeza e, diremos, excelsa e brilhante, pela maneira com que
desempenhou todas as suas missões. Do Jornal do Brasil,
destaco o pequeno registro que bem dimei1.siona a nossa
afirmativa. Ei-lo:
NelSon Freire Lavénere-Wanderley, 75, de colapso cardíaco, no Instituto do Coração em São Paulo.
Ministro da Aeronáutica no Governo Café Fifho,
-devo retificar, porque ele foi Ministro da Aeronáutica no Governo Cã.stello Branco- destacou-se
como um dos expoentes do CAN -Correio Aéreo
Nacional, partic~pando, como Tenente, do primeiro
vôo do Correio Aéreo Militar no dia 12 de junho de
1931. Participou ainda da U·Guerra Mundial, no J9
Grupo de Aviação de Caça. Tenente Brigadeiro do
Ar da RfR,lançou, em 1966, o livro da História da
Força Aêrea Brasileira, obtendo menção honrosa
do Prêmio General Tasso Fragoso, da Biblioteca do
Exército e, em 1967, a Medalha Prêmio Força Aérea
Brasileira. Em 197-5, lançou a 2• edição do seu livro
da História da F AB.
Antes de passar para a reserva remunerada, o Tenente Brigadeiro desempenhou as funções de Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), em
1969. Logo após eleito presidente da Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra, no Rio.
_ Nascido no Rio de Janeiro, fez cursos de Aviação
Militar, de Aperfeiçoamento de Oficiais, de Estado·
Maior e Superior de Guerra. De Cadete a TenenteBrigadeiro, Lavenére-Wanderley foi exemplo de mi·
litar, herói da guerra e da paz. Casado com Sophia
Helena Dosdworth Wanderley, tinha cinco filhos.
Seu corpo foi transladado para o Rio de Janeiro, em
aeronave da FAB e velado na Câmara Ardente no
Quartel General do Terceiro Comando Aéreo Regional. Será sepultado com honras mHitares às !I h
no Cemitério São João Batista, no jazigo da família.
Não obstante a sua grande ativídade profissional ainda Lhe sobrava tempo para escrever, como fez lançando
"Histó~:ia da Força Aérea Brasileira", opulenta obra de
quase 400 páginas--que meieceu radioso depoimento do
seu saudoso Chefe Eduardo Gomes, o qual transcrevemos em honra do autor, soldado, herói e escritor. Eis:
'-'0 trabalho do Tenente-Brigadeiro Nelson Frei~
re Lavenére-Wanderley vem preencher uma lacuna
hã muito sentida por todos. Escrever a História Ca
Força Aérea Bras.ileira_ é um mister que dignificaria
--qualquer de seus integrantes e que acrescenta mais
uma parcela de mérito a um de seus pioneiros,just~
mente àquele que foi um dos iniciadores do Corre1o
Aêreo Nacional."
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E de nossa parte não podemos sopitar o desejo de louw

var esse admirãvel livro com a leitura de alguns trechos
que revelam a sublimação do seu trabalho e do seu pensamento acerca de Santos Dumont:
"Por estranha coincidência, ii priineira-vez que o
homem pousou o pé na Lu_a, o fez na data de aniver~
sãrio de Santos Dumont; é como se ó destino quisesse ligar, por motivos que o homem não-pode explicar, a data em que nasceu a figura idealista -de
Santos-Dumont, que dedicou toda sua vida à conquista dos ares e ao desenvolvimento da navegação
aérea, com a data do episódio em que a humanidade, numa ampliação _do sonho de Santo-Dumont,
iniciou as suas atividades em outros planetas.
O coração de Santos Dumont, contido em estojo
de ouro, está guardado na Academia da Força
Aérea Brasileira, em Pirassununga, onde são formadas as gerações de aviadores militares brasileiros;
Santos Dumont continua tomando parte nas atiVf..
dades da Aeronáutica Brasileira, como seu inspirador e seu Patrono; em cada avião que parte vai tim
pouco da sua alma: em cada motor que ronca ressoa
um pouco do seu coração!"

Prateamos -a figura ímpar do Marechal LavenêreWardeley, emérito discípulo de Santos Dumont, amigo e
contemporâneo de Ed_uardo Go_mes, herói da 2' grande
guerra, que soube dignificar e honrar as tradições da
raça brasileira.
E aqui vale dedicar-lhe o_ pensamento cristalino de sua
arma: "A glória pelo dever!"
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Cesar Cais.

CO_ncedo a

O SR. CESAR CALS (PDS -

CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem i-evisão do oradoi.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vive o Brasil o. "Momento Pré-Constituinte". Chegou
a hora dos vârios segmentos da sociedade se prepararem
para a necessâriã pa-rticipação da ·escolha daqueles que,
por delegação do povo, elaborarão a Carta Magna do
País.
Em particular, a liderança política" serâ constantemente, convocada a explicar, orientar, questionar ou ser
questionada sobre, o assunto_.
Daí por que considero da mais alta importância- e
oportunidade o excelente estudo do Professor Fávila Ri·
beiro, que acaba de ser editado pelo Centro Grâfico do
Senado, intitulado._ H Apreciações Críticas à Emenda
Constitucional n9 25'~.
O titutar de Direito ConstítuClonal da Faculdade de
Direito e do curso de Mestrado em Direito diTTniversidade Federal do Ceará, assinala como marco histórico
da, "exaustão do regime político de conteúdo autori~
tário" a escolha dos candidatos a Presidente e VicePresidente da República, em 15 de novembro de 1984".
A disputa na Convenção do PDS, Partido então do
Governo, a decisão judiciária sobre a fidelidade partidária no Colégio Eleitoral, o resultado da eleição de 15
de novembro de 1984, a posse dos eleitos, dentro de_uma
normalidade democrática, mesmo com o grave acide"nte
de percurso, que foi a súbita enfermidade às vésperas da
posse do titular, Presidente Tancredo Neves, e morte
conseqUente, meio de profunda emoção popular, se
constituíram uma seqüência de fatos que podemos nos
referir como o início efctivo de um processo de reconstrução democrâtica,-que será alcançada em sua plenitude
com a convocação de uma Assembléia-Nadonal-COnstituinte.
Diz o Professor Fávila Ribeiro em seu trabalho:
"DefiOida essa meta fundamental a atingír, teve
início a fase que se pode apropriadamente denomina·r de Prê-Constítuinte, eril que-estão sendo escoimados os ordenamentos constitucionais e os diplomas legais considerados incompatíveis aO novo sui'to governamental."
'"Essas atividades pré-constituintes tiveram início
com medidas profiláticas, desprezando textos que
passaram a ser reputados desajustados às diretrizes
que foram emergindo das forças p·o!íticas vitoriOSas
no processo da escolha presidencial vigorante."

'""Logo após exaurida essa investida saneadora e,
por a ela acasalada, vem firmando-se a atividade
pré-constituinte, adquirindo um sentido_ precursor,
com antecipada reformulação de disposições e alocação de outras com visível alcance renovador."
"Pelo que se__ observa, então, a atividade préconstituinte está mesclada de duas categorias de
constribuiçôes, uma que anuncia um compromisso
depurador, de alcance retrospectfvo, detectando e
infletindo contra os remanes_centes autocráticos e a
outra, que toma rumo prospectivo, apresentando jâ
um elenco de medidas inovadoras, em direção à
prometida modernização brasileira."
Como Senador da República, de formação acadêmica
nas áreas militar e engenharia, com mais de vinte e cinco
an_os de experiência em funções executivas nos âmbitos
federal e estadual, desejo dar minha contribuição neste
"momento pré-constituinte", e_xternando a minha opinião sobre as modificações já realizadas ou.sobr~ aquelas
ainda em debate.
Desejo, com a série de pronunciamentos que pretendo
fazer, chamando a atenção da sociedade brasileira, e, em
particular, da dãsse média a que pertenço, para as responsabilidades que lhe cabem como sendo a maioriia da
população do País.
Hoje, comento as modificaçÇes introduzidas pela
emenda n'? 25, nos arts. 74 e 75 da-ConstitUição Federal.
A nova redaçào consagra eleição do Presidente e vicePresidente da República pelo sistema de voto direto e se- Creta e introduz o prindpio da maioria absoluta.
O -art. 74 -revigora a eleição di reta e encerra o ciclo de
marginalização popular do processo de escolha.
Pelo art. 75 introduzindo a maiclrfa- a6Sõfuta
contrabalançaMse as dispersões estimuladas pelo- sistema
multipartidarista que estã sendo reiniciado no Brasil,
através da introdução da votação em dois turnos, na hipótese de nenhum dos concorrentes à presidência vir a
obter à maioria absoluta dos sufrágios.
A emenda n'? 25 mantêm, entretanto, intocado o sistema presidencialista e deixa permanecer a convergência
de poderes governamentais,- com o Presidente da República, de quem tudo depende como se fora um. "'impe-rador de prazo determinado".
_ Sobr~ a eleição em dois turnos, diz o professor Fávila
Ribeiro, em seu estudo, quando se refere ao desejo do legislador de contrabalançar a dispersão de votos conseqUentes da multiplicidade de partidos:
.. "Mas d~; par com essa e outras vantagens que podem ser alinhadas em seu prol, a exigênCia da maioria absoluta, com a contençã-o da têcnica em dois
____ turnos, vai prolongar e elevar ainda mais a temperatura -poHtica, Criafldo maior clima de acirramento, a
partir do rebalanceamento de forças, redundando
em autêntica distribuição maniqueísta de contendores."
Pessoalmente, sou favorável ao sistema de eleição em
dois ~urnos para consecução da maioria absoluta.
Sou favorável a até a sua extensão ao nível de governa·
dores ou prefeitos municipais-.
Não seria de acordo pa'ra a eleição em curso, de prefeitos de capitais, novos municípios ou ãqueres cfue deixaram de ser listados comO d~. -.-.-Seguiariça- Nacional" o ti
estâncias hidrominerals; põr se poder enquadrar como
-casliísmo:
Mas defen_do a sua introdução na nova constituição,
com o- determinação permantente.
Evita-se, com isso, que ó governante seja eleito por
uma minoria que conjunturalmente conseguiu mais votos em face de programadas divisões da maioria, diminuindo, sem dúvida, a legitimidade da eleiçào__dlreta,
quando _se pretende que o detentor do Poder Exe_cutivo
repres_ent_e a maioria do povo.
O Sr. Jutahy Mligalhães- Permite V, Ex' um aparte?

O SR. CESAR CALS - Essa maioria absoluta ê tão
mais necessária pelos Poderes atribuídos ao governante
no sistema presidencialis-ta.
Corh muito prazer, ouço o Senador _Jutahy Magalhães, __

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Cesar Cais, infelízmeff(e, tenhO que discordar de V. Ex', porque sou totalmente contrário à eleição de dois turnos, prinCipal-
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mente por uma razão de ordem econômica. Não creio
que, no Brasil, principalmente no Nordeste, estejamos
em condições de realizar duas eleições seguidas para um
pleito municipal. A experiência que temos é que a eleição
municipal é a mais dispendiosa. V. Ex• pode imaginar,
principalmente com o pluripartidarismo, que aqueles
Partidos que tiveram uma votação minoritária no primeiro turno, coloc-arão dificuldades, irão lutar e V. Ex•
pode imaginar o problema econômico que vai ser criado
para se obter o apoio desses que foram minoritários nas
eleições municipais. Na França, país altamente politizado e onde, por razões ideológicas, De Gaulle intrõduziu
esse sistema, jâ se fala em acabar com esse sistema, pelas
dificuldades e pelos problemas que têm sido criados e
tambêm por razões casúístiCas e políticas do Partido Socialista que está, hoje, no Poder, mas principalmente pelos problemas que têm sido criados com essas eleições
em dois turnos. Por isso é que eu, francamente, torço
muito para que não seja intr-oduzido eSse sistema nO Brasil.
O SR. CESAR CALS- Agradeço ao Senador Jutahy
Magalhães o seu aparte, mas o que V, Ex' estâ dizendo é
que o poder econômico tem influência rias despesas com
a eleição, mas não com o mérito da eleição por maioria
absoluta: introdução da eleição por maioria absoluta,
principalmente no regime presidencialista- esta, a minha tese.
Acho que se dá muito poder ao Presidente, um imperador por tempo determinado, que muitas vezes é fruto
da vontade de uma minoria que, conjunturalmente, teve
mais votos face à divisão da maioria. Acho, nobre Senador Jutahy Magalhães, que devemos combater aquilo
que V. Ex• denuncia como verdade- estou de acordomas nem por isso devemos deixar de aperfeiçoar o regime.

Esvaiu-se, _com a Emenda 25, entretanto, mais uma
oportunidade de reconstruçã_o nacional. E diz Fâvila Ribeiro:
'_'Tudo estando a denotar O crescente reforçamenta do poder pessoal e a rearticulaçào dos sistemas de apoios inspirados na nossa velha Primeira
República, reeditando-se os artifícios para superação dos partidos políticos que, por seu t urna, arrastam a cUentela mai~ aniplade bases municipalistas."

E. mais adiante;
. '"Nesta fase pré-constituinte, é oportuno que se
coloque em debate nacional a descontração dos poderes presidenciais, decompondO-se o ramo executivo em uma estrutura dualista, uma de formação
uni pessoal e a outra, de organi7aç~o pluralista ecolegiadamente responsável.'~ "A eleição popular direta segur~ente vai redemocratizar o processo de
escolha, - nobre Senador Jutahy Magalhães, é este
ponto-- mas não garante que o governante investido conduza democraticamente o complexo apare-lhamento estatal, se o sistema se ressente de eficazes
instrumentos de ~ontrole que possam conter o imenso poder pessoal, para uso exclusivo e discricionário
do Presidente da República. A participação democrática aparece e fugazmente se eclipsa após cada
lance de eleição, passando desde então toda a coletividade de depender da vontade de uma única pessoa, com imensa capacidade de pressionar e seduzir,
sem possibifidade concrefa de iUfluir e alterar com a
sua intermediação, as diretrizes que afetam a todos."
Srs. Senadores, o que vemcs neste momento sãQ, ''Governos Neo-Republicanos" adotarem a concentração de
poder para pressionar e seduzir com o dinheiro do povo
o eleitorado daS capitais, a fim de conquistar o voto para
seus candidatos, que de uma maneira geral, fazem parte
de esquemas políticos visando o interesse eleitoral, no
mínimo dos atuais governantes.
É a negação de tudo quando pregam nos palanques a
antiga oposição,. "Se o poder corrompe a muitos que o
detenham, muito menos risco tem, quando há uma única
pesscia exposta a séus efeitos cOrruPtos.''
·
No Ceará, Estado que represento, o abuso do poder
está em todas as ações do atuais Governador e PrefeitO
de Fortaleza.
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-Nas propagands e:tcessivas das televisões, divulgando seu prestígio pessoal. O orçamento da Secretaria de
Comunicação Social do Ceará é duas vezes o orçamento
de investimento da Secretaria de Saúde. E o Ceará é o

campeão da paralisia infantil.
Ainda, nas ameaças constantes de demissões daqueles
que _não acompanham Q, "minueto partidário" do Governador; na demissão irracional e indiscriminada de 4
mil e 500 pais de famílias, efetuada no primeiro dia da
adminisfração áõ-"atual Prefeito- os muros da cidade
estão todos cheios da legenda "Prefeito Carrasco", alusiva ao Prefeito Barros Píilho; no caso_ de tickets de re.feições gratuitas, passes de ônibus, acesso aos fotógrafos
que estão send_o utilizados como instrumentos de sedução ao eleitor pobre.
Se isso não ê corrupção eleitoral, o que é que poderâ
ser enquadrado c_om essa agressão, ao livre exercício da
vontade popular?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o .. "momento préconstituinten, que vivemos, nos enche de apreensões, de
que a futura ConstituiçãO possa legitimar a prática atual,
que estamos vivendo nesta época da Nova ~epública,
que hoje já é uma desesperança popular.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~

Concordamos em que o planejamento famHiar é um
direitO fundamenta.! dos pais, como foi reconhecido pela
Organização das Nações Unidas na Conferência lnternancional sobre Direitos Humanos, realizada em Teerã,
em 1968, quando se comemorava o vigésimo aniversário
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquela oportunidade, delegados de 84 países, inclusive o do
Brasit, aprovaram, por unanimidade de votos, a Resolução nl' xvm, que reza o seguinte;
"Acreditamos ·qrre-a-$rande maioria dos pais deseja obter conhecimento e meios de planejar suas
famílias; que a oporturiidade de decidir qu!lnto ao
número e espaçamento dos filhos ê um direiio humano fundamental.
Acreditamos que o objetivo do planejamento familiar é a plenitude da vida humana, não a suares~
trição; que o planejamento da família, ao garantir
maiores oportunidades a cada pessoa, liberta o ho~
mem para que possa atingir sua dignidade indivi~
dual e realizar todo o seu potencial.
Os casais têm o_ direito fundamental de decidir li~
vre e responsavelmente quanto ao nllmero e espaça~
mento dos seus filhos e o direito de obter instrução e
orientação adequadas a respeito."
Não obstante ter sido o Brasil um dos signatários da
mencionada resolução, da qual acabo de ler os tópícos
principais, somenté em 1974, na ConfefêriCJa Mliridiál_de
População, realizada em Bucareste, o Governo brasileiro
definiu os princípios básicOs de sua política populacional. nos seguintes termos:
"I, A politica demográfica brasileira é de domí·
nio soberano do Governo do Brasil. O GQVerrio não
aceitará interfe'iências externas, de caráter oficial ou
privado, na sua política demográfica.
2. O controle de natalidade é uma decisão do
núcleo familiar, o qual, a esse respeito, não deve .sofrer a interferência goVernamental.
3. -A capacidade_de recorrer ao controle da natalidade não deve ser um privilégio das famílías
abastadas e, por isso, cabe ao Estado proporcionar
as iníórmaçõeS e os meío-s que póssam Ser Solicítados por famílias-de recursos reduzidos."
Vê-se que, ao fixar as linhas mestras da polftica demográfica do País, o Governo brasileiro houve por bem deixar claro que não aceitará interTerência externa nesse se~
tor, seja de órgãos oficiais, seja de entidades parüculares;
que respeitará a decisão do casal quanto ao nómero de
seus filhos e ao espaçamento entre eles; e que fornecerá
aos casais de parcos recursos não apenas as informações
sobre controle da natalidade, mas também os meios ne"-

cessârios para que possam exercer livremente esse con~
trole.
Ora. passados mais de dez anos, o Governo não to~
mou providências concretas para pôr em prática essa
política demográfica. Apenas recentemente o Ministério
da Saúde anunciou a execução de um programa de pia~
nejamento familiar, denominado Programa de Saúde Integral da Mulher, que deverá ser implantado inicialmente em 11 Estados, com o objetivo não somente de instruir
as· mulheres a respeito dos métodos anticoncepcionais
naturais e artificiais, mas também de cuidar da hiperten·
-são arterial feminina, prevenir 'O câncer do colo uterino e
as doenças venéreas. A coordenadora desse programa,
Eliane Tadei, afirma que ..por falta de conhecimento e
de-acesso aos meios para evitar a gravidez, as mulheres
brasileiras fazem três milhões de abortos por ano, e isto
já se transformou num problema d~ saúde pública". A
notícia é veiculada pelo "Jornal do Brasil", edição de 11
de junho do corrente ano, que acrescenta:

"0 Programa de Saúde Integral da Mulher
abrangerá este ano os Estados do Nordeste, mais
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas e
Dístdto Federal. Para o Ministro da Saúde, Carlos
Sant'Anna, ..os métodos de contracepção devem ser
~colhidos de acordo com as convicções morais., re- ·
ligiosas e éticas d~ _cada pessoa, desde que não sejam
também esterilizantes e abortivos ou ponham em
risco saúde."

ª

Nos últimos lO anos, a fecundidade da mulher brasileira diminuiu 25% em todas as regiões do País, nas áreas
urbanas e rurais_ em todas as faixas de renda. Este dado
cohtproVà que, de_ã't,gum_mOdo,_os méto.d<?s a~tiCQnCep_
cíonais Vêm seildô- usados em larga escala no Pais.
A informação é da coordenadora do nov_o programa,
que acrescenta:
"De norte a sul, as mulheres ligam as trompas e
usam a pílula. Nem o INAMPS tem controle sobre
o nUmero-de ligações de trompas que são feitas em
seus hospitais próprios ou naqueles com os quais
mantém convênio. Sabe-se também que mulheres
pagam por fora aos médicos, durap.te a gravidez,
para que eles façam cesariana e liguem as trompas."
Segundo Eliane Tadei, o Brasil é ''o campeão mundial

"!e cesarianas", técnica obstétrica que s6 ê recomendada

m caso de risco para a mulher ou a criança durante o
arto normal. "A cesariana influi negativamente até
mesmo no aleitamento materno."
As alternativas para a não concepção preconizadas
pelo Ministério da Sallde são a identificação do período
fértil, com abstenção das relações sexuais, e o uso do
otu (dispositivo intra-uterino) de cobre, do côndon, do
diafragma e dos anticoncepcionais orais. Estes mé~()_dos só poderão ser empregados ern unidades de s.i.úde que realizarem o exame clínicoginecológiCo e no Caso em que as mullleres realmente desejarem cqntrolar o número de filhos.
Nota-se que_o Governo não pretende impor o controle
demográfico, n-em admite qualquer pressão nesse sentido, mas deseja levar às populações carentes as infor·
mações e os meios necessârios para a prática do planejamento familiar, já largamente utilizado pelas famílias
·mais abastadas. Esta é a política demográfica que temos
defendido para o País em todos os nossos pronuncia-mentos sobre a matéria. No entanto, consideramos muito tímida a ação do Governo, no momento em que anuncia sua disposição de enfrentar o problema através do
Programa de Saúde Integral da Mulher, visto que já limita a sua execução, inicialmente, a ll Estados brasileiros.
Por que não estendê-lo a todas as unidades da Federação?
Ora, não ignoramos que o crescimento desordenado
da população ê um problema d.e" grandes proporções. A
Sf• Eliane Tadei, coordenadora do programa a que m·e
referí,em Jünh_o_ di ·1985, afirmou que se realí:Zar_n três
_~ilhões de abortos por ano em nosso País, número que a
Comissão Parlamentar de Inquérito que estudou os
problemas decorrentes do aumento populacional no
Brasil calculou, em dezembro de 1984, fosse de um mi-
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lhão a um milhão e ml:iio. Seja qu~l for o número reale ê deficil sabê-lo, porquanto o aborto é ilegal - é evidente que seria significativamente menor, se divulgados
os IJ!eios contraceptivos e postos à disposíção das pessoas mediante Orientação médica.
ConsultaOdO Os trabalhos da citada CPI, podemos verificar que 40% dos recursos destinados pelo INAMPS
para a área de obstetrícia são gastos no tratamento de
complicações causadas pelo aborto provocado ilegalmente; que cerca de 25% dos leitos hospitalares disponíveis são ocupados por essas pacientes, às quais são ministrados remédios e transfusões de sangue a um custo
bastante elevado; e que o aborto clandestino é responsavél pela morte de um elevado percentual das mulheres
que s.e .submetem a essa prática.
Na verdade, "no Brasil está havendo controle de natalidade à custa do aborto e da mortalidade infantil, situações que contrari~m o espírito da Nação brasileira",
oonforme afirmou o Almirante Ernane Vitorino, Diretor
da Divisão de Saúde da Marinha, no Rio de Janeiro, ao
defender a adoção de uma politica de planejamento familiar no Brasil, por ocasião do encerramento da VI
Reunião da Associação Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar, segundo notícia veiculada pelo ..Jornal do Brasil", em sua edição de 5 de dezembro de 1984.
As crianças que nascem em conseqOência de gravidez
indesejada são, em geral, abandonadas à própria sorte,
gerando um problema social de diflcil solução. Foram
frutos da imprevidência, da ignorância, ou da falta de recursos das mães para aquisiÇão de anticoncepcionais. E
há cerca de 20 milhões de menores abandonados em nosso País. Eles se ressentem de tudo, a partir do carinho
materno. Por isso muitos crescem revoltados e enveredam pelos caminhos do crime e da marginalidade.
O repórter do jornal Tbe New York Times, Pranay
Gupte; indiano naturalizado americano, autor do livro
"A Terra Superlotada: as Pessoas e a Política Populacional", em entreyista concedida à revista Veja, afirma que
..o mundo tem hoje cerca de 4,7 bilhões de habitantes e,
no fim do século, terá mais de 6,1 bilhões". E isso porque
houve uma redução no crescimento populacional de 2%
para 1,7% ao ano. Observa que, ..se 125 milhões de
crianÇas nasceram no último ano e meio, pelo menQ!;. 25
milhõ6S morreram - um verdadeiro holocausto". E
acrescenta:
'"'Neste caso, os assassinos foram a diarréia, o tétano, a cólera, a desidratação, a desnutrição - todas doenças tradicionalmente ligadas à pobreza. E
não é só isso. Imagine que, nos próximos quinze
anos, a força de trabalho no mundo passará de 1,8
bilhão atual para 2,6 bilhões de pessoas. Para ocupar toda essa gente, serã preciso criar tantos empregos em quinze anos quantos existem atualmente em
todos os países industrializados juntos. Não dá. As
reivindicações de trabalho não poderão ser atendidas~ Além disso, como haverá excesso de oferta de
mão-de-obra, os salários das pessoas não habilitadas tt:nderào a ser cada ve.z menores, e os que tiverem pouco fiCarão cada vez mais cercados por um
--mar de gente que não terá nada. Isso se aplica não
- s6 a pessoas, mas também a pafses.: as nações ricas e
·prósperas serão poucas; as pobres e decadentes,
muitas. As pressões serão grandes, bem como a instabilidade, e não serão só os negros pobres das
nações africanas que es_tarão neste caldeirão- todo
mundo será afetado."
Lembra o repórter americano, baseado em dados estatísticos, que as mais altas taxas de nascimento se verificam nos países subd"Csenvolvidos, que já en_fren_tam, no
mom~pto, sérias difículdad_es para proporcionar emprego, saneamento básico, moradias condignas e educação
aos seus habitantes. No limiar do ano 2000, 80% da população mundial, localizada precisamente nos países
mais pobres, estará sujeita a condições de vida subhumanas, de modo que a instabilidade política ea fome
provocarão convulsões internas e a guerra em muitas·
dessas nações. No momento, a situação já é ala~mante.
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Haja vista a seguinte declaração do repórter Pranay
Gupte na referida entrevista:
..Segundo a UN ICEF- a agência da ONU para
a infância - 400 milhões de crianças vão para a
cama com fome todas as noites. Se não morrem de
fome, a aUmentação deficíente deixa Seqtretas pelo
resto de suas vidas, nas mentes e nos corpos. Mais
de l bilhão de crianças crescem analfabetas. E esse
tipo de drama não parece comover ninguém."
Alarmados com essas previsões e com a- própria n!alidade, os governantes do mundo inteiro, com raras exceções, têm adotado o controle da natalidade, alguns de
maneira coercitiva, como é o caso da lndia e da China.
Em 1981, a lndiajá possuía cerca de 700 milhões de habitantes. Indira Gandhi fora derrotada nas eleições de
1977 exatamente por causa de sua politica de controle da
natalidade. Não obstante, o atual Primeiro-Ministro,
Rajiv Gandhi, filho daquela governante, em pronunciamento dirigido a empresários indianos e estrangeiros, declarou que a primeira prioridade de seu governo é o controle da natalidade, vindo, a seguir, o combate à miséria
e o incentivo à indústria e à agricültura (ln O Globo,
edição de 16-4-85). Na China, também, o controle é imposto pelo Estado, o que se compreende, porquanto a
sua população já supera a casa de 1 bilhão de habitantes.
A mulher que já tiver um filho e engravidar novamente é
obrigada a submeter-se ao aborto, e, em caso de recusa,
fica sujeita às sanções legais. Na Tailândia, a Associação
de Desenvolvimento Populacional e Comunitário patrocina a esterilização em massa:. e oferece prêmios aos ho-.
mens que se submetem à vasectomia ..
Felizmente, no Brasil, podemos reduzir o crescimento
populacional gradativamente, sem imposições ou medidas draconianas, como as adotadas por outros países.
Mas estamos convencidos de que é necessária a redução
da taxa de nascimento. Se, após 480 anos de existência, a
população brasileira chegou a 130 milhões de habitantes,
esse número poderá ser duplicado em apenas 34 anos,
conforme afirmou o Dr. ManoeiAugustoCosta, Diretor
do Centro de Estudos de Políticas de Populações e Desenvolvimento (~EPPD),_ nl!m ~_e_l?_~!_e Sobre problemas
demográficOs e a ffioiiã.fidaCiCO J.nfantí}~ t"i-iY:ido na residência da Senadora Eunice Michiles (in Correio Braz!liense, 16-5-85).
Já consciente de todos esses problemas, uma parcela
de nossa sociedade defende simplesmente a implantação
de uma polítíca de_ controle da natalidade em nosso País;
outra parcela advoga a adoção de uma política de planejamento familiar. como prefere a Igreja. Posicionamonos no segundo grupo, porque não admitimos a imposição do Estado numa questão de foro íntimo de cada casal e com implicações de ordem moral.

Entretanto, para que as pessdas decidam livremente, é
precisO que tenham não apenas conhecimento dos diversos meios de evitar a concepção, mas também acesso a
eles.
O Sr. CeSar Cais -
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Permite \'.

Ex'

um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, nobre
Senador Cesar Cais.
O Sr; Cesar Cais - Nobre Senadof- Jutahy Ma8ãlhães, pessoalmente, estou em total acordo de que há necessidade de o mundo, através de cada país, encontrar
solução para os problemas que V. Ext- denuncia. t que a
natalidade incontrolada está levando não só ao subdesenvolvimento físico como ao rD.ental, pOr falta de ali~
mentação das crianças que nascem sem ter paternidade
responsável. Como fui governante de um Estado pobre
como o Ceará, sempre me preocupou o problema do alto
índice de natalidade._ Como disse hâ pouco, o Ceará, pela
sua pobreza e pela falta de sensibilidade do seu atual Governante. se transformou no campeão da mortalidade infantil, porque há total irresponsabilidade em aplicar os
pequenos recursos naquilo que é essencial. Isso não
aconteceu em outros governos. Sempre fizemos o que era
possível mas, mesmo assim, o custo da infra-estrutura
social para uma população que cresce aceleradamente é
muito mais alto do que a possibilidade de os Estados
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento arcarem com

_esse custo. Sempre ~ive essa dúvida de como fazer, creio
que a grande solução que me parecia era a da paternidade responsável. Mas essa paternidade, sem uma legislação que coíba os abusos é um estágio de educação que
ainda demanda uma lo_nga caminhada. Para que os homens que não têm nenhuma diversão, que não têm o que
fazer, pensem na paternidade responsável, precisariam
ter um nível educacional bastante mais alto que o atual.
Outro problema que sempre me preocupou, já como Ministro de Estado, era o grande vazio da Amazônia, que
sempreTõ"i objeto da cobiça de outros países que não têm
território. V. Ex• deve saber que a Amazônia sempre foi
tida como uma possibilidade de receber as superpopulações de outros países. Sempre pensamos que a Amazônia tinha de ser integrada por uma população economiCamente atiVa; daí porque fizemos esSes-projétos cOmo o
Grande Carajá; Tucuruí e todos esses programas mineraiS para a ocupãÇão da Amazônia por uma população
economicamente ativa:. Mas, o que se vê é uma orquestração dos ecologistas mundiais que ficam a combater e,
agora, já com ressonância aq~;~i dentro do Brasil, qualquer utilização da Amazônia, ou por hidrelêtrica ·como já tívemos discussões neste plenário - porque se
cOrtam árvores- e se- iitunda uma certa região - Ou até
porprojetos industriais. De modo que no assunto que V.
EX• traz, em termos de tese, creio que não há reparo a fazer, mas para o caso prático brasileirO, para· o Nordeste,
com uma população subdesenvolvida, como fazer para
se chegar a essa paternidade responsável? E, no caso da
Amazônia, como fazer a ocupação dos grandes vazios
demográficos, se aplicarmos agora uma política mais
rígída de controle familiar? São as indagações que eu faria, porque Sei que V. Ex• é um estudioso do ass~nto.
O SR. JUÍ'AHY MAGALHÃES - Senador Cesar
c_ais, em primeiro lugar, acho que a questão da educação
que V. Ext- aborda, realmente, temos dificuldades em levar à grande massa das famílias brasileiras as informações que se fazem necessárias. Daí a necessidade de
um programa de Governo que seja massificante e consi~
ga -levar o máximo de informações às famílias -pobres,
ma_is n_c;c;essit_adas das mesmas e da ajuda do próprio Gov:erno.p.ara.atender.às.suas.nece.ssidades~se.para.isso forem requisitadas. Acredito que este é o primeirO pa.Ssq.
Quanto ao problema da Amazónia, francamente, considero que é um argumento que sempre se levanta na discussão do problema do planejamento familiar e da política demográfica. Mas, não acredito··que a Amazônia
deva ser ocupada e explorada economicamente através
de nascimentos novos. Acho que temos de criar condições de intra-estrutura e econômi_cas,. como o Projeto
Cai'ãjâs, p·or exemplo, que foí crí8d0 corria um prõgrama
de exploração de minérios. Também evitar usar a radicalização ecológica quando se fala que a Amazônia é o
"pulmão" do Mundo e não deve ser tocada. Isso não
vem atender às nossas necessidades, porque poderemos
tocar algumas partes, mas tomando os cuidados ecológicos necessários. Acho que a ocupação deve ser natural
através do progresso dil região, através de :itos e a~ões
dO próprio Governo, criando empregos e condições de
trabalho na região, senão a emigração e a imigração -não
serão feitas de acordo com os interesses nacionais e, sim,
de acordo com as necessidades do momento e com aquilo que for possível fazer, como o problema do Nordeste
cuja população, a cada dia, busca mais o Sul e as grandes
Caplfaís.
Veja V. Ex~ que. cada dia que passa, cada ano que passa, a população urbana cresce, enquanto as populações
da área rural diminuem, e muito aquém das necessidades
qu..e hoje precisam ser atendidas. Por isso,_ acho que a
aÇãO do Governo é direcionada para a ocupação da Regiãõ Amiiiôiilca, eé tiiTiüabalho grandioso que depende
de recursos.
-sr. Presidente, Srs. Senadores, a COmissão Parlamentar de InQUérito_ que, durante dois anos, nesta Casa, estudou exaustivamente os problemas relativos ao crescimento demográfico no Brasil, apresen~ou as seguintes
conclusões de seus trabalhos, em dezembro de 1984. E
permito-me, aqui, homenagear aquele nOsso compariiiei~
ro que hoje não está mais em nosso meio, Senador Almir
Pinto, que foi o Relator dessa Comissão e pôde apresentar um trabalho da mais alta qualidade. Peço à Presidên-
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cía que considere como parte integrante do meu pronunciamento essas conclusões que apresento no texto do discurso .
''l - Há necessidade de formação, no Brasil, de
uma atitude consciente coletiva, frente ao fenômeno
da repro~ucão humana. A nível do casal, esta atitude deve se traduzir na paternidade responsável.
2- O planejamento da prole é um direito humano ~ãsico e a decisão cabe aO casal, que deve estar
amplamente esclarecido com relação às obrigações
decorrentes da paternidã.de, da fisiologia da reprodução e dos métodos de controle da fertilidade e das
implicações da natalidade no âmbito da família e da
sociedade.
3 -Cabe ao Estado proporcionar ampla informação no sentido da formação da mentalidade da
reprodução responsável, da- paternidade responsável, do controle da fertilidade e das implicações da
nãt.alidade-no áffibito da família e da sociedade, as~
sim como proporcionar os meios que possam ser so"licítãdoS por casais de recursos reduzidos, para controle da fertilidade.
4 - Uma ação neste sentido transcende o âmbito
do Ministério da S3.úde. Há necessidade de um órgão que coordene os esforços conjuntos dos Ministérios da Saúde, Educação e Cultura, Interior, Justiça, Previdência e Assistência Social, Trabalho e
Ministério de Assuntos Fundiários, além da Secretaria de Planejamento.
Por sugestão, lembramos a criaçã9 de um Conselho Nacional de População e Plancjamento Familiar, que contarâ com uma secretãria Executiva encarregada das ações nas áreas de população e Planejamento Familiar, norteando:-se pelas seguintes diretrizes:
-O Planejamento Familiar ê uma atividade fundamental no elenco de ações de saúde maternoinfantil;
-As implicações de caráter ético, religioso e sanitário, afetas à questão do Planejamento Familiar,
são indicativas da necessidade de urn_ controle objetivo, que assegure a obediência às diretrizes do Go. vemo Federal~
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o-rertã -oe--meios e·onenta:ç<>eq5áta -õ Plane:

jamento Familiar deve desvincular~se de qualquer
carâter coercitiVo para as famílias que venham a
utilizâ~los. É indispensável assegurar a liberdade de
opção às famílias quanto ao número de filhos que
desejam ter;
-Todas as atividades atinentes á questão do
Planejamento Familiar devem ser desenvolvidas
através da assistência materno-infantil. complementando outros serviços que estes proporcionam;
;._Na escolha do método anticoncepcional deve
estar incluída_ a posSibilidade de utilização de preservativo masculino e da vasectomia, pouco enfatizados atualmente;
-A integridade da saúde da mulher é fundamental para o desenvolvimento do nosso País, e o
acesso â informação objetiva e à possibilidade de li- VT(fe"St-õlha dos métodos anticoncepcionais é um dos
aspectos de um todo maior;
-E necessário incentivar a criação- de cursos
sobre a sexualidade humana nas escolas de medicina
e programas-de educação sexual nas escolas de l"' e
2"' graus;
-E preciso incentivar, tambêm, a pmmoção de
pesquisas sobre métodos anticoncepcíoriais;- tanto
para homens e mulheres, a fim de que a contracepção seja assumida como uma responsabilidade
de afÍtbos os sexos, E, ainda, a fabricação de méto:dos· já aprovados como o diafragma capa cervic"al e
--o· DIU, todos atualmente importados;
- A execução dos programas deve ser feita por
paramédicos treinados, capazes de referir os casos
necessários a a fendimento mais complexo (médico);
- Ê necessário o envOlvimento de toda a estrutura de saúde e educação disponível, seja ela oficial ou
privada, federal, estadual ou municipal;
....,.... Deve-se promover a exten-são à os serviçoS- a
postos comunitários, periféricos à rede de saúde, capazes de rllultiplicar a cobertura do programa;
-Todos os_ esforços a serem empreendidos e a
captação de recursos para a operacionalização de
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atividades devem guardar coerência com estas diretrizes."
Reconhecemos a pertinência e objetividade das conclusões que acabamos de ler. Aliás, temos feito vários
pronunciamentos em que manifestamos nossa posição a
favor de uma política de planejamento familiar no Brasil. Por isso mesmo, podemos afirmar que não basta a dotar essa poHtíca, na presunção de que, a médio ou a lon-

go prazo, todos os nossos problemas serão resolvidos.
Ao contrário, eles podem agravar-se, se essa política não
for bem planejada e executada com critério e bom senso.
Não nos esqueçamos de que, nos países desenvolvidos da
Europa, muitas vezes os problemas decorrem exatamente de sua baixíssima taxa de natalidade, A Alemanha
Ocidental, por exemplo, precisa importar mão~de-obra
da Turquia e da Iugoslávia e enfrenta novos problemas
resultantes do convívio com grande número de estrãngeiros, de culturas e valores diferentes dos seus._ A população desses países é constituída predOminantelnente de
pessoas idosas, de modo que freqUentemente se transformam creches e escolas em asilos.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V, Exf- um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito pra~
ze-r.

O Sr. Nivaldo Machado - Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• está prendendo a atenção desta Casa com o
debate de um problema dos mais sérios corno qüãl Se defrontam todos os p~íses. E faz uma análise séria, objetiva
e didática sobre a magnitude desse problema que chega a
ser dramático para alguns povos, principalmente para Os
pobres, uma vez que os ricos já encontraram, de certo
modo, uma solução para essa problemática. Em certa
fase da minha vida de político e, por isso,- obrigado a
debruçar-me sobre a solução dos problemas, eu tive minhas dúvidas se o-Pitís- deveria adotar ou não·a política
de nataHdade. Não o controle de natalidade, que entendo - não sei se apenas se um problema de semânticacomo a solução pior e a que não ê adequada a um País
democrático, porque ele penetra na intimidade do lar e
vai fixar o número de filhos, o que deve ser uma decisão
livre do casal.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Concordo plenamente com V. Ex•

O Sr. Nivaido Machado - Essa a posição que me
preocupa, porque a certa, a correta, parece já haver sido
definida pelo nosso País em reunião na ONU, que ê a do
planejamento familiar baseado no princípio da paterni~
dade responsável. Nós estamos certos de que o Governo,
diante da explosão demográfica por que passa o Brasil,
embora os índices de crescimento tenham diminuido menos de 13; em algumas regiões, esse índice aproximase de 13%- não pode ficar mulçumanicamente indiferente diante desse problema, mas deve tomar medidas
sérias para encaminhar a sua solução. Basta que se diga
que, para agravá-lo, já há uma legislação indutora do
número de filhos, que é a que assegura o chamado
salário-família, que é dado a mais a quem tem um maior
número de filhos, enquanto 9utras nações já procedem
de forma diferente. Também é preciso que a-medida seja
colocada de modo equilibrado, para evitar aquilo que
ocorreu na França onde, em certa fase da vida do pafs,
parecia ser uma civilização sem berços; quase que as
famílias não tinham filhos. E V. Ex• acaba de citar o
exemplo da Alemanha Ocidental, que se debate com o
problema da falta de mão-de-obra para algumas das suas
atividad~ económicas. Dai por que eu concordar em número e grau com a tese que V. Ex' defende, que é aquela
exatamente do equilíbrio: nem o controle da natalidade
com o carãter di.tatorial, em que o Estado é o árbitro do
número de filhos que cada família deve ter, que penetra
na intimidade do lar, nem totalmente um cruzar de
braços, mas uma posição que defenda um planejamento
dando aos mais pobres- e V. Ex• defende esta tese- os
meios pelos quais as pessoas devidamente educadas e
equipadas com essas informações, possam decidir livremente o número de frlhos que devam ter. Creio que o
problema, sem dúvida nenhuma, merece _a a_tenção do
Senado. V. Ex• comprova à saciedade que o estudou, que
o vem debatendo e que se preocupa com um problema
realmente iinportante para o nosso País, sujeito a explosão demogrãfica, embora ele disponha do maior poten-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cíal de espaço, como País cQntinental, que pudesse à pri~
meira vista abrigar uma população talvez lO vezes superior aos 130 milhõesatuaisque nós dispomos. Mas, aí está para o Governo discernir entre o número de habitantes sem aquelas condições de saúde e educação ou, então,
um número menor, dentro do princípio da paternidade
responsãvel, com um planejamento familiar que assegure
um crescimento razoável, capaz de atender às neCessidades de desenvolvimento do Pais.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.
Ex•, Senador Nivaldo Machado, pela contribuição que
traz a este pronunciamento. V. Ex' sabe perfeitamente
que nós tivemos aqui uma CPJ que levou praticamente
dois anos estudando essa questão de controle de natali~
dade e, como já pude apresentar, trouxe várias sugestões.
Essa CPI foi presidida pelo Senador Mário Maia e teve
como relator o Senador Almir Pinto.
~Existe até uma digressão sobre questões de CPis porque ouvimos falar muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a respeito dos nossos jetons. Há uma grande preocupação hoje com isso.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• uma aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou saindo da
política demográfica para falar sobre os jetons, mas voltarei à política demográfica. ApenaS para falar sobre a
CPI, depois terei muito prazer em ouvir V. Ex•, nobre
Senador Jorge Kalume.
Acho que não devemos criar uma luta Imprensa-Congresso; acho que a imprensa está no seu papel de fazer a fiscalização dos trabalhos do Congresso e o Congresso está no seu papel, trabalhando de acordo com as
suas possibilidades.
Acho que temos de trabalhar muito para reconquistarmos não apenas os nosso poderes constituciOnaíS inas a
nossa força, principalmente. Quando ouço falar em CPI,
sempre tenho a preocupação,·cada vez que participo de
Uma delas, de perguntar por que não nos preparamos
realmente para exercermos o poder de fiscalização que o
Congresso deve ter, trabalhando com a nossa assessoria
que hoje ê composta de pessoas da maior capacidade.intelectual e profissionaL Fala-se muito em. "trem da alegria" contra funcionários que tenham sido admitidos
sem concurso, mas não se lembram dos funci_onários
concursados que se esforçaram para aqui chegar e não
sei se o salário deles deve ser diminuído ou aumentado
porque não estou preocupado com quanto eles ganham,
mas, sim, pelo auxílio que trazem a nós Senadores, no
nosso trabalho diário.
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JUT AHY MAGALHÃES Com prazer ouvirei
V. Ex', mas

permita~me

apenas concluir.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O tempo de V.
Ex• está esgotada. A Mesa solicita a V. Ex' que não conceda mais apartes.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Parece que ~enho
o direito de solicitar mais 10 minutos, de prorrogação regimentalm_ente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
consulta o Plenário sobre a prorrogação de 10 minutos
pãra a Ordem do Dia dando, assim, tempo para que o
Senador Jutahy Magalhães Conclua o seu discurso.
{Pausa.)
Como não há nenhuma discordância do Plenãrio, esta
Presidência concecie a prorrogação de 10 minutos para
que S. Ex• conclua o seu discurso.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vejam V. El<•s
que ouvimos diariamente falai- qúe o Congresso está vazio, que o Senado não tem ningué-m, Lemos num jornal,
dentro do seu direito de fiscalização, mas numa informação equivocada, que nl,llll dia só compareceram 17 Senadores, num dia em que houve votação n"Ominal aqui e
a matéria_ for ãProvada com o número que a Constituição determina e que o Regimento Interno obriga.
Fala em três Senadores presentes na sessão de sextafeira. Ê só pegar a lista de oradores que falaram, não os
pronunciamentos encaminhados à Mesa, mas os oradores- que- falaram e verificaremos que a ultrapassa de muito
esse número de três Senadores. Há realmente esse
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problema e nós temos que reconhecer que a ímprensa
tem certa razão quando nos critica. N6s temos que ver as
nossas falhas. É, como di azia, não vêem também os funcionários, aqui," que são criticados. O pessoal da Taquigrafia, por exemplo. Existe pessoal mais habilitado em
qualquer órgão do Executivo do que os taquígrafos desta
Casa? Por exemplo, os auxiliares da Mesa, que conhecem bem o Regimento e estão preparados para dar resposta a qu<~lquer hora, sobre qualquer assunto, que aqui
tratamos. Temos gente que também merece elogios,
como há Senadores que merecem, também, o reconhecimento dos seus trabalhos.
Hoje, procuramos nos jornais e não encontramos uma
linha sequer do que se passou no Congresso Nacional na
sexta-feira. E aí aprendi com o mestre Paulo Brossard;
existe editoriaeconômica, existe editaria de esporte, existe editaria poHtica, mas não existe a editaria parlaffiCTI.tar. Antigamente, sabia~se o que se fazía no Congresso
diariamente, como disse Paulo Brossard. Paulo Brossard
disseque acompanhava os trabalhos da Constituinte pelos jornais, len_do discursos na íntegra. Hoje, o que se
sabe do que foi feito aqui?
Então, precísamos, Sr. Presidente, que V. Ex• exerça
aqui a sua função de Presidente e não estou aqui criticando. Acho que o jornal tem todo o direito de fazer críti~
cas. Há um jornal que diariamente publica: tantos Senadores presentes, tantos ausentes; tantos Deputados pre-.
sentes, tantos ausentes.
Então, o Presidente, também, diariamente chega na
sessão e diz: onfefn falaram tantos Senadores,_ fizeram
t<~ntos discursos, foram aprovados tantos projetas nas
Comissões, reuniram-se tantas comissões e tantos Senadores participaram das Comissões. Vamos fazer um jogo
de informações para ver se chegamos a compreensão. Eu
fiquei muito preocupado, Sr. Presidente, porque sabe V.
Ex~ o que é uma pesquisa informar que_ o _povo d_e -~ad!i.
Estado não conhece quem sào os seus Senadores? Um
Estado, c_omo o do Rio de Janeiro, em que apenas 27%
da popul:lção conhece os seus Senadores, sabe quem são
os seus Senadores! Acho que foi o Jornal do Brasil ou a
Folha de S. Paulo.
Vejam V. Ex•s que um Senador que está aqui diariamente apresentando projetas, diariamente falando,
como o Senador Nelson Carneiro, que está sempre atendendo aos interesses sociais do País e não sabem que S.
Ex• ê um Senador pelo Rio de Janeiro. Por quê?~ Porque
não há informação do trabalho parlamentar. Amanhã,
podem dizer que o Senador Jutahy Magalhães estava
exaltado, mas não estou. Estou ccmversando naturalm-ente, numa digressão, porque estava falando de planejamento familiar e não sobre este assunto. Mas, como falei na CPI, acho que temos que exercer o nosso trabalho
na CPI, Preparando-nos, com profissionais competentes
ao nosso lado, de mãos dadas conosco, para que o Poder
Executivo não venha aqui nas CPis dizer coisas que nós
não podemos rebater por desconhecermos os fatos.
Como vi, por exemplo, na CPl da Previdência Social, o
SetúldOr -Carlos Chiarelli, relator da Comissão, procurando. "apertar" o ex~Ministro Delfim Neto. Se tivéssemos aqui a capacidade de termos investigadores para levantarmos essas questões e quando o Poder Executivo
comparecesse aqui e afirmasse desconhecer o problema e
nós tivéssemos o documento na mão para esclarecer
como foi que se passou o fato, teríamos, como há hoje
nos Estados Unidos da América, a preocupação do Po~
der Executivo, quando compareCe numa CPI, de não fal·
seat a verdade, porque lã o legislador está preparado
para combater a informação inverfdica e ele sabe o que
ocasionará uma mentira descoberta na hora. Temos que
nos preparar porque pessoal competente nóÚemos hoje.
Temos-aqUi Uma Assessoria das mais competentes, Temos que nós prepa-rar para isso e dar condições a que es~
ses funcionários trabalhem conjuntamente conosco. ~is~
to, Sr. Presidente, que peço a V. Ex•, como membro da
Mesa
O Presidente José Fragelli me desculpe, mas não posso
aceitar que fique descOnhecido do público uma informação jogando o Judiciário contra o Legislativo, que
essa informação seja verdadeira. Não é. A informação
nào foi correta. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não disse o que colocaram entre aspas como pala~
vras _suas._ , _
-É preciso, Sf. Presidente. que o público tome conhecimento. A imprensa tem todo o direito de informar, tem
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todo o direito de nos criticar abertamente, diariamente;
agora, não sei
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se tem o direito de ignorar o que se passa

no Congresso brasileira. t o que pergunto: serâ que o
povo não tem o direito de saber o que-se--passa-nesta Casa, o que se passa na outra Casa, o que se passa nas Assembléias, nas Câmaras de Vereadores? Será que o povo
tem que ser mantido na ignorância do trabalho dos seus
representantes para vermos, depois de tantos anos, um
Senador como Nelson Carneiro, um Senador como
Amaral Peixoto, como Roberto Saturnino, e a população dizer que não conhece os seus Senadores; que não
sabe quem são os seus Senadores? Não, Sr. Presidente,
isto não é possível. Nós temos aqui mais de uma centena
de jornalistas credenciados para cobrirem os nossos tra·
balhos. E o que são os nossos trabalhos? f: o que se pass_a
aqui nesta hora, é o que se passa nas Comissões, e tiã.o
sai uma linha sobre isso.
~esse o meu protesto, Sr. Presidente. Permita-me voltar, agora, à política demográfica.
O Sr. Henrique Santillo- \L. Ex• concederia um aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães, antes de recomeçar
o seu importante discurso sobre planejamento familiar?

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Ouçõ V. Ex• com
muito prazer, nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo- Acho que V. Ex• tem inteira razão ao fazer essas colocações. Temos aqui no Senado um corpo de assessoria muito bom, quase todos ou
todos entraram por concurso público, concurso realizado honesta e eficientemente. Mas queria que V. EX• me
permitisse, também, dizer o seguinte, a respeito do_ que
sai na imprensa. Hoje, lemos uma declaração do Pr~si
dente de um dos Poderes da República. S. Ex• não fezessas declarações. A meu ver, S. Ex• estã nO dever de
desmenti-las oficialmente. Trata-se da necessidade de um
bom relacionamento entre os vários Poderes da República. É bem verdade que S. Ex• não teria o direito de fazêlas, e não as fez, e estã, a meii Ver-,- ri3. obrigação- dC
desmenti-las oficialmente.
-- ---- -----

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ~ um ponto de
vista que respeito: V. Ex~ tem razão. Acho que caberia
uma manifestação, mas sei que, extra-oficialmente, S.
Ex• jâ deu essa informação.
O Sr. Cal-los Chiarelli- V. Ex• concederia um aparte,
nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aí está o meu fu.
turo Líder, Senador Carlos Chiarelli.
O Sr. Carlos Chiarelli- Em primeiro lugar, evidentemente, é profUndamente esfimufailte perspectiva de poder formalizar o ingresso de-v:-EX~ ii.ClSCill.:i.di-os do Partido de Frente LibCnil, fato que já Ocort:-eii-politicamente e
deverá ocorrer formal e juridicamente, o que dará notável expansão qualitativa aos -quadros da nossa Bancia:dii.
Nós o saudamos antecipadamente cOmo o faiemos, na
oportunidade adequada, com o mesmo entusiasmo. De
qualquer maneira, mostrando a identidade, queria fazer
uma rãp"ida incursão no seu pronunciamento, não especificamente sobre o tema funcional àdininistrativo, mas
sobre o tema essencial da proposta, que é a questão das
preocupações que V. Ex~ tem sobre o problema da injusta distribuição de renda regional, da discriminação odiosa c-ontra a infância e das medidas necessãrias neste País,
em função desse quadro. Ouvia do meu gabinete alguns
, dados que V. Ex• recapitulava no início da sua manifestação, e eu os tenho, também, catalogados e pretendo fazer um pronunciamento a respeito, c-om base em informações da UNfCEF, que tem um quadro_ realmente
preocupante sobre a situação social deste País, sobre o
quadro nordestino, sobre a precocidade da morte, sobre
a redução do espaço vital, sobre a criminosa devastação
de vidas, da desnutrição, sobre os partos mal sucedidos
e, ao lado da proposição, que começa a ter-Corpo e vigor,
inclusive a partir desta propostã da -Legião Brasileira de
Assistência, na semana passada, que preciSa necessariamente ganhar outros reforços e outras proposituras pâra
que não fiquemos apenas nesse gesto, que é substancial,
mas que não é totalmente capaz de abranger todas as expectativas. Eu gostaria de ponderar que é hora, de face
ao problema que· aumenta, tomarmos um aposição sobre
a questão do planejamento familiar. E, em termos, não
de posição da bancada, porque sobre isso não chegamos
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a -debater, ainda que o Partido veja com simpatia na sua
linha pr-ogramática essa decisão, sem temor e sem receios, enfrentando certos tabus e preconceitos, nós, que
temos Vfs10 uma quantidade interminável de filhos mal
amados e não previstos, que acabam sendo crianças que,
_ por nllo terem os pais sido previdentes, acabam não tendo condiçÇSes de serem devidamente atentidas nas suas
necessidades básicas. Creio que este País, além de tudo
que·deve fazer por aqueles que nascerem, em termos de
oferecer-lhes oportunidades mais adequadas, precisa tomar uma posição muito séria em termos de política, respeitando a liberdade _dos casaJs, estimulando a paternidade responsável, mas através_ de mecanismos de educaÇão e de uma ação_pública de p_rovirtle_~to, para que as
alternativas possam ser viabilizadas. Não adianta fazer
dis_curso em termo_s d_e oferecer alternativas de patern_i_dade resPOnsável, em termos de planejamento famífi3.r,
quando não se dá a quem mais carece condições materiaiS de poder realizar esse processo que jã é efetivado,
dentro desse processo de distribuição de renda inadequado~ pela classe média e pela classe alta. Então, o Governo tem que, na verdade, assumir_uma posição. E, nós, integrantes da Frente Liberal, co-responsãveis pela ação
do Governo, temos o dever, neSta hora, de dizer aqui e a
quem de direito, desde que acreditemos nessa opção, jã
que não conseguimos fazer há 15, há 20, hã 10 anos esse
planejameil.to qüe devia ter ~~do feitÇJ, e não haveria hoje
as danosas e pérfidas ·conseqUências sociais que estamos
encontrando, que é brim que se faça logo e que se tenha
antes de mais nada, neste momento, a coragem de tomar
uma opção política. J:: isso que estã faltando. Era apenas
este_ comentário com os meus aplausos às manifestações,
aos comentários e às análises sempre tão judiciosa e pertin-ente-que V. Ex• faz.
O SR. PRESIDENTE (João_ Lobo)- O tema de prorrogação do disCJJrso de V. Ex• está esgotado. A Mesa solicita a V. Ex• que não conceda mais apartes e encerre o
seu discurso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concluírei Sr.
Presidente, lamentando profundamente em não ouvir o
meu companheiro e amigo Jorge Kalume, a quem fico
deve_ndo ~se aparte.
__ _
- Sr. E,res,idente, agr~.deço _ao !):Obre ~enador Carlos
Chiarelli, que veio enriquecer este pronuncianiento despretensioso, que praticamente acabo de fazer e a minha
maior sati_sfação foi ver que os nossos pensamentos éstão
caminhando na mesma tinha. Verifico"-Cili"e já não começo como rebelde na minha futura Oancada. Estou
dentro d~ uma linhã de pensamento que é da Bancad~.
Porianto, essa é uma outra grande ~atisfação que tenho.
Concluindo, Sr._ Presidente,. devemos enfatizar, ouirOsslm, ·à existência.de uma imensa dívida social no BrasiL b con-trole da natalidade ou o seu planejamento não
podem ser a solução para ela. A sociedade brasileira precisa assumir essa dívida que é sua, e resgatá-la. Não é admissível que haja fome no Brasil, um Paí~-continente,
com 8 milhões e 500mil quilômetros quadrados, o quin~
to-em exte-nsão no mundo, onde, porém, a posse da terra
---estã nas mãos de poucos; não é admissível que se levantem vozes e se armem os grandes proprietários, quando o
Governo -anuncia a realização de uma modesta reforma
agrária; não é admissível que 8 mílhões de crianças brasileiras não tenham escolas; não é admissível que se faça o
controle- da natalidade através do_aborto, da mortalidade infantil e do total abandono das crianças.
Um terço da humanidade passa fome. _Como disse o
J-epórter americano, repito,_ "400 milhõeS de ci-ian-çaS vão
para a cama com fome todas as noites". Muitas ficam _retardadas por causa da subnutrição. No entanto, os países de todo o mundo gastam cerca de 800 bilhões de
dólares, por ano, com a aquisição de material bélico. O
Sistema Financeiro- Internacional im-põe às nações
Pçbres taxas escorchantes de juro~ sobre suas dívidas eXternas, que se transformam em verdadeiras bolas de neve. Ao invés de facilitar as importações, em seu territóflo, dê" produtos dos paises devedores, de modo
possibilitar.(hes a amortização de seus débitos, os credores dificultam esse comércio mediante a fixação de pesadas taxas alfandegárias, impedem-nos, assim, de saldar
os seus compromissos, sujeitando-os, ainda, a uma polítiCa econômica recessiva, capaz de agravar o desemprego
e a fome.
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Parece~ nos, que, na origem de todas as crises e mazelas
que afligem o Brasi I e o mundo, está a crise moral, o predomínio do egoísmo e do hedonismo entre os homens,
que procuram acumular os bens materiais para si próprios; que buscam o prazer a qualquer custo; que proclamam a excelência da liberdade apenas para conseguir os
seus fins.-es-qiiecelldo-se dos deveres para com seus concidadãos, deveres esses a que os abriga a própria condição humana.
Assim, ao manifestar nosso apoio à política de planejamento familiar eSboçada pelõ Governo de 1974, e somente agora em implantação atraves do Programa de
Saúde Integral da Mulher, queremos lembrar aos Minis·
tros da Sa_(!de e da Previdência e Assistência Social que a
matéria foi profu-naam-ente ail.afisada, nesta Casa, por
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, cujas c-onclusões transcrei.reinós neste próimnciamento e, a nosso ver,
merecem ser -consideradas.
Desejamos ainda alertar o Governo e a sociedade, especialmente os políticos, empresários e latifundiários,
_para o fato de que a <J,Ii_mentação e educação das crianças
famintas e abandOnadas existentes no Brasil constituem
responsabilidade de todos nós. Não podemos ficar insensíveis diante desse drama, como se ele não nos-dissesse respeito. Temos de empreender corajosamente as refofmas necess-ári<i.s--pãrã ·melhorar o nível de vida de nossa população e, ao mesmo tempo, acolher e educar as
crianças, vítimas dessa desarmonia e desses profundos
desníveis sociais.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Nos termos do§ 19 do art. 369, in fine, do Regimento
Interno, a Presidência declara prejudicado o Projeto de
Lei da Câmara n' 79, de 1979, constante do item n' I da
pauta, em virtude da sanção do Projeto de Lei da Câma~
ra n' 29, de 1984, que se transformou na Lei n' 7.356, de
30 de agosto de 1985, que trata de matéria idêntica.
O projeto vai ao arquivo, feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

O SR- PRESIDENTE (João Lobot- Não hã quorum
para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n'i's 134/83, 9_3f84; Parecer n9 460/85; Requerimento n~' 313/85; Prcijeto de Lei da Câmara n~' 18/85, ficam
com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR- PRESIDENTE (João Lobo) -O Projeto de
Lei da Câmara n~' 100, de 1983, constante da item 7 da
pauta, fica com a discussão sobrestada, em virtude de
falta de quorum para votação do requerimento de adiamento de _que depende.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estâ esgotada a
matéria conStante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, por ordem de inscrição, ao nobre
Senador Martins Filho. (Pausa.)
- S, Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza. .(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
~SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMl';NTE:

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex~ não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Instala-se, amanUã, a Comissão Provisóría de Estudos
Const.itucionaiS, eilCãfregada de preparar os dispositivos
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preliminares para a. instalação da Ãss~mbléi_l:l Na,c_iónal
Constituinte e de prepãrar, também, um esbOço, uma
minut<:~, um anteprojcto da Constituição a-ser dis-CUtfda,
a ser levada como subsidio para o discerniinento daquele
elevado corpo legislativo encarregado de estabelecer o
novo contrato social do Pais.
Esta comissão, Sr. Presidente, como sabem todos, é
composta de 50 ilustres figuras da vida nacional repre-sentativas de todo o universo da atividade humana do
Brasil.
Segui U·Se, de um modo geral, as Ii nhas já traçaçlas em
outras situações idênticas, quando outras assemPléias
nacionais constituintes foram convocadas~ Com uma di·
ferença~_é que desta vez abandonou-se a prática de se escolherem exclusivamente juristas, de se escolherem _apenas notáveis ligados às letras e à doutrinajurídic;;a brasileíra. Convocaram-se,_dessa_ \'~t__repre§~_nt-ª!l_t_§_{i;,t_s profíssões liberais, de um modo geral, representantes das
classes trabalhadoras, inclusive, do_s~_u _órgão _mais.::•Q.{isticado de elaboração de propostas no campo econômic9
e social, que é o DIEESE: Convocaram-se representantes, também, das _minorias neste _;país,_ de tal__ sorte_que
esta _cOI?issào pudess_e cap!ar .Juntõ. à soçl~4ade_ ª~--~.u~
verdadeJras aspirações, os seus verdadeiros desígnios, ~s
suas verdadeiras expectativas, quando da montagem do
modelo de convivência política e social que nós vamos
legar para os nossos filhos.
Esta comissão. tem, além desta função, de elaborar um
esboço que, em nenhum momento, tem intenção impositiva, que, em nenhum m_!>mento, pretende estabelecer
precedência _sobre as decisões_~a AssemQI~i;t Nacional
Cõnstítuiõte, serião que será ã.pen-as um inStrum-ento de
trabalho, um espelho em que hão de se mirar os representantes do povo livremente escolhidos em 15 de novembro de 1986.
Mas não se pode negar a significãção destetfabalhõ
que vai captar junto às bases da sociedade, junto à fonte,
junto às águas lustrais por onde vão correr o sentido, as
deliberações e os. objetivos. desta Nação daqui por diante.
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semblêia Nacional Constituinte, como se_ela pudesse ser
co:nsti_tyJd_ª- por homens diferentes do atual Poder Legislativo. Os homens serão os mesmos, ou outros semelhantes, porque o povo não mudou.
Entendo que está se Criando no Brasil o mito da Assembléia Nacional Constituinte. Eu discordo de ter sido
o próprio Poder Executivo a ter a iniciativa, pois sempre
achei que deveria ser uma iniciativa dO Poâer Legislativo, porque é uma ação legislativa. A iniciativa_p!lrtindo
do Poder EXeCutivo é a Vacância do Poder Legislativo, é
assim que interpreto. t: preciso que, através de maiorcdivulgação , se defina melhor o que vai elaborar a AsSCJl}_bléia Nacig_nal Cgnstituinte, em particular, essa ComisSãO dos NOtáveiS .-:. só o nome já deixa uni fosso
enorme entre os notáveis e os não notáveis, ou o povo. E
páSrile V. Ex•, a·cabo de ler, por coincidência, urlla entrevista concedida pelo Consultor-Geral da República, exSenad?_r_~aulq ~rossard, etp que S. Ex• diz e confessanO-dia (9 deSetembfo- que não sabe_como se vão de--·
senvOive"r· os frabalhos da Corriissão doS Notáveis. O~:a,
estabelece-se -sob um clima de maior expectativa nacion~l __l!~.a-comi~~ão..d.~.RQ~áye;i_s_,__l.Una_ con)issão_ que vai elaborar _em carâter, ainda que preliminar, um esboço daquilo que serâ a proposta da constituição, que serâ objeto de análise da AssembLéia Nacional Constituinte, o
próprio Consultor-Geral da Ripública nào sã.be como se
vão desenvolver os trabalhos dessa comissão. Não parece-a V. Ex• que as coisas estão sendo lançadas sem antes
aclarar o percurso que nós, o povo, vamos enfrentar ou
vamos trilhar até chegar a Assembléia Nacional Constituinte?
Ó SR. MARCONDES GADELRA- Nobre Senador
_C_és_l!.f_Cª'-_s, eu concordo inteiramente com V. Ex•, sobretudo na p_rel!minar que V. Ex' propõe, de que essa Com-isSão de Juristas seja íntegr~nte de toda uma estratégia
de esclarecimento da população quanto ao alcance,
Qtiãi1to-às\'irtualidades e-quanto às limitações de uma
-Assembléia Nacional Constituinte, que estâ sendo transformada- como disse V. Ex• muito bem- numa espêO Sr. CeSar Cais- Permite V.-ÉX•-lnn aparte?- cie de panacéia, num ungUento maravilhoso, capaz de
sanar
e de res_olver o problema e de curar todas as maze0 SR. MARCONDES GAOE_LHA -Só um-ln:sl~nte,
las do País. Concordo com V. Ex• neste ponto e sobre ele
nobre Senador Cesar Cais.
_me deJ_~r~j_um pouco a seguir. Discordo, entretanto, da
Mas, Sr. Presidente, esta comissão tem também um
estran~eza que V. Ex• reflete na análise da entrevista do
valor propedêutico~ esta comissã.o tem também um valOr
didático, _eis que nôs ·sabemos, e isto foi most.r_~_d.p_, i.HQ __ _____ex_~emidor Paulo Brossard, hoje Consultor-Geral da
foi escondido por todos os mC!ios de comunicação, que
R~úbl_ica, _9~~ afi!ffia não sab_er com~ s~_ deserrrol~rã9
75% da população do Brasil não osabe a_inda o que ê A!os tiabalhos Gessa comissão recêni-criada e que há de se
sembléia Nacional Constituinte.
in~tala~: amaohã.
Sr: Presidente, não ê esforço-de retórica, é fato-cientifiVamos por parte, nobre Senador César Cals. Conco-rcamente comprovado, através de pesquisa de opinião
da, e dizia V, Ex• que essa Comissão faz parte de todo
pública, levada a efeito ppr instjtuições_Q~s_Jl:!,ai~_-r_~pei
um conju_nto de medidas visando não apenas a elab_otâveis neste País, como o GALLUP, e o IBOPE,jâ publiração do texto, mas do anteprojeto do texto ou da minucada, já do conhecimento desta Ca~a, já do conhecimenta do esboço, do "monstro" se assim o quisermos do texto .da Nação inteira, e não estou me referindo, nobre Seto da Constituição a ser discutida, mas sobretudo visannador Cesar Cals, não estou me referindO à- população
do a despertar o interesse da população, interesse que há
do seu Estado do Ceará, não estou me referindo à popude vir do conhecimento de fato sobre a matéria. t que,
lação de Quixeramobim, ou de Quixadâ, ou de Senador
como
bem disse V. Ex•, essa Assembléia Nacional ConsPompeu, não estou ·me referindo à população da Região
tituinte não pode ter a sua capacidade extrapolada na
Amazônica, ou desses milhares de irmãos perdidos nos
inente das pessoas a ponto de se transformar numa espéconfins da fronteira Oeste do P.iís. Nobre-Senador Cesar
cie tle- mito, num fetiche a ser adorado sem o co~l].çci
Cals, esta pesquisa foi levada a ca~bo na cidade que é a virilent({ real da Sua substái1:cia e, sobretUdo, das suas-limitrine do País, que é o mostruãrio do sentimento naciot~u;ões. Sabemos que a Constituição mais duradoura desnal, que é a ãrea metropolitana do Rio de Janeiro; 75%
te País não saiu de uma Assembléia Nacional Constida população do Rio de Janeiro não sabe o que significa
tuinte; saiu, -iníelizm€mte, da mão autofitária de um ima expressão Assembléia Nacional Constituinte.
J)eriidor e duro!-1__ ~5 :aqQs. As outras ÇonsJiti,J.j_ç_õ~s do
Ouço o nõbre Senador César Cais.
Brasil, c-om eXCeção da primeira, foram todas muito fuO Sr. César Cais- Nobre Senador Marcondes Gadegazes, embora elaboradas com a mais sofrsticada técnica
lha, hoje, por coinCidênCia, proferi um discurso, 9_ pri~
jui'idica e objeto até, uma delas, por ex.emplo, de uma remeiro de uma série qu-e pretendo fazer sobre Omomento
volução constitucionalista no Brasil. Mas todas elas fopré-constituinte e dar, assim, minha contribuição- d_e Se__r:am mlJ.:it_o_e(~;_IJ:?.er:as,.todas elas foraru, infelizffiente, muito- transitórias, todas elas não deixaram raízes. E agora
nador, minha formação acadêmica é militai- ·e ·dê engeestamos em uma época, estamos em um grau de uma
nharia, tendo 25 anos. de_ .experiência de Excutivo nos
âmbitos federal e estadual. Pretendo dar a minha contrinova era e não podemos mais pensar em plantar couve,
~taniQS -CUidando :de plantar _carvalhos, e~tamos 0_cuidan
buição colocando as minhas opiniões sobre os vários te- _
mas que aí estão propostos, incluSive da Emenda n'í' 25 à
do de deixar um documento sólido que seja a ata de um
Constituição. Na realidade, o que V. Ex• djz é muito
'lerdadeiro p:3_cto_social, para permane_cer muito além do
sério; '75% de uma população de uma Capital das mais
ano 2000, enfrentado todos os sortilégios de_uma era tecdesenvolvidas não ccmhece o que é Asseinbléia Nacion~_
nológica, sendo, por coincidência, a primeira Co.flStiConstituinte. Mas; ffiais sbiO: eu entendo: é que fiCa
tuição a ser elaborada sob influXo das novas tecnOlogias.
toda esta população envolvida por uma propaganda que
Ma_s, V,_ ~x• t~rn_rgiJQ~ entii_o, quando diz que não se
pode esperar que essa Constituição venha resolver todos
eu acho que não está bem feita, mitificando eSsa As-
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os problemas da Nação e vend_er esperanças falsas, vender ilusões e castelos de areia a 130 milhões Q.e brasileiros.
•
Agora, nobi'e Senador, eu não concordo é com a estranheza que V. Ex• revela na análise da entrevista do Senador Paulo Brossard. Se tivesse S. Ex• o conhecimento
prévio de como serão elaborados os trabalhos dessa Comissão, das duas, uma: ou diriam que S. Ex• é um iluminado e que recebeu inspiração divina ou dons proféticos
oti- uma capacidade divinatória que está muito além da
capacidade dos comuns mortais, ou, então, diríam, fatal~
mente, que isto é um jogo de carta marcada que a Comissão Pré-Constituinte já tem os seus limites prêvios estabelecidos, já tem a sua capacidade de apreciação da matéria previamente consolidada em algum acordo feito à
parte, que a COmissão Pré-Constituinte já tem, de alguma forma, representado, espelhado em algum texto, em
algum documento ou em algum regimento previamente
elaborado, os lirriites de movimentação de cada um dos
seus membros, de cada um dos seus integrantes. Uma situação como esta seria absolutamente inaceitável, absolutamente inconcebível. Veja, por exemplo, V. Ex•: se
essa Comissão se fixasse, previamente, no estabelecimento de um modelo de Constituição, onde o sistema de po~
deres fosse o Presidencialista.
O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Marcondes Gadelha, acho que V. Ex•· não entendeu. ~ a metodologia do
trabalho. Não é Sobre o resultado do trabalho e, sim, a
metodologia ~o trabalho a 9ue me refiro.

O SR. MARCONDES GADELHA- Mas, Senador,
pessoas nenl- sequer se encontram atê hoje. Foram
convocadas pelo Presidente da República, pelo MinistrO
da JusiiÇa, alguns até se encontram no exterior, como ê o
C?SO do escritor ~otge A~ado, que se encontrava na Iugoslávia_ e falOu da alegria, e falou da honra, e falou do
momento culminante da vida dele =que seria a participaçãõ cfeSse projeto para dar ao povo brasileiro uma
Constituição definitiva, uma Constituição duradoura.
Então, foram 50 cidadãos ilustr:es, sem dúvida, mas con·
vocados dos rnais diversos pontos do País que não tiveram sequer um contato, que não tiveram qualquer aproximação, que não tiveram qualquer discussão prévia.
Tanto isso é verdade que um deles chegou a recusar a
convocação, o Professor Fábio Comparado não aceitou
integrar essa comissão de juristas, o que prova sobejamente, no meu entender, ·que não havia sequer uma definição de noMes quanto mais uma metodologia estabeleci9:a. J;, normal, é natural que essa comissão estabeleça
sua pr_ópr~a m~tod~logia; que estabeleça ela própria a
sua sistemâtíEâ de atuação, os mecanismos que vai usar
para colher o sentimento do povo. Posso adiantar a V.
Ex•, por exemplo, que o Professor Afonso Arinos, por
conta própria e por conta do Instituto de Estudos Políticos e Sociais que S. Ex• dirige, resolveu estabelecer a metodoLogia da pesquisa pelo sistéma usual que V, Ex• conheCe, de obtenção da opiriião pública através da mostragem e, com isso, tentar obter todo o universo das aspirações nacio~ais. E foram distribuídos ao Congresso Nacional, se não me el}gano, quatro alentados volumes contendo o resultado das suas pesquisas sobre o que o povo
quer, o que o povo deseja, o que o povo aspira em rel~ção à AssembiÇia Nacional Constituinte, em relação à
futurà Constituição _deste Pafs. Mas, eu pergunto: es~ é
riec;:es~ariamentç __y_m método válido? Este é necessariamente u~ ;istema isento de erros? Nós sabemos que há.
mUitos OUtros mecanismos para se colher a opinião
pública deste País. Certamente, esse há de ser apenas um
métç.do, este há de ser apenas um procedimento que a
conlissão acolherá ou não, a comissão acatará ou nã_o
como válido, até porque, folheando esses documentos,
nós vamos verificar que a mostragem, no nosso modo de
enteuder,_não é tão representativa, não é tão significativa, 1,1rna vez que o professor Afonso Arinos se baseou no·
sentimento das elites de cada_segmento dessas classes.
Ma_s a prQpria comissão é que Vai discernir, a própfia comissão é .que V!:ii decidir sobre a utilização desse material
e SObre outro~ riiateriais que certamente serão coletados.
Mas, ow:. _(catamento dar a este material?
~,a, a cOmissão não poderia a priori, estabelecer que
tratamento dará a esse material, se não sabe sequer como
~~as

vai colher esse material. se__ nã_o sabe sequer como vai
captar essas informações para tabulação e tratamento

posterior. Não poderia então conhecer o Senador Pauto
Brossard, Consultor da República, não poderia conhecer
previamente qual é a sistemática que serã adotada por
essa Comissão. Seria, além do mais, um mecanismO de se
tolher a própria liberdade de iniciativa dessa Comissão
que deve ser deixada com as suas mãos livres. Essa Comissão só vai se subordinar aos ditames da própria Assembléia NaciOnal Constituinte, que aceitará o se-u--trabalho, o total ou em parte, ou o rejeit~rá liminarmente.
E tem soberania suficiente, ampla e abrangente para elaborar o seu próprio texto sem se fixar a qualquer norma,
a qualquer proposta, a qualquer procedimento estabele-cido pela Comissão PréMConstituinte~
O Sr. Cesar Cais -
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Permite V. Ex• uma pergunta?

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muita
honra.
O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Marcondes Gadelha, uma comissão de 50 integrantes, todos pessoas ilustres e, portanto, pessoas muitíssinio--ocupadas, até por
serem tão itustres; essa comissão V. Ex• há de convir,
como um homem prático, terá uma dificuldade imensa
de reunião, uma dificuldade imensa de regulamentar a
sua própria metodologia. Com sinceridade, V. Ex• tem
esperança de que, até o fim deste ano de 1985, nós tenhamos alguma coisa concreta sobre o trq.balho Qe§.sa Çg_M
missão?

O SR. MARCONDES GADELHA - Olhe. Senador,
não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Tenho uma esperança enorme, para mim, de que nós obteremos os melhores resultados do trabalho dessa comissão. Insisto
num ponto, que o resultado desse trabalho não tem que
ser necessariamente acolhido pela Assembléia Nacional
Constituinte.
Mas vamos raciocinar pelo absurdo, vamos admitir
que essa comissão fosse desnecessária. que ela fosse ociosa, que ela fosse despicienda, que ela não tivesse nenhum
interesse prático, como V, Ex• de alguma forma insinua
neste momento. Vamos admitir que essa comissão não
apresentasse um trabalho concreto, objetivo e, peta menos, discutível- já não diria aceitável, mas pelo menos
discutível- em tese, merecedor dos bons olhares da futura Assembléia Nacional Constituinte, Então, que nós
deixássemos de convocar essa comissão préMconstituinte,
o que diriam de nós, futuramente, aqueles cuja vida estará disciplinada pelo texto da futura Constituição? Que
nós fomos relapsos, que nós fomos desidiosos, que nós
não cuidamos de preencher qualquer falha e de evitar
qualquer erro na condução desses trabalhos. Certamenle
iriam dizer no futuro que nós pecamos por não ter conM
vacada essa comissão pré--constituinte cujo trabalho, se
fosse ocioso, desnecessário ou inútil, simplesmente podia
ser jogado na lata de lixo, mas se fosse um trabalho fe-cundo, se fosse um trabalho útil, se fosse um trabalho ne-cessário, nós tertamos perdido a grande oportunidade
histórica de oferecer à Constituinte e ao futuro um esM
baço que daria muito mais celeridade, muito mais efiM
ciência, muito mais consistência; muito m·ais coriseqí.IênM
cia aos trabalhos da própria Assembléia Nacional Constituinte. Daí, então, nobre Senador Cesar Cais ...
O Sr. Cesar Cais- PermitaMme só fazer um reparo ..
O SR. MARCONDES GADELHA- Só um instante.
.t: melhor pecar por excesso nun caso desse, é melhor pe-car por excesso do que pecar por falta.
O Sr. Cesar Cais- Permite

V~

Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Pois não.

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Marcondes GadeM
lha, V, Ex~ interpretou mal o meu pensamento. V. Ex•
disse que eu possivelmente estaria pensando da desnecesM
sidade dessa comissão. O Que me parece estranho é o núR
mero alentado de 50 pessoas~ Eu creio, eu não vejo nenhuma desnecessidade ...
O SR. MARCONDES GADELHA - Mas, Senador
Cesar Cais, nada impede que esses 50 sejam divididos em

subcomissões, que haja uma comissão executiva, que
haja grupos restritos cuidando da redaçào.
O Sr. Cesar Cais- O que quero charilar a atenção de
V. Ex~ é que nós estamos vendo, aqui, alguns costumes
neoMrepublicanos que me parecem estranhos. O PresiM
-ae-nte anunciou o paCto político, falouMse 15 dias, ou sei
lá quantas semanas, sobre o pacto polítiCo, entrevistas
sobre o pacto político do Presidente saíram -no jornal.
Entrou, então, a Constituinte e agora a Constituinte é
objeto de toda uma mitificação. Depois, vem a Comissão
dos Notáveis. Enfim, eu Tico preocupaô.o com esse poder, qtJe é do Legislativo, de elaborar a sua Constituíção;
nós estamos perdendo tempo: nós poderíamos, nós aqui
do próprio Congresso Nacional, ter o nosso projeto para
reformular todas as emendas que estão aí. O nosso ConM
gresso tem condições, inclusive, com consultores, que
podem ser requisitados e elaborar. 1:: nossa ação, é nossa
obdgação. Então, eu vejo que vem uma ação exógena ao
Congresso e temo que isso seja um passar de tempo ou
um ganhar tempo, porque afinal isso pode, inclusive, estar como um pano de_ frente, ocultando alguns insucessos
do atual Governo, ou do Governo da Nova República.
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre SenaM
dor, V, Ex• com a sua inteligência privilegiada apenas se
antecipou ao que seria o fecho do meu discurso.
1! que, realmente, esta corilissão, que está sendo instalada pelo Governo, ao invés de ser criticada, deve ser
imitada e criadas outras comissões préMconstituintes, nào
só dentro do Congresso Nacional, como propõe V. Ex•,
mas em todas as agências representativas da sociedade,
em t9das_ as instituições, de tal maneira_ que o processo
de debate da cOnstituinte e da futura Corlstituição sejam
capitarizados a todas as células que compõem o organisM
mo sociã.l-deste País.
b importante que cada sindicato tenha sua própria coM
missão pré-constituinte; nada impede que os sindicados
escolham entre os sindicalizados, entre economistas dos
próprios sindicatos. entre juristas que trabalham para os
sindicatos, e criem sua própria comissão préM
co-nstituinte, que as universidades tenham, entre profesM
sares e alunos, suas comissões pré-constituinte, que os
municípios estabeleçam, através de suas Câmaras deVeread_ores, sua comissão pré-constituinte, que o grupo das
mulheres democráticas- o Sr. Senador Nelson CarneiM
ro talvez me socorresse na designação correta - e que o
centro de estudos afro-brasileiro criem suas próprias coM
missões pré-constituülte. Enfim, que por todo este País,
por todo este imenso continente de oito milhões e meio
de quilômetros quadrados, onde vivem 130 milhões de
brasileiros, venham a pulo largo todos esses centros de
estudos, todas essas células, todas essas unidades préco-nstituintes que, depois, canalizarão o caudal dos seus
trabalhos, dos seus resultados, para o processamento,
atravéS- dessa comissão préMconstituinte, e, a poSteriori,
pela própria Assembléia Nacioil.al ConStítuinte.
O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Exf um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço o nobre
Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para dizer que já há,
na Câmara dos Deputados, porque eu tenho lido, a notícia da constitutção de uma comissão que vai examihar
um projetá de consittiintC, tendente a elaborar um proje-.
to de conStituinte, recolhendo as emendas constitucioM
nais que estão sendo apresentadas. Ao m_enos os jornais
têm noticiado isso_ Já é uma colaboração, como sugere o
nobre Senador Cesar Cais.

d SR. MARCONDES GADELHA- Exatamente, e
n_ão há nenhum conOito. Em nenhum momento, o trabalho da Câmara dos Deputados vai s-e contrapor à proposta que vier a ser elaborada pela Comissão précoi15Htuinte, escolhida pela Governo. Vamos usar a exM
pressão preferida, porque, na verdade, essas pessoas
emergirani~pelo seu própriO ·valor, pelã" Piõpria iriulgem
nacional de que são detentoras, mas vamos usar a expressão _escolhida._ Essa comissão criada pelo Governo
terá um trabalho que não irá se conflitar com o da Câ_mara dos Deputados, muito pelo contrário, essa ComisM
são fuma Comissão respeitável por todos os títulos, até

porque ê formada_ por legisladores, por homens afeitos
ao manuseio do texto constitucional, onde se incluem
também juristas acostumados à hermenêutica do Direito
e que, certamente, vão trazer a visão do atual Poder Legislativo sobre o futuro institucional do País.
O Sr. Fábio LUcena- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA -

Pois não.

O Sr. Fábio LuCena- Nobre Senador Marcondes Gadelha, não é bem com o objetivo de discordar irrecorrivelme"nte de V. Ex~. em -abSoluto, seus argumentos até
que podem me convencer no sentido de que eu mude de
opinião. Mas quero dizer a V. Ex• que sou radicalmente
contrário à existê-ncia de grupos estranhos ao Congresso
Nacional auto~intitulados, ou intitulados por decreto, de
comissões pré-constituinte, A pré-constituinte, Sr. SenaM
dor, consistii'á -essencialili.ente na campanha eleitoral
pará a eleição da Assembléia Nacional Constituinte.
Não sou eu quem vai dizer a V. Ex•, mas sim as teorias
diversas do Direito, que a toda ideologia corresponde
necessariamente uma doutrina e que toda doutrina tem
de ter, indispensavelmente, seu programa de ação política. Então, se pretendemos instaurar na sociedade brasi~
!eira a ideologia democrátíca, que é a meta das metas de
toda a sociedade brasileira, teremos de submeter o proM
grama político a amplo debate do povo brasileiro antes
de elegermos a Assembléia Constituinte. .ta explanação,
O dep_ate desse programa, que vai trazer para a AsM
sembléia Nacional Constituinte, uma doutrína de cunho
democrático, que aqui no Congresso será sustentada por
aqueles que receberam do povo, fonte da soberania, poM
deres originários para elaborarem a futura Constituição
Federal. ObserVe, nobre Senador, dois aspectos que me
parecem da maior importância. Não foi o Congresso
atual, quem constituiu nenhuma comissão préconstituinte. Uma, a chamada Comissão dos Notáveis,
foi instituída por um decretoMJei do Sr. Presidente da ReM
pública, inclusive com algumas gafes que consistiram na
publicação, ou de nomes que não exístíam, como fOi o
caso de _um pastor protestante, ou de um nome de uma
figura notável que teve seu nome publicado erroneamente. São, Sr. Senador Marcondes Gadelha, os percalços
da pressa, dessa mesma pressa que não deve existir na
elaboração de um"a constituição, daí a Constituinte não
dispor de um prazo determinado no tempo, para terminar seu trabalho constituinte. Concordo com V. Ex~ que
toda organização sindical patronal e trabalhadora, os
camponeses-, as igrejas de todos os credos., a Ordem dos
Advogados, o Ministério Público, os estudantes, enfim,
todos os segmentos que têm responsabilidade na sacieM
dade devem participar desse debate pré-constituinte, não
com o objetivo, que é o caso, de preparar um anteprojeto
para ser examinado pela Assembléia Nacional Constituinte, como aconteceu - e o Senador Nelson Carneiro
é contemporâneo dessa época- com a famosa comissão
do ltamaraty, que inspirou a Constituição de 1934 e que
tinha, dentre os seus membros, o General Góes MonteiM
ro que, singularmente, era tido, à época, como o maior
ju-rista da Comissã-O do-namãi-aty. Esses homens, apesar
da sua inegável notabilidade, da sua grandeza, da sua
inexcedível dimenSãO no conhecimento da ciência do Dirdto, como r)õr exemplo o Prof. Afonso A ri nos de Melto
Franco, esses homens poderão dar toda a sua contriM
buição à Assembléia Nacional Constituinte, desde que se
candidatem à mencioilada Assembléia. Porque vai caber
à Comissão Diretora da Assembléia Nacional Constituliffe fazer a convocação -d-esses segmentos da sociedade
para que ela, a ComiSsão Diretóra da Constituinte, receba os subsídios, as sugestões, os ensinamentos, as lições,
a fim de que se possa elaborar uma Constituição COiidizente com as aspirações e·c-om a realidade nacional. ~ar
que- devo dizerMlhe, Sr. Senador- um dos maiores juristas que existiu neste País, culto, e até mesmo sábio, um
homem de uma sapiência jus peritae talvez sem precedente na história republicana, foi precisamente o Sr. Francisco Campos, autOr do Código Penal de 1941...

O SR. MARCONDES GADELHA- E da polaca de
37.

·o

Sr. Fábio Lucena- ... e autor da Constituição de
t 937. Essa Constituição de 37 foi tecnicamente perfeita e
foi até de uma sinceridade ideológica também sem precedentes, porque teve o condão de grandeza de afirmar que
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o Estado Novo não era uma democracia; que era, de fato, uma ditadura. Pois bem. Urn dos maiores juristas,

autor únicO daquela Constituição, redigiu uma Constituição que gerou seqUelas para a composição social do
povo brasileiro que atê hoje, perduram em nossa sociedade. ~ preciso perquirir, Sr. Senador, se o meiilbrOs
dessas comissões prê-constituintes, se eles estão familiarizados, espero que estejam, com as modernas acepções
) da evolução do Estad_o, se eles conhecem o Estado gerente, o Estado cibernético, o Estado c1ei1tista, enfim, se eles

conhecem as linhas mestras que eu, sinceramente, não
consegui ainda aprender, que vão orientar toda a Vida
político-jUrídica da sociedade-brasílein:i ao-longo, quero
crer, de período indeterminado_ porque estamos trabalhando para a constituição de uma Constituiritci duradoura, de uma Constituição rígida~ que seJa refo-rmável,
ou emendável, dentro de padrões inflexíveis que não
contenham essa flexibilidade atual que faz com que enxurradas de emendas à Constituição esiejarri aq_uí-:atllIhando e entulhando o Congresso Nacional. De-sõi-te
que, Sr. Senador, esse trabalho pré-constituinte...,.... é a
síntese do meu aparte - ê um trabalho ~e campanha
programática para a -eleição da Constitulnié e todõ esse
trabalho de compor comissões pré-constituintes seria
uma tarefa da Assembléia Naciorial ConstitUinte pOrque, convenhamos, dentre os notáveis, pai mais ilustres
e notáveis que o sejam- e o são- nós temos afi preSentes homens de nítida tendência e formação monatg_llist"á.
Ora, Sr~ SenadOr, estamos tão distanciados âas idéias
monárquicas co_~_o a q~inta geração de computador qUe
se aproxima está -distanciada do sistemajapon~-de fazer
cãlculos aritmétiCOS com pedrinhás e com varinhas auxiliares. Nome de máquina tão antigo que, no momento,
dele não consigo-me lembrar. Era o aparte que tinha de
dar a V. Ex'
O SR- MARCONDES GADELHA - Nobre Senador, agradeço esse lúcido aparte de V. Ex', mas quero dizer que sobre a capacitação desses notáveis que integraJ!l
a Comissão Pré-Constituinte não paira qualquer dú\•ida,
em qualquer segmento deste País, de modo que sobre
isso não vou me -alongar, São homens escolhidos_ pejos
seus méritos, escolhidos à luz dos refletores, aos olhos de
toda a Nação, de modo que qualquer contestação à coffipetência, à habilidade, ao tirocínio, ao saber jurídiCO,
certamente jâ teriá __ sidP, de alguma forma, suscitada.
Sobre isso não paira dúvida.
O Srr Fábio Lucena- Não paira dúvida. O probi~!Jll!
é que eles não foram eleitos pelo P'?VO para tratar des_te
assunto, este é que é o problema.-

O SR- MARCONOES GADELHA- Eu chego lã,

Ex•
Quero, ainda, me referif a uma-objeção que V. Exff;u:
quanto à natureza ideológica mais ou menos democrâti~
ca do comportamento de cada um de~esjuristas, econo~
mistas, professores, etc. Quero dizer que, nesse ponto, o
Governo, o Senhor Presidente da República e o Ministro
da Justiça fizeram uma escolha que eu diria rígorosa~
mente pluralista. Pretendeu-se dar voz a cada um dos
segmentos representativos do espectro ideológico deste
Pais. V. Ex' vai encontrar, naquela comissão, hofllens çie
esquerda, de direita, liberais, conservadores, marxistas,
não-marxista, keynesiano, sindicalistas, etC., e V. Ex' vai
encontrar também pessoas que, na vida pessoal ou no
comportamento político, revelam traços mais ou menos
democrâtícos, mais ou inenos autoritários; porque. Se
pretende que a sociedade brasileira também é compósita,
também é eclética, também não é homogénea, tarnb~m é
difci"enciada, e nós encontramos ao níyej da socie_@_c;f._e,
todos os v[cios, todos os defeitos e todas as incomenssuráveis virtudes que encontramos nesses homens que integram· a comissão. Sobre isso também V. Ex• não tem dúvidas?
O Sr~ F'blo Lucena - Não. Apenas para ilustrar:
Isaac Newton, um dos maiores matemáticos cfi história,
hoje não poderia participar de um simpósio dé matemática, porque ele não conhecia a Teoria da Relatividade. E
isso não tira a grandeza matemática de Newton.

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• hã-de
convir que quando- Einstein elaborOU sua TeOria da Re=-latividade, estava assentado sobre os ombros de Isaac
Newton, estava assentado sobre os ombros de outros an-
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teriores a Newton, estava assentado sobre os ombros de
~uclidcs, at~__para contestar a fidcdignidade__d_a_quelas
-proposições da lógica matemática anterior. Eu C:Jiria a V.
Ex• que Einstein, provavelmente, tivesse também tomando, como ponto <?e partida, a lógica matemática de White Head, de Bertrand Russel, e até usado pontos da matemática de Lobachev. Não vem ao caso, a ciência evolui
de uma fOnTia muito bem estruturada, como sabe V. Ex•
De modo que não _1>0U matemático e, se pudesse avocar
participantes de todas as eras da evolução, diria que este
congresso teria um resultado extraordinário, porque
cada novo descobrimento é apenas uma descoberta dialética sobre um espelho que existia anterlorillente~ Alguêm tem de se basear em algum(!. coisa par<~ confirmar
ou para negar, e é_desta maneira que~- ciência evolui, por
tentativa e por erro, por ensaio e por fracasso. De modo
que não concordo com V. Ex'
Gostaria de discutir o objetivo de suas dúvidas, por~
que estamos de acordo e acho que estamos de acordo no
ponto de partida em que todo o povo brasileiro, em que
toda a sociedade brasíleira deve ser envolvida neste debate; a única diferença de posições é que V, Ex• acha que
esse Qebate deve ser desenvolVido nas ruas, com o povo
nas praças públicas, e eu acho que as comissões_ pré-constitufõtes precisãm ser erradas em -~~vef de todos os
segmentos da sociedade.
Ora, "Senador- F"âbio Lucena, não hã neithuma contra~
- - diçào entre estes dois pontos de vista; nada~impede que o
debate encha as ruas e avenidas deste País, que, nos
comícios, nas praças públicas, nas feiras livres, nas o fiei~
nas, nos mercados, nos campos e nas cidades, se_discuta
a Assembléia Nacional Constituinte de maneira- até exacerbada, de maneira até delirante, como, aliás, está de
acordo com a alma dionisíaca do nosso povo.
Acho que uma Constituição deve ser obje~o de refie~
xão, mas isso não elide o direito de V. Ex• afirmar que
ela deva ser debatida nas ruas. O fato de ser debatida nas
ruas nãu impede que, também, seja objeto de uma discussão mais refletida, em ambiente fechado, em recinto
mais agregado, até porque outras Constituições e outras
Constituintes de outros países tarri.bém tiveram origem
nesses foros mais reservados para uma elucubração, digamos, niais -ãprofundada,
Acho que uma Constituição, ou uma Assembléia
Constituinte, não é uma _força da natureza que deva ser
sõlta de maneira indómita pelas ruas e que só, através
desses lampejes das praças públicas, venha, à luz da ciência, aclarar os representantes.
Acho que estamos lidando com um material extremamente sério, que é a confiança da Nação, o futuro do
País, que é a esperança. E essas são categorias extremamente importantes para serem objeto apenas da emoção
das praças, ou do discurso mais inflamado, ou da verberação mais cOmovente, do tumulto das paixões, como
bem diz o Sendador Nivaldo Machado.
Só que _não há nenhuma dicotomia nessas "posições.
Acho que- uma ê complementar da outra.
Agora, nobre Senador Fábio Lucena, em socorro à
-posição de V. Ex~. digo~lhe que quero o debate nas ruas,
mas o tipo de campanha proposto por V. Ex•, que é a
Constituinte, que os temas da Constituinte sejam discUtidos, é Uf!l tempo muito curto; é um tempo muito exíguo
e não Pt?demos malbaratar, não podemos desperdiçar o
grande triunfo que, históricamente, a Providência nos
colocou nas mãos, que f:- o de termos um tipo relativa~e_!l_!~gngo pa~a a_Qis_cus~ão d~-A~sembléi~ Nac.ional
Constituinte.
·
d d-ebate ~obre a ConS_tltuíntede_ve come_ç_ar_aqui,-ago_!-ª_~_j~_,__Nª'º~ode esperar apenas pela campanha, porque, aí, vamos incorrer nos mesmos erros do passado. O
que distingue, nobre Senador Fábio Lucena, essa Constituinte de hoje das Cçmstituintes do pasSado? A ConstitUinte de 34, a Constituinte de 46 também tinham seus
juristas extraordinários, também foram convocados em
- ambientes de 1ibe:rdade, e df: pleno discernimento. E, naquela época. ã poVo enchia as praças e avenidas e discutia esses fatos.
A grande diferença, vamos tomar a de 46, que estâ
mais recente, a grande diferença ê exatamente esta, é que
agora nós temos tempo para o debate pré-constituinte, e,
em -46,-não tínhamos convocado as eleições de 45, elas se
realízarani' em~Janeiro. -No ~día- 2 de deif:mbro, aqui -me
socorre o Senador Nelson Carneiro. No dia 2 de dezembro, já estavam realizadas as eleições e, ato- cdntinuo,
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logo no ano seguinte, no com~o do ano seguinte,
instalava-se a Assembléia Naconal Constitujnte.
OS~. Fábio Lucena- No dia I~> de fevereiro, instalouse a Assemblêiâ, e a Constituição foi promulgada em 18
de setembro.

O SR. MARCONDES GADELHA - Muito bem!
Veja V. Ex• que não houve, naquela ocasião, u=:mpo para
o que eu chamo de debate pré-constituinte. Porque rião
houve tempo mesl!lo. Logo em se~uida à deposição de
Getúlio Vargas, já se estava em plena campanha, e não
houve essa discussão que eu chamo amadurecida. Daí
por que a Constituinte...
O Sr., Fábio Lucena -- Mas foi um tempo muito
maior. Permita-me. Foi um tempo muito maior, foi um
tempo mais elástico do que o tempo da Constituição de
Castelo Branco, que se limitou apenas a 45 dias, a Constjtuinte de 67.
O SR. MARCONDES GADELHA - Veja bem, eu
dizia a V. Ex~ que todas essas constituições modernas ti-

-veram esta característica, foram efémeras, foram extremamente fugazes, não conseguiram deitar raízes no nosso povo, e não perduraram. Penso eu que a razão fundamentaJ é a f~lta de enganj(!.mento da sociedade naqueh
Constituição, a falta de participação, a falta do debate
prê-constítuinte. Ora, àquela época, os que nos antecederam não tiveram tempo para esses debates, estavam premidos pelos fatos históricos, e eu diria até militares.
V. Ex• citou 67. Eu cito a de 34, que foi arrancada nas
ruas, ã ponta de baioneta, através de uma revolução
constitucionalista.
O Sr,. Fâbio Lucena- Permita-me discordar de V. Ex~
Getúlio Vargasjã havia convocado a Constituinte quan·
do os paulistas se levantaram em arma, A Constituinte
de Getúlio Vargas convocou eleição em maio de 1932, e
no dia 9 de julho de 1932, os paulistas se rebelaram, Va~
mos ver a retificação histórica desses fatos. ·

O SR. MARCONDES GADELHA - Isso é um fato
para verificarmos com cautela, porque a revolução paulista tem o nome de Revolução Constitucionalista de São
Paulo, e ess.e nome não surgiu à-toa, não surgiu ao acaso. Os paulistas estavam lutando por uma Constituição
para o País. V. Ex• pode aludir que isso seria o emblema
da revolução, isso seria um slogan, isso seria uma atitude
propagandística, chamá-Ia de Revolução Constitucionàlisfa. Mas era em nome disso que eles se debatiam. Era
em nome da convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte.. E esse fato teve influência, em termos de
pressão e em .termos de estabelecimento de uma exigUidade, de uma premência no tempo em que tinham de se
desincumbirem com os constituintes. Daí, então, q!le
esse fato, essa premência no tempo, o aperto em funçãc
do contexto histórico, graças a Deus, nós não temos neste momento. A nossa constituinte está sendo convocada
ou a Comissão está sendo estabelecida, entre as comissões que estão sendo criadas, e nós temos mais de um
ano para debatermos, para exaurirmos isso _qu~ eu cha~
mo de debate pré-constituinte. Ou seja, para eilvolvermos cada cidadão, para envolvermos cada representação
de classe, cada entidade representativa da soCiedade,
cada associação, enfim, para envolvermos a cidadania
neste debate, do qual defluirá a imagem da AssembÍêia
Constitu"inte e, conseqUentemente, da Constituição. Por
que, nobre Senador, isso é importante? Porque cada segmento vai examinar a Constituição à luz dei seu próprio
interesse. Ê importante que a ordem económica e social,
por exemplo, seja discutida pelos trabalhadores, no recinto dos seus sindicatos. Não apenas nas ruas, como
quer V. Ex•, mas também no recinto dos seus sindicatos,
para que eles estabeleçam, com precisão, quais as suas
aspirações de maneira a poder cobrar do seu candidato,
do seu futuro constituinte, um compromisso com aquela
po~ição, em_ troca do mandato representativo.
O St;. Fábio Lucena- Permita-me V. Ex• Mas, eu falo
nas ruas como campo da campanha eleitoral. O que não
deve haver são comissões pré-constituintes criadas por
decretos, e sim por livre pressão dos fatores sociais,
como deve estar acontecendo nos sindicatos. Imagine V.
Ex• o Presidente da República decretando que os sindicatos devem compor comissões pré-constituintes, seria
um absurdo.
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O SR. MARCONDES GADELHA- Não precisa. O
sindicato Pode delibt:rar por conta própria.

-

O Sr. Fábio Lucena - Exatamente! Então, o certo são
as categorias sociais ·se reunifem com ampla liberdade,
para oferecerem sugestões ao programa da camapnha
nacional constituinte, e não apenas, nobre Senador, instituir comissões- pré-constituirites por decretos, exalamente para tolher a livre iniciativa daqueles que desejam,
em todos os segmentos sociais, debater a constituinte,

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• Concede
aos sindicatos, às universidades, à OAB, à ABI, a quaisquer entidades o direito de elaborar suas-comissões préconstituintes.
O Sr. Fábio Lucena -

A todos os que pensam.

O SR. MAR CONDES GADELHA- Por que, então,
negar ao Governo, ao Poder Executivo, o direito comezi~
nho de colaborar tumbém, de dar sua contribuição des~
prendida também para esse foro extrao_rdinário que será
a Assembléia Nacional Constituinte?
O Sr. Fábio Lucena- Permita-me responder a V. Ex•
Por um motivo muito simples. É porque a experiência
que temos da participação do Poder Executivo, nas
Constituient_es e nas Constituições, são ex-periêncías que
não nos recomendam repeti-las.

O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre Senador, seria uma atitude segregracionista, uma desconfiança sem qualquer razão.
O Sr. Fábio Lucena- Diz o Presidente do Senado que
nunca houve. Getúlio Vargas, no dia 10 de novembro de
37, sozinho, decretou uma Constituição. E _diz o Sr. Pre~
sidente que nunca houve interferência do Governo.
O SR. MARCONDES GADELHA - Seria uma atitude extremamente autoritária do Congresso Naciomil,
do Parlamento, seria uma atitude chauvinista do Congresso Nacional negar ao Poder Executivo o dii-eito de
oferecer sua contribuição que não estâ obrigada a ser
aceita pelo Congresso NacionaL E veja V. Ex• que, naquelas cinqUenta figuras, não há, que eu saiba, funcionários do Governo, ne_cessariamente. V. Ex• encontra,
lá, homens da Oposição, V. Ex• encontra representantes
de posições, que eu diria até muito duras em "relação, ..

O Sr1 Fábio Lucena ----Então, que se candidatem à
Constituinte.
O SR. MARCONDES GADELHA - Nada impede.
nobre Senador, que se candidatem à Constituinte, mas
estão oferecendo, nesse momento, uma colaboração que,
no nosso entender, será de extrema valia, e que ao invés
de ser criticada, ao invés de ser condenada aprioristicamente, só porque partiu do Governo, deVe ser imitada,
deve ser copiada, deve ser reproduzida às dezenas, às
centenas e aos milhares por este País a. fora. Só desta ma~
neira, teremos um engajamento completo da sociedade
nesse tema transcendental que é a Assembléia Nacional
Constituinte.
Ora, ficaria muito mal o Governo se_d_esse o exemplo
do absenteísmo, se desse o exemplo da sua ausência, da
sua indiferença, da__ sua não~participaÇão. Como então
comover este País onde setenta e ciitco por centO da população não sabe o que é Assembléia Nacional Constituinte? A atitude do Governo é, eu diria, propedêutica,
também, é uma atitude didática; e eu espero que toda a
sociedade se espelhe nesse exemplo, e que forme suas co~
missões P~é:"c~:mstituintes, que não ·custa-m -dinheiro, que
não precisaiit de verbas especiais do Governo, que não
precisam de favor, mas apenas de boa vontade, de amor
à Pátria e de confiança nesse instrumento -de extrerrla relevância que há de pautar o nosso futuro, que é a Assembléia Nacional Constituinte. Muito obrigado. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Helvfdio Nunes- José Lins- Humberto Lucena- Lomanto Júnior- José Ignãcio Ferreira- Moacyr DaHa- Murilo Badaró- Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia, para uma comunicação urgente.

Q.SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Para uma co-municação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
-~ .
Jornais da capital do País, ontem e hoje, repetidamente, abqrdaram assunto relacionado c_om nossa política
nuclear, fazendo referências expressas onde aparece o
nome do Ministro do Exército, como fazendo declarações que trariam, por certo, apreensões ou certos cuidados, ou atenções à Nação neste instante que atravessa~
mos.
A _propósito, no exercício eventual da Liderança,
sinto-me nn obrigação de, neste instante, ler uma nota
que o Cen_t_ro de Comunicação Social do Exército torna
pública, como resposta a assuntos veiculados na imprensa brasileira, para que conste dos Ana_i:; do _Senaçio da
República, como uma manifestação de apreço do
PM DB pelos cuidados de esclarecimento que o Ministro
do Exército tem para c-om a Nação.
É o seguinte o teor da nota:

A respeito de matéria publicada por esse jornal,
nas edições de domingo e de hoje, acerca de declarações atribuídas ao Senhor Ministro do Exército
na reunião com parlamentares realizada no QuartelGeneral do Exército, no dia 22 de_agosto, o Centro
de Comunicação Social do Exército, com fito de esclarecer o ass!Jnto e evitar desdobramentos indesejados, torna público o seguinte:
-A retifii'ão do Senhor Ministro com os Senhores Parlamentares, preparatória da visita a organizações do Exército, constou de uma exposição feita
pelo Titular da Pasta seguida de uma parte de perguntas e respostas sobre assuntos ligados à Força.
ouranre-sua palestra, em nenhum momento o
Senhor Ministro abordou o tema ventilado pela im~
prensa.
-Após a exposição, quando se tratava do desenvolvimento de projetas e de novas tecnologias,
alguns dos parlamentares presentes mostraram cu- riosidade sobre o_n_qsso conhecimento no campo da
energia nuclear.
-Ao responder pergunta sobre esse tema, o Senhor Ministro fez considerações sobre o posicionamento, ao final do século, dos países que terão ou
_não o domínio do ciclo completo da energia nuclear: este aspecto tecnológico serão grande divisor
entre os que poderão ser considerados desenvolvi- ~-'--º-ºs ou, dependentes.
- Lembrou que o domíriio do ciclo completo
não importa necessariamente a fabricação de um ar~
relato de emprego militar. Após esse domínio so~
mente a vontade da Nação e a decisão política do
Estado determinarão, no futuro, a aplicação desse
conhecimento.
-Ademais, não apresentou, ~_ntão, qualquer
idéia sobre a fabricação deartefato de emprego bélico como fim prioritãrio dos estudos científicos
sobre o ciclo nuclear.
-A Argentina foi citada apenas como exemplo
de país que, _estando aproximadamente no mesmo
nível tecnológico que nós, manteve, nos últimos
tempos, uma elogiãvel continuidade nesse campo e
obteve significativos progressos, como já participou
à comunidade internacionaL
- Em nenhum momento, o Senhor Ministro fez
considerações sobre episódios históricos da formação dos nossos países e, muito menos sobre os
tempos atuais, que, aliãs, prima!T). pelo excelente relacionamento e grande cooperação.
-Por _último, o Senhor MiniStro lamenta que
um assunto tão delicado, inclusive para o relacionamento com países amigos, tenha sido abordado em
artigo de um- órgão de imprensa de maneira sensa-ci-onalista, com ilações fora do contexto no qual foi
realmente tratado e com acréscimo de _outras considerações que não encontram apoio nas palavras di- tas naquela reunião.

------=

Era essa, Sr. Presidente, a comunicação que desejava
fazer, como Líder eventual do PMDB nesta Casa.

Õ -Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ei!_um apitrte?
O SR._ MÃRÍO MAIA - Ouço- o nobre Senador Lo_:manto Júnior.
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O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Senador Mário Maia,
sinto-me no dever de_dar meu Leslemunbo, no momento
em g ue V. Ex• lê uma nota do serviço de relações públicas do Exército.
O SR. MÁRIO MAIA- Centro de Comunicação SoCial do Exército.
O Sr. Lo manto Júnior --:- Eu estava presente à conferência e, após o debate, realizado pelo Ministro com os
Parlamentares, em nenhum momento o Sr. Ministro do
Exército defendeu a construção da bomba atômica, assim como ninguém mais o fez. Apenas, durante o debate,
de passagem, alguém falou sobre o pro_blema do domínio
da energia nuclear no campo bélico, um debate como outro qualquer sem nenhuma pretensão de querer que ali se
fixasse, ou melhor, sugerii- que o Brasil realmente entre
ou passe a dominar a energia nuclear para efeitos béli~
cos. Portanto, a nota é absolutamente inverfdica. Dou o
meu testemunho e acredito que todos quantos ali estiveram dirãO a mesma coisa. Em nenhum momento, o Sr.
Ministro do Exército demonstrou desejo, ou melhor,
opinião de que o_ Brasil entrasse na construção da bomba
atómica. Essa nota é inverídica. Realmente, é lamentãvel
que num assunto tão delicado, envolvendo inclusive uma
Nação amiga, se deturpe de tal maneira um debate que
foi o mais salutar, que foi o mais democrãtico. que foi,
sem dúvida alguma, muito importante para o bom relacionamento entre as Forças Armadas e o Poder Legislativo brasileiro.

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Lomanto
Júnior, o meu propósito foi no sentído de que as coisas
ficassem mais claras possíveis e trouxessem tranqUilidade à Nação brasileira, ao tomar conhecimento dos fatos
que foram trazidos através da imprensa. t da tradição
brasileira tratar do nosso relacionamento com as nações
lindeiras de maneira fraterna e pacífica.
Não seria, portanto, um pensamento das Forças Armadas nem da Nação brasileira, qualquer ação ou prevenção no sentido de desenvolver a tecnologia nuclear
com fins belicosos.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA Senador.

Com muito prazer, nobre

O Sr. Fâbio Lucena- Nobre-Senador Mário Maia,
depoimento igual ao do eminente Senador Lomanto Júnior foi prestado hoje, pela manhã, em presença de diver.sos Deputados e Senadores, na sede do Congresso
Nacional, na Câmara dos Deputados pelo eminente Presidente do Senado, Senador José Fragelli. Mas, se me
permite V. Ex'- e o Senado, devo dizer que essa questão
tem de ser discutida mais a fundo, não a nível somente
das Forças Armadas, mas a nível de Forças Armadas e
do Congresso Nacional. Evidentemente, que não vou eu,
aqui, advogar a construção de bombas atómicas, mas ê
imprescindível, nobre Senador, que a nuclearização do
Brasil torne-se até indispensãvel, em termos pacíficos,
para que o País possa romper essas enormes distâncias
que nos separam das regiões grandemente desenvolvidas,
a termos de instaurar um regime democrático pleno, eficaz, virtuoso, neste País, em que o primado da lei seja
absoluto s_obre todos os segmentos da sociedade. Inclusive sobre as próprias Forças Armadas, preocupa-me a lamentável situação de defesa em que se encontra a RepúbliCa brasileira. Faz poucos dias, aqui, desta Tribuna
on-de me encontro -neste momento, Q Senador Jorge KaJume prestava um estarrecedor depoimento, depoimento
colhido também de uma visita que S. Ex• fez à Marinha
de Guerra do Brasil. Na hora em que pedi um aparte ao
nobre Senador Jorge Kalume e recordei a S. Ex'- que,
conforme Edgard Morei, no seu livrQ. "A Revolta da
Chibata", no ano de 1910, o Brasil possuía a terceira
mais poderosa Marinha do mundo, suplantada apenas
pela Marinha da Grã~Bretanha e da Marin_ba dos Estados Unidos, S. Ex'- disse ao Senado que, conforme dados
colfiidos na Marinha de Guerra do Brasil. a nossa MariM
nha ê hoje superior, somente, à Marinha do Paraguai, se
não__ me ~alha a_ !J1emória,_na citação d~ fato. Ora,_
considerando-se a extensão de nossa plataforina continen-tal, a extensão de nossos mares é fundamental, até
por interesse de defesa de nosso Pafs, que cuidemos da
defesa da Pãtria, que, pela Consfítuição, compete priori~
tariamente às Forças Armadas. Li no Correio Brazlllen·
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se, de domingo, palavras atribuídas ao Sr. Ministro do
Exêrcito, segundo as quais o nosso grande problema lindeiro é exatamente no Estado que V. Ex• aqui representa, no Acre, na fronteira do Acre com a Bolívia, nas margens do Rio Beni. No território boliv!a_!1o, ~tão aluaimente vivendo cerca de 300 mil brasileiros, vale dizer,
300 mil acreanos que, por um ou outro motivo, já se mudaram para regiões bolivianas por falta de condições de
sobrevivência dentro de sua própria Pátria, dentro do
Brasil. Nós que conhecemos- e não exagerarei em dizer
que conhecemos em profundidade - a Região Amazônica, sabemos que são parcos os recursos de defesa daquela região, na hipótese de qualquer agressão externa.
Então, a termos de implantar, como vamos implantar,
uma sociedade de regime democrâ.tico, baseada e inspi~
rada nos princípios do estado de direito, esse também ê
um problema a ser considerado, porque jamais poderemos impor o respeito - e temos de impor- com a devida correspondência, diante do resto do mundo, se não
dispusermos de instrumentos militares de defesa da soberania brasileira, a olhos vistos de todo o mundo. Para
não me alongar, apenas menciono que o Senador Josê
Fragelli já havia recitado, no Congresso Nacional, às
11:10 horas do dia de hoje, o testemunho do eminente
Senador Lo manto Júnior. Sr. Senador Mário Maia, se as
contingências da História, se os percalços do futuro, se
as imposições da nossa evolução histórica nos tiverem de
colocar diante da alternativa entre a bomba e o arco e a
flexa para termos de defender nossa soberania; se diante
da eventualidade de uma ocupação militar do nosso
País, por uma potência nuclear, como é que poderemos
reagir sem pensar no argamassamento, nos prolegômenos e até na propedêutica, na didática de um preparo
adrede para mantermos nossa soberania, a qualquer
nível? Estas são perguntas que deixo para ocupar as cadeiras vazias do Senado Federal, o que deve, futuramente- tenho certeza- ser objeto de debates, de diálogos,
de conversas entre os representantes do povo brasileiro,
aqui no Congress-o- Nacional, e os responsáveis díretos e
prioritários pela segurança externa do Pais, que são as
nossas Forças Armadas, responsáveis não apenas pela
defesa externa como pela manutenção dos poderes _constitucionais, assim bem da lei e da ordem jurídica. Era o
aparte.
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a contribuição de
V. Ex•, porque não era e não é meu propósito fazer corisiderações mais profundas sobre o noticiário veiculado
nos jornais, tampouco comentârios mãis aprofundados
sobre a nota que acabo de ler nesta Casa, para que fique
registrado, nos Anais do Congresso Nacioria!, o pensa-mento acautelador das Forças Armadas, no que diz respeito ao domínio da energia nuclear para fins pacíficos.
Porque, como chama a atenção a nota, o Sr. Ministrci"fez
considerações sobre o posicionamento, ao firial do sêCulo, dos países que terão ou não domfnio do ciclo da energia nUclear, e esse dominío traria, erltãO;-COino qUe, uffi
divisor entre um Indicador, l1m parâmetro, onde seriam
colocados os países medidos por esse parâmetro, entre o
desenvolvimento e o subdesenvolvimento.
Por certo, a nota não elimina esses cuidaddos a que V.
Ex• acaba de fazer referência; porque somos um paíS, -na
América Latina, podemos dizer, ímpar, porque fazemos
fronteira com quase todos os países da Affiéfica do Sul,
exceto Chíle e Equador.
Portanto, tem sido nosso propósito resolver todos os
problemas de fronteiras ao longo do tempo, ao longo
dos séculos, através de negociações diplomáticas, n-un-ca
impondo nossa vontade como uma tendência exPãnsionista de nossas fronteiras, mas sempre através de diplo·
mas legais internacionais; tendo como arbítrio não as armas mas sempre uma autoridade internacióilal competente para dirimir nossas-dúvidas sobre fronteiraS, como"
aconteceu com o Uruguai,com a Argentina, cõm o Para·
guai, com ã Bolívia, a qUal V. Ex• fez referênciã,-e que ê
um dos episódios mais bonitos e mãis r'eCCiltes dã. Históríã pátríil., o que seChãin::i-RCvoluçãO creanã., com a integração do território das terras devolutas, da mesopotânia desconhecida existente entre o rio Javari e o iío-Madeira, que fcii reSolvido, incialmente, ás custas das armas,
pelos bravos nordestinos dos quais temos a honra de sermos descendentes. Mas logo a seguir, evocando o Direi:--·
to lnternacional do ut possidetis, o Barão do Rio Branco,_
atravês_do Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de
1903, incorporou, diPlomaticamente, por negoCiaçÕes

pacíficas com o país vizinho, a Bolívia, e posteriormente,
1908, 1909, com o Peru, incorporou aquela área que
era considerada nos mapas hísfóricos como terras -nãci
descobertas, terras devolutas, e que acresceu ao território nacional, por meios pacificas-.- negociados, uma
área de 152 mil quilómetros quadrados.
Por certo que a nota do Centro de Comunicação Social do Exército não significa qualquer descuido ou capitulação quanto a nossa defesa externa e a nossa defesa
interna. Muito pelo contrário, ela reafirma nossas preocupações no que diz respeito à segurança nacional. Trazendo esta palavra de paz, de compreensão, esta palavra
de intenções pacíficas, naturalmente, está contribuindo
para a segurança nacional, no sentido de acautelar e ao
mesmo tempo trazer uma despreocupação maior à
Nação brasileira, no que diria respeito às nossas pretensões bélicas de futuro, que não estariam sendo a expressão da realidade, com referência aos fatos que acontecem
neste instante.
Portanto, acolho como comentários, com muita satisfação, Os apartes aqui elaborados., que vêm significar o
apoio à nota do Mintstro do Exêrcito, através do seu
Centiá-de Comunicação SOcial, e que- acreditO- Signifique O pensamento do Governo, o pensamento do
Congresso Nacional e o pensamento dos partidos que
dão apelamento ao Governo e que, nesta hora, faço presente no exercício eventual da liderança do PMDB, tornando oficial e solidário à nota do Ministro do Exército.
Muito obrjgado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
em

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se-guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nada mais justo do que a atribuição do décimo terceiro salário para os servidores da União, tratando-se, na
verdade, de uma reivindicação que já completou bodas
de prata, feita desde a institulção dessa gratificaÇão ·sa1arial, resultante de projeto do ex-Senador Aarão
Steinbruch.
Mas, enquanto não se igualam, dentro dos princípios
da isonomia, as situações dos chamado~. '"celetistas" e
"e~tatutários", ç_ preciso salientar que os primeiros nem
recebem qifirrqtlênios, -nem -gozam --de estabiiidaâe~ Se
esta última é compensada pelo FGTS ou por eventual
peCúlio do INPS, conferido aos que trabalharam depois
da aposentadoria, aquela primeira gratificação, por tempo de serviço, representa, cumprido o primeiro qainqUênio, tanto_ quanto a gratificação natalina, significando
que, a partir do segundo qOinqUênio, o celetista está sendo prejudicado.
Agora, quando se reestuda o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis da União, é preciso que se atenda à unificação dos quadros burocráticos, optando-se ~ntre o regime da CLT e o regime estatutário, ou, no casO, de permanência dos dois, dando-se situação salarial equivalentes,
às duas categorias.
Recebemos correspondência de um Agente Administrativo, com 21 anos de serviço pela CLT na Universidade Federal do Rio de Janeiro, c.ompletados no dia 5 deste
mês, além de mais de sete anos Prestados ao Exército nacional - que servem apenas para a aposentadoria - e
que, se fosse estatutário estaria recebendo vinte e cinco
por cento acima do seu salário.
O estatutãrio, em caso de doença, recebe cem por cento do salário e o celetista setenta por cento; os filhos dos
primeiros são dePendentes até -OS 21 anos-, os do segundo
até 14 anos; por horas extras, o estatutário recebe vinte e
cinco por cento do salário, o ceietista vinte pOr cento; o
primeiro aposenta-se com salário integral, enquanto o
segundo tem que se contentar com a média das trinta e
seis últimas contriJ;!uições, o que significa cerca de oitenta por cento do que recebem os da ativa.
Isso exp_ti~?.? como os que ingressam como celetistas no
serviço público fazem todo o esforço possível para se
transformarem em estatutãrios, justa ambição que não
decorrt,'! apen~ à conquista da estabilidade, pois raramente um empregado trabalhista é despedido do serviço
público, dada uma certa eficiência baseada justamente
na instabilidade.
Esperamos, sinceramente, que o Ministro Aluízio Alves consiga corrigir essas disparidades.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presiden~e. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n' 134, de 1983 (n~ 4.111/80, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n' 3.347, de 12 de
jUnho àe 1941, que institUiu o -regime de beneficies dos
segurados do IPASE, tendo
PARECER, sob n9 16, de 1984, da Comissão
-de Constituiçilo e Justiça (audiências solicitada pela
Comissão de ~rviço Público Civil), pela inconstitucionalidade e injurídicidade.
Votação, em turno único (apreciação preliminardajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n' 93, de 1984 (n9
2.932/76, na casa de origem), que introduz alterações na
Lei n~" 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os
direitos autorais, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 539, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
3

Votaçã.o, em turno único, do Parecer n'>' 460, de 1985,
da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando, nos
termos do art. 100, III, b, 1, do Regimento Interno, autorização do Plenário para examinar o Projeto de Lei da
Câmara oll 200, de 1983 (n' 5.311/81, na Casa de origem), que assegura ao guarda-noturno o direito à aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço,
e determina outras providências.
4
V_ota~o)

em turno Cr,ni_co, d_o R_equerimen.to_n~>_3l3""'~
1985, do Senador José Ignâcio Ferreira, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado
n's 291, de 1981, de autoria do _Senador Humberto Lucena; 38, de 1984, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso; e o Projeto de Lei da Câmara n9 140, de
1983 (n' 4.214/80, na Casa de origem) alterando a Lei n'
4.090, de 13 de julho de 1962, que institui a gratificação
de Natal para os trabalhadores.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câ·
mara n' 18, de 1985 (n9 4.337/84, na Casa de origem);
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, tendo
PARECERES FA VORÁVE!S, sob n•s 526 e 527, de
1985, das ComisSões:
- de Serviço Público Civil; e
-de Finanças
Dtscussão, em turno único (apreciação Preliminar da
Consfifuciomilídade e Juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 lÕO, de 1983 (n' 2.971/80, na Casa de origem) que
cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Cotia, no
Estado de São Paulo, e determina outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9s 667 a 669, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça - l'i' Pronunciamento:
pela COiiStitucionalidade e juridicidade; 29 Pronunciamento: pela Inconstitucionalidade e lnjuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Hélio Gueiros; e
-de Legislação Social, solicitando o reexame da ComisSão de Constituição e Justiça.
(Dependendo da votaç_ão d_o Requerimento n9 335, de
1985, de autoria do Senador Fábio Luncena, de adia·
menta da discussão para o dia 27 de setembro de 1985.)

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1985

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara n<.> II, de 1985 (n~>4.024j84, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria Qo
Tribunal Regional Eleitoral do _Estado de Alagoas e dá
outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 533 e 5:34, de
1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
-

de Finan\"aS.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Le~·anta-se

a sessão às 17 horas e 30 minutos-:}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA. SESSÃO-Dln0-8-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃíTDO ORADOR,
SERÁ PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
OSR. NIVALDO MACHADO (PFL-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.)- Sr. PrCsideil.te, s·rs. Senadores:

Ao fazer uma "opção pelo social", o Governo da
Nova República, através de a tos concrCtós, tem demonstrado a sua sensibilidade para com um dos m-ais graves
problemas que afligem a maioria da populaç~o br~silei
ra, principalmente as crianças, ou seja, a d_esnutrição.
Para minorar este flagelo, Jocã.lizado principalmente
no Norte e Nordeste do País e nas períferias das capitais,
o Presidente José Sarney, não obstante a escassez de re-cursos e a situação caótica em que encontrou o orçamento da União, tem procurado-levar às-famíliaS carentes,
sem sentido paternalista, uma assisiéricia mais efetiva.
No tocante à proteção à criança, à gestante, à nutriz,
ao idoso e ao excepcional, é de se destacar o trabalho desenvolvido pela Legião Brasileira de Assistênca (LBA),
considerada como a principal agência de desenvolvimento social do nosso Pais. E foi, justamente para enfrentar
este grande desafio, que o Presidente José Sarney entregou a presidência daquela entidade à, competência de
Marcos Vilaça.
Sem alarde, mas com eficiência e dedicação, Marcos
Vilaça vem desenvolvendo um trabalho que, por certo,
há de dignificar o Governo do Presidente José Sarney.
Agora mesmo, o Presidente da República acaba de
anunciar a criação do.,"Programa PRIMEIRO, A
CRIANÇA", objetívando a redução da morbimortalidade infantil e o aprimoramento do desenvolvimento fisico e psicossocial da criança, na faixa etâria de
zero a seis anos, integrante de família com rendimento
inferior a dois salários mínimos.
- -tf-''-Prõgf-ã.ffia PRIMEIRO, A CRIANÇA'-, Vai atender, nas creches da LBA a quase dois milhões de menores do Norte, Nordeste, região da SUDENE de Minas
Gerais, ãreas metropolitanas e capitais que apresentam
as mais elevadas concentrações de extrema pobreza, envolvendo recursos da ordem de I trilhào e 93 bilhões de
cruzeiros.
E não poderiã ser mais OPortu-na esta iníciãtiva da
LBA, tendo em vista o quadro brutalmente sombrio que
o Brasil apresenta em termos de morbidade e mortalidaM
de· infantiL As estatísticas mais recentes reVelam que, no
universo de menores na faixa etária de Zero a seis anos,
69% (sessenta e nove por cento) possuem uni conjunto de
carências tisicas e psíquicas que afetam-seu creScirri.eniO,
seu desenvolvimento e dificiilfam sua sociabilização; em
cada mil crianças nascidas vivas, 116 morrem antes de
completar um ano de idade; a percentagem da população
infantil desnutrida, no Brasil, é cerca de 53% (cinqUenta
e três por cento) de seu universo e apresentam desnutrição de primeiro, segundo e terceiro graus; das 24 milhões de crianças nessa faixa etária, apenas dois milhões
e meio têm atendimento pré-CsCOiar. E. se se adotar uma
ótica regional, constata-se que, por exemplo, para a ReM
gião Nordeste esses dados e indicadores revelam panorama ainda mais dramático.

O Sr. Américo de Souza....:: Permite V, Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. Ex• com
muito prazer.

O Sr. Aritérico_dc Souza- Senadõr Nivaldo Machado, o pronunciamento de V. Ex• nesta Casa faz justiça a
um dos homens que passamos a admirar mais, integrante
da nova geração de administradores, trata-se de Marcos
Villaça. Realmente S. Ex• foi uma escolha acertada do
·emlneóte Presidente José Sarney para dirigir execUtivamente a LBA.-E agora com a llOmeáção- feita ontem do
C<?nselho de Administração da LBA, composto de l'esSoas da mais alta relevância na vida nacional, tais como
o banqueiro Amador Aguiar e outras pessoas de igual
categoria, e ainda tendo na Presidência a Exma Sr• Primeira Dama do País, Marly Madeira Sarney, é mais um
passo que dâ o Presidente José Sarney na sua opção peJos pobres, na sua opção pelo social. Temos certeza de
que ao dar as verbas de que carece aLBA estâ o Presidente José Sarney proporcionando a Marcos Villaça as
condições para que a LBA atinja os objetivos para os
quais ela foi criada, e ainda mais objetivos outros para os
quais a Presidência da República deseja encaminhar,
qual seja o de se tornar na grande agência de desenvolvimento social do nosso País. Parabéns, nobre Senador.

.. O SR. NIVALOO MACHADO - Nobre Senador
Amétlco- de Souza, agradeço o aparte com que V. Ex•
acaba de me honrar e o incorporo, com a sua permissão,
às Consideraçõ~_s que estou fazendo, por admitir que o
mesmo-traz unla contribuição, sem dúvida, necessária a
que se coloque na devida conta a atuação de Marcos
Villaça à frente da LBA,_e se relembre que ele na direção
de outros órgãos da administração pública sempre se
houve com a maior capaCidade, probidade, espírito
público e com peténcíà.
Mas nesta resposta ao aparte de V. Ex~. quero dizer
que o Senhor Presidente da República, liberal que é, tem
a preocupação do social, porque as grandes conquistas
que o liberalismo assegurou à humanidade hoje são assinaladas e acompanhadas por essa aspiração. Ao homem
devem se-r assegurados não só os direitos individuais, as
garantias constitucionais, mas., sobretudo, os direitos so~
dais, que no século XX se revestem de carãter imperioso:
o direito à habitação, o direito à educação, o direito a
uma boa moradia, enfim, o direito a ter uma vida compatível com a dignidade da pessoa humana.
Oían-te desse quadro, o.. "Programa PRIMEIRO, A
CRIANÇA" comprova, à saciedade, o interesse do Go_vefno cm atacar, na ori_gem, um problema de tamanha
gravidade. Mas estoJJ convicto de qu~; na medida em que
maiores recursos puderem ser mob1hzados! o Governo
do Presidente José Sarney ampliará a faiXa de atendimento, bu_scando varrer do território brasileiro _esta
mancha negra que tanto nos preocupa e avilta.

A.:o encerrai, "desejo co_ngratular-me_ c~n:t o .Pr~.~~~ente
José Sarney_ e com o Presidente da LBA, Marcos Y!llaça,
pela instituição do .. "Programa PRIMEIRO,_ ~
CRIANÇA", certo d~ que ele darª- uma grapde c!)ntnbuição para diminuir os fndices de morbidade e mprtalidade infantil em nosso País ..
Sr. Presi':lf?nte, ant_es de concluir, que_ro fazer alusão,
que considero juSta, à presença do nobre Senador Lourival Baptista em todos esses progr~mas que dizem respeito ao atendimento e assistência aos mais necessitados. S.
Ex• ainda há pouco usou a tribuna desta Casa para assinalar a importànciB. da Leg:íão Br.a"Sileira de AssiStéricia,
criada em 28 de agosto de 1942, em plena guerra, e tamM
b_ém do progrãma a qiie acabei de me reportar. l::justo,
portanto, que se re_conheça, e se proclame- aliás_esse
fato foi aqUi âivldamente registrado pelos oradores que
o apartearam - que o Senador Lourival Baptista sempre foi sensível a essa problemãtica e jamais faltOu cõnl a
sua colaboração, com a sua atuação sempre vigilante
nesta Casa, toda vez que um programa dessa natureza
aqui era analisado e debatido. Portanto, S. Ex• que foi o
autor da lei criando o Dia do Voluntariado Nacional,
ontem sancionado pelo Senhor Presidente da República,
merece de nossa parte, merece dos seus companheiros a
devida homenagem. Esse fato queria registrar, quando S.
Ex• ainda há pouco usava a tribuna do Senado, mas se
não o fiZ, na oportunidade, agora quero dei~ar registrada a minha admiração pefa atuação do Senador Lourival
Baptista, pelo seu empenho em cumprir com rigor, com
honestidade, as obrigações que a outorga mandato po~
pular iinpõe. (Muito bem!)
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ATO DO PRESIDENTE N• 170, DE 1985
O Presidente do_ Sen.ado Federal, no uso das atrib_uições que lhe conferem-os. artigos 52, item 38, e 97, iriClSo IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 deabrit de 1973, e tendo em
·vista o que consta do processo n"' 013938 85 I
Resolve aposentar, voluntariamente, Wenceslao Moreira da Silva, Té.c:nico_LegislatíVo, Classe;;_ ''Especial",
Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
~edera!, nos termos dos artigos lO I, inciso III, e 102, inCJSO I, alínea_ "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, c~m~inados com os ar!igos 428, inciso
429, inciso I, 430, íriCisos IV-e V, e 414, § 49, da Reso1ução SF n9 58, de I 972, e artigo 2tt, parágrafo único, da
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução
SFn9 13, d~ 1985, com proventos integrais, acrescidos de
20%,- e a gratificação adicional por tempo de serviço a
que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, §
29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de agosto de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.

n;

ATO DO PRESIDENTE N• 171, DE 1985
O Presidente da Senado Federal, nu· uso das atriM
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97 inci~
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora I)9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista. o que consta do Processo n9 013923 85 4
Resolve aposentar, voluntariamente, Luiz Lira Leal,
Inspetor de Segurança Legislativa, Classe;, "Única", Referência NS-16, 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
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso 1,430, incisos III e V, e 414, § 4tt, da Resolução SF n9
58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução
SF ntt 358, de 1983, eartigá39, da Resolução SF n9lJ, de
1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Class~ "Especial", Referência NSM19, e a gratificação adicionai por tenlp-o de serviÇos a que [az jus,
observado o limite previsto no arLigo !02, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de agosto de 1985. Senador José
Fragelli, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N9 172, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiç-ões cju"e-lhe corifereni os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegal;ão-de competência que-lhe foi-outmgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~' 013983 85 7
Resolve aposentar, voluntariamente, Francfsco Dlimpio Gomes, Adjunto Legislativo, Classç. "Única", Referência NS.-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos to!, inciso III, e 102, incisO I,
alínea.. "a'', da Constituição -da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso IJ, 429, inciso I, 430, incisOs III e V, e414, § 49, da Resolução SF n~'
58, de 1972, e artigo 29, parágrafo 'único, da Resolução
SF n"' J58; de f98J, eartigá).;i, da Resolução SF nY13, de
1985, com proventos integrais, correspOndentes ao vencimento da Class~ "Especial", Referência NS-19, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto-no artigo 102, § 2~>, da Cons:
tituição Federal.
Senado Federal, 30 de ag_osto de 1985.- Senador Jo~
sé Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESID_ENTE
N• 173, DE 1985
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 cpm a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo A to da
Comissão Diretorantt 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que con~ta.do_ Processo n~' 013965 85 9
Resolve aposentar, voluntariamente, Luiz Motta da
Costa, lnsj:tetor de Segurança Legislativa, Classe... Especial", Referência NS-19, do Quadro Permanente do Se-
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nado Federal, nos_ termos dos artigos lOJ, inciso III, e
102, íridso I, alínea, "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso_ Il, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4"', da
Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigo 211, par~g~afo único, da Resolução SF nl' 358, de 1983., e artigo 3~', daResolução SF n"' 13, de 1985, com proventos integrais,
acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo
de serviço a que faz jus, observado o limite previsto ~o
artigo 102, § 2~', da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de agosto de 1985.- Senador José Fragelll, Presidente.

~ TINADA A INVESTIGAR A GESTÀO DAS SO-

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUE:RITO
Destinada a investigar a gestão das sociedades de
economia mista nas quais a uni:ilo detenha maioria
acionária.
l' Reunião (Instalação), realizada
em 15 de maio de 1985

Aos quinze dias do mês de maio d_o ano de mil nove-centos e oitenta e cinco, às dezessete horas, na sala da
Comissão de Finanças, presentes os Srs. Senadores João
Calmon, César CaiS, MHton Cabral, Severo Gomes, Roberto Campos e José Llns, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito) "Destinada a investigar a gestão
das sociedades de economia mista nas quais a União de-tenha maioria acionâria".
De ac_ordo com o precieto regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador João Calmon, que
declara abertos os trabalhos.
Em ~eguida, o Sr, Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador João Calmon convida o
Sr. Senador Milton Cabral, para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
+

+

•

~

.- 6 votos

••••••

Para Vice--Presidente:
Senador Milton Cabral ...........

·~···-

mes.
OSr•. Pr~sidente.agradecea colaboração do Dr. Paulo
Belotti e determina que as notas taquigrâficas tão logo
tr_aduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo, à
presente Ata.
_~ada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para c-onstar, eu Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a Preseilte Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÀO PARLAMENTAR DE INQUERITO, .. DES-

ATA DA COMISSÃO

Para Presidente:
Senador César Ca.ls

Na fas_e interpelatória, usam da palavra, pela ordem,
os Srs. Senadores Virgílio Távora, Roberto Campos,
Carlos Lyra.._Jutahy Magalhães e o Relator, Severo Gow

6.votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Sn. Senâ.dores César Cãls e Milton
Cabral.
Assumindo a Presidência o Sr. Senador César Cais
agradece em nome do Sr. Senador_ Milton Cabral e no
seu próprio, a honrei com que foram distinguidos e, designa o Sr. Senador Severo Gom-es para relatar a matéria.
Após algumas considerações, fica determinado que as
reuniões da Comissão, realizar-se--ão às quartas-feiras. _às
10:00 horas, bem como as primeiras empresas a serem
ouvidas: PETROBRÃS, CVRD e SIDERBRÃS.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Sônia dC Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovad_a,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
2• Reunlilo, realizada em 22 de maio de 1985.

CIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA", REALIZADA EM 15 DE MAIO DE
1985. DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO
DO DR. PAULO BELOTTI. DIRETOR DA PE~
TROBRÁS, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÀO.
Presidente.· Senador CESAR CALS
Relator: Senador ~EVERO GOMES

(Integra do Acompanhamento >Taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Havendo número regimental, declaro aberta esta reunião.
Convidamos o Dr. Paulo Bellotti, Diretor da PETROBRÁS, da área financeira, da área de fertilizantes,
PETROFÉRTIL, e da ârea química, da PETROQUIM ICA, para tomar assento à mesa.
- N6s--perisamos, até por sugestão do Senador Severo
Gomes, em ir chamando os Diretores dessas maiores-empresas e deixar o Presidente para o depoimento fina1,
uma vez que ele poderia tirar alguma dúvida que restasse
e f~r o coroamento de cada setor.
O Di'. Paulo Beilotti, como já está na PETROBRÁS
há sete anos, é profundamente conhecedor dos seus setores. Foi também Secretário-Geral do Ministério de Inw
dú.Sirht- do Comércio. Creio qu-e tlão haveria pessoa
mais indicada para iniciar esta série de reuniões que vai
examinar como estão atuando as estatais, se elas estão
inVã:dindo a área da iniciativa Privada e se há a1gwn desvio na parte de atividades ou na parte administrativa.

e

O SR. ROBERTO CAMPOS-Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Tem a palavra
o Senador Roberto Campos.

ú- s·it ROBERTO CAMPOS- Tenho certamente o
maiOr prazer em saudar aqui o Dr. Paulo Bellotti, que
conheço há muitos _anos, d~ vez que, como Diretor Superfrltep.dente: do ~NDE, tive o prazer de admiti-lo, após
brilhante concurso, como engenheiro do BNDE.
Processualisticamente, entretanto, parecer-me-ia que a
ordem dos trabalhos deveria ser contrâria: os Presidentes
deveriam comparecer primeiramente para fazer uma ~x
posição geral das atividades e colet_arem _a_s perguntas
que 'porventura ocorressem aos Srs. Senadores, e, em
reuniões subseqUentes, os Diretores, aos quais caberia
esmiuçar detalhes,_ nos dariam as respostas.
Acredito que o procedimento a se seguir nas reuniões
posteriores possa ser _este, Sr._:Pl;:\!S.idente: primeiro, os
Pfesiderites -das empresas, e depois os Diretores especializados, até mesmo em função das dúvidas e perguntas
que ptiderem surgir da inquirição inicial.
Obrigado.

Aos. vinte e dois dias do mês de maio do ano de mil no~
vecentos e oitenta e cinco, às dez horas, na sa1a çia Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores César
Cais, Presidente, Virgflio Távora, Roberto Camposl
Carlos Lyra, José Lins, Sevefo Gomes, Relator, Jutahy
Magalhães e João Qllmon, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito•. "Destinada a investigar a gestão
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Está, então, em
das sociedades de economia mista nas quais a União de-discussão a proposta do Senador Roberto Campos, uma
tenha maioria acioóáriã:".
vez que·o Presidente apresentou uma sugestão e o SenaO Sr. Presidente,- Senador César Cais, declara abertos
dor Roberto Campos uma segunda sugestão.
os trabalhos e convida o Dr. Paulo Belotti, Diretor da
O SR. CARLOS LYRA- Peço a palavra, Sr. PresiPETROBRÁS, para tomar assento _à M_esa.
__
deflte.
É dispensada a leitura da Ata da r_eunião anterior que,
em seguida, é dada como aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- ConcedO a paProsseguindo, o Sr. Presidente concede apalavra ao
IIDLra ao nobre Senador Carlos Lyra.
depoente,_ Dr.-Paulo Belotti, Diretor da PETROBRÁS,
~- b SR. CARLOS_L\"RA- Creio que no momento o
que, apresenta sua exposição e, logo após, se coloc--ª._ à
disposição dos Srs. Senadores para quaisquer esclareciw -ProC-e<rriiiento sugerido pelo Senador Roberto Campos é
correto, mas nós temos que ver a realidade- do fato. O
mcntos.
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Dr, Beltrão chegou há pouco tempo na Presidência da
PETROBRÁS e talvez esteja se acfimatando à estrutura
da própria PETROBRÁS. Então, eu estou de acordo
com o procedimento do Relator, para que sejam chama~
dos os Diretores, individualmente, para, no final, con~
versarmos com o Dr. Beltrão. Esta, pelo menos, é a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra
o Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -No caso nós temos
um fato consumado, que é o depoente jâ estar aqui. O
caso da PETROBRÁS, também, tem que ser apreciado
sob outro aspecto: o a tua! Presidente pode ter uma visão
dã PETROBRÃS, mas uma visão de muitos anos atrâ.s
quando Diretor da mesma. Ele, no momento, estâ-se
aclimatando. De maneira que aceito em parte a sugestão
do eminente Roberto Campos para que oúçamos o Dr.
Bellotti, é a minha proposta, mas doravante os Presidentes. Eles é: que são os responsáveis; depois, os diferentes
Diretores dirão da sua parte aquilo que acharmos que
deve ser complementado por indicações suas.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Tem a palavra
o nobre Senador José Uns.
O SR~ JOSÉ UNS - Sr. Presidente, parece haver
coõsenso dequea sugestão do Senador Roberto Campos
é em tese, e nada teria contra a audiência do depoente de
hoje, cuja presença nos é imensamente grata. Assim eu
entendi a proposta do Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Tem a palavra
o nobre Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES- Acho que a proposta do
Senador Roberto Campos, Sr. Presidente, pode ser aceita como um princípio dos- nossos trabalhos. Pode haver
circunstâncias em que até seja dificil, numa determinada
data, ouvír o Presidente. Creio até que o Presidente
Hélio Beltrão tinha dificuldades para trazer seu depoimento hoje. Ele teria sido consultado por V. Ex' para vir
em primeiro lugar. Enfim, estabelecend_o como principio
geral, mas não como uma questão rígida, para que os
trabalhos possam desenvolverwse normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Bom, então, havendo o consenso, nós vamos passar a palavra ao Diretor Paulo Bellotti. Antes, porém, eu pediria ao Dr, Paulo
Bellotti que na sua exposição abordasse, além dos setores que diretamente lhe estão afetos, dois pontos em destaque: o primeiro é sobre a desestatização das empresas
sob a suajurisdição, na área de fertilizantes e na área de
p_etr_oqutmica. Em particular, nOs sabemos que a ICCIndústria C<irboqUlmica Catarinense, há entendimento
sobre a sua desestatização, que wm sendo questionada
pelo Governador Esperidião Amim. Então ê bom que
este assunto seja um destaque. O segundo destaque é
sobre a planta-piloto e a exploração da usina de urânio e
fosfato de Itataia, porque hã tanibém algumas dúvidas
que seria importante que fossem aqui esclarecidas.
Concedo a palavra ao Oiretor Pa.ulo Bellotti.
O SR. PAULO BELLOTTI -- Sr. PresiêlCmti; Senador Cesar Cais, Sr. Relator, Senador Severo Gomes, Srs.
Senadores:
Eu senti uma c_erta dificuldade em equacionar uma exposição aqui para esta Comissão, de vez que a PETROBRÃS é uma empresa que possui tal amplitude de
atuação no território nacional que eu fiquei em dificuldade de fazer uma exposição que não fosse do interesse
dos Srs. Senadores. Tenho aqui números, tabelas enorw
mes sobre o desempenho da empresa nos vârios setores,
mas isso ·seria -maçante; Eu acredito que talvez eu mecolocasse numa posição melhor se posteriormente respondesse-às Indagações que fossem feitas pelos Srs. ilustres
Senadores.
Prepar~i_um pequeno texto aqui que seria um posicionamento pessoal com relação a esse problema das estatais. Depois farei pequenos comentários sobre a parte financeira da PETROBRÂS, o problema do petróleo nacional e a parte de petroquímica e um pouco de fertili..:
zantes. Depois me colocarei à disposição dos Srs. Senadores para responder a suas perguntas.
Estão me acompanhando aqui, e podem ajudar-me a
esclarecer as questões que forem levantadas, o Chefe do
Serviço Financeiro da PETROBRÁS, Dr. Orlando Gal-
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vão, o Vice_-Presidente da PETROBRAS_ Fertilizantes,
Dr. Aurí[io Fernandes e o Více-Pres~çf.;::nte da PETROQUlSA - PETROBRÁS Química, Dr. Marcos Túllo,
que também possui uma sêrie de elementos para esclarecer os membros desta Comiss~O po_r meu intermêdio.

Inicialmente, agradeço ao Sr. Presidente a honra e o
privilégio de participar dos trabalhos dessa QJmiss.ã.o, o~
quais reputo da maior importância j:iarã o desenvolvimento nacional. Estou certo éle que aqui será feita uma
análise serena e objetiva do papel das empresas estatais,
do processo de desenvolvimento do nosso PaJs _e, em
conseqUência, medidas serão tomadas para estimular a
ação construtiva dessas empresas em áreas específicas e
para corrigir distorções que possam existir nesse éampo.
A avaliação que esta Comissão se propõe a fazer das
empresas estatais tem enorme irnportânciã para algumas
centenas de milhares de_ bra~_il_eiros que vêm g.edicando
sua vida profissional a· serviço dessas organizações.- No
meu caso particular, tenho quase 30 anos de serviços
prestados às empresas estatais, dos quais muito me orgulho. (niciei minha càrreira como engenheiro do_ Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico, atràvês de
concurso pú.blico, promovido pelo seu presidente, ilustre
Senador Ro~rtp _Campos. Permaneci no BNDE cerca
de 15 anos, após os quais me desloquei para a área da
PETROBRÁS, numa passagem de 3 anos, como
secretãrio-geral do Ministro Severo Gomes, no Ministério da Indústria e do Com_ércio. -~- __
Ao longo desta modesta vida profissional e pública,
sempre dei meu apoio e minha contribuição positiva
para a implantação, o desenvolvimento ou a recuperação
de grande número de empresas estatais, na convicção de
que estava realizando o melhor para o meu País. Acreditava, e acredito ainda hoje, que se a Nação não tivesse
criado a PETROBRÁS para desenvolver a indústria do
petróleo no Brasil, a sociedade brasileira espontaneamente não teria concentradO n~Ssã atiilidade o volume de
capital que foi necessário a sua Implantação, e, estou certo, o desenvolvimento do nosso País teria sido retardado.
_
Da mesma forma estou convicto de que as empresas
estatais que compõem a infra-estrutura económica do
nosso País, produtora dos serviços wenciafs e insumos
básicos, como a ELETROBRÁS, SIDERBRÁS,
EMBRATEL, TELEBRÁS e qütras, ·canstituírani- c_o-m
enorme concentração de capital público, retirado da nos~
sa sociedade. Foram as grandes responsáveis pelo desenvolvimento das empresas privadas, notadamente das
grandes, pela demanda que geraram os- serviços de engenharia, de projetas, e'quipamentos pesados, montagens,
tecnologia e bens de capital de toda sorte.
Da mesma forma, me incluo entre aqueles que acreditam que a criação e expansão das_ grandes empresas privadas nacionais só foi PossíVel após a criação do Banco
Nacional de' Desenvolvimento Económico, onde também a Nação concentrou, de modo deliberado, importante parcela da poupança nacional, que possibilitou o
desenvolvimento da indústria privada pesada nos campos da siderurgia, c~lulose, papel, metais não-ferrosos,
metais ferrosos, bens de capital de todos os tipos, e
vários tipos de insumos básicos.
É verdade que existe em tudo que acabo de dizer um
elemento de fé, pois o que foi feitO poderia ter sido realizado a traves dos elementos espontâneos do mercado ou
mesmo co_m alguns incentivos governamentais. Eu julgo
que não. Incluo-me entre os que acreditam que sem as
grandes empresas estatais que operam nas áreas de infraestrutura económica do País, o Brasil não teria alcançado o nível de desenvolvimento em que hoje se encontra.
O SR. ROBERTO CAMPOS-Permite-me V, S• um
aparte?

O SR. R06ERTO BElLOTTI -

Pois não.

O SR. ROBERTO CAMPOS - A:Penas -para discordar da assertiva de V. S• Eu sempre fui favorável à eXistência da PETROBRÁS para marcar a presença governamental no campo e assegurarmo-nos de que haveria
algum esforço no terreno petrolífero. Mas defender a
PETROBRÁS é diferente de defender o monopólio. A
assertiya de V. S.• de que sem a PETROBRÁS_consti_tuída em sua forma atual, a sociedade não teria destinado
os recursos suficíentes a essa ati vida de, nàQ se compadece com a experiência histórica. As seis grandes áreas con~

tinentais do mundo, como União Soviética, Estados
l!nidos, ChiJ,J.a, Austrália, Canadá e Brasil, todas essas
áreas continentais do mundo são exportadoras de petróleo, e_ praticamente em todas elas a produção do petróleo se iniciou através de capitais privados, mesmo na
Un___l_àp__Soviétiça, ond_e capitais franceses e ingleses originª-Larn_ exploração. Nos Estados Unidos o mesmo
ocorreu. Na China, a exploração iniCíal foi feita tatnbém
por capitais privados. Houve uma longa fase de exploração puramente governamental. E agora ela se reinicia
sob os promissores auspícios, com a participação de capitais privados Je forma mais flexível e capitalista do que
aquela que o BraSil adota. No Canadá, a exploração
i-niciou-se, se incentivou e se expandiu -graças a capitais
privados. Houve, em seguida, uma participação governamental, aliás mal sucedida, seguida de retirada.
Portanto; todas as âreas continentais do mundo são
expo-rtadoras. A única área continental do -mundo que é
importadora líquida do petróleo é o BrasiL E isso terá alguma coisa que ver com o regime aqui implantado, de
vez que ao estabelecermos o monopólio, primeiro, nós
não tivemos a capacidade de mobilizar recursos, e, segundo, mobilizamos os recursos na direçào errada, porque mesrrici quando se avizinhavam qs sinais claros da
crise do petróleo, começou não em 1973, mas em 1967, a
_ PETRO BRÁS continuou destinando à pesquisa e ~pio
ração de petróleo apenas I /3 dos seus investimentos. Só
modificou a política às vésperas da segunda crise do petról.eo, .em _1979. DeJ?Ois de tê-lo feito, descobriu o que
todos nós]á sabíanlos: Quer dizer, o problem'a não êexatamente a inexistência do petróleo, o problema era de insuficiência de investimentos.
Questiono, portanto, iriicíalmente, a afirmação de V.
S• de que o regime atual fez com que a sociedade brasileira se concentrasse sobre o assunto e ele tivesse êxitO. b a
única gr~de área co~tinental do mundo que ê hoje importadora de petróleo. Os Estados Unidos são um grande produtor e um grande importador, mas durante muito tempo foi exclusivamente exportador. China é exportador, Canadá ê exportador, União Soviética, grande exportadora, Austrália, grande exportadora. O nosso reco~_çje é J:!:lela,ncólico.

ª'

O SR. PAULO BELLOTTI- Com a Venezuela e Arge-ntina, talvez o Continente latino-americano seja ex-

póTTildõf:"

-

O SR. ROBERTO CAMPOS- Estou em pafses de

dimensões continentais.
O SR. VIRGILIOTÁVORA- Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
Sem embargo da brilhante intervenção do Senador
Roberto Campos, ape_nas um achega dequemjâ presidiu
muitas comissões parlamentares sejam de inquéritO, sefain espeCiais aqui no Senad_o. Uma sugestão que daria a
V. Ex~ era que o expositor faria a sua-exposição, e a não
ser .num caso de mal~entendído de números, mas deixaffamos- depois para fazermos as contraditas, porque
senão não sairemos daqui.~ apenas uma sugestão, com
respeito aos colegas que até aqui intervieram.
-

0 SR. PRESIDENTE (César Cals) -Eu creio que a
intervenção do nobre Senador Roberto Campos foi importante, inclusive para orientar ·a Diretor Paulo Bellotti
na sua exposição. Mas creio gue V. Ex~. Senador Virgílio
Távora, tem, além da experiência, a lógica, para não interromper a cada instante as afirmações_ e a exposição do
expositor. Eu pediria aos companheiros que, se possível,
deixassem as questões de conceito para depois.
O Dr. Paulo Bellotti con_tinua com a palavra.
O SR. PAULO BELOTTI- Essa lígeira intromissão
dá o meu posicionamento com relação a isso.
Q_ Senador Roberto Campos ~tá correto. Tudo o _que
S. Ex• disse é historicamente c.orreto. Mas a história da
pesquisa do petróleo no Brasil ê diferente, se tomarmos o
Brasil de uma forma isolada do contexto talvez mundial.
Após C:ssa "fàse intrOdutória; eu quirla entrar objetivamente nos p-roblemas da parte financeira da PETROBRÃS. --Çomo todos sabem, a PETROBRÁS fOi constituída
pelaLei"O~' 2.004, e seú capital foi distribuído de uma forma estabelecida naqu~k_documento legal. E hoje a PE-~
TROBRÁS tem uma organização de capital, na qual a
União Eederal.tem 51% de seu capital; os- Estados e Mu-
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nicípios cerca de 3%.: outras entidades de Direito Público, _que seriam o BNDE e o Banco Central, 28%, e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, cerca de ISO mil acionistas, têm cerca de 18%- de capital da PE}ROBRÁS. Se
tomarmos, quer dizer, a União Federal tem apenas 51%.
Se considerarmos apenas o capital votante da companhia, 81% desse capital votante está nas mãos da União
Federal, e apenas lO% nas mãos de Pessoas Físicas e
1 urfdicas de Direito Privado. O capital a tua[ da companhia é de 7 trilhões e 500 milhões de cruzeiros, divididos
em-75 bilhões de ações nominativas, ordinãrias, prefe-rendais e preferenciais ao portadOr, 75 bilhões de açõeS,
no valor nominal de JOO cruzeiros. O Capital da PETROBRÁS é de 7 trilhões e 547 ... tem uns números
aqui ..
O SR. CARLOS LYRA.- Ela tem valor nominal?
O _SR. PAULO BELOTTI- Tem o. valor nofninal de
100 cruzeiros, que dariam 75 bilhões Q_e ações, aproxima-

damente.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Quanto está em mãos
privadas de ações votantes? Apenas 10%?
O SR. PAULO BELOTTI- Dez por cento apenas de
ações votantes, e do capital total 18% estão em mãos de
Pessoas Físicas e Jurídicàs de Direito Privado. Votante
I0% e do capital total, 18%, e 51% estão nas mãos da
União Federal. A Lei n9 2.004 estabeleceu que a União
Federa( deveria ter 51% do capital total. Acho que de
acordo com a legislação da época, eu acredito que inclusive hoje, as ações preferenciais, se não receberem dividendos durante_ um certo número de anos, adquirem o
direito de voto. Então o legislador estabeleceu que a
União Federal deveria ter 51% do capital total. Quer dizer, imaginando que poderia a União perde-r o controle,
se tivesse apenas o controle do capital ordinário. Isso é
Coisa: que vem do passado.
A PETROBRÃS, COmo empresa, opera nesse setCir de
combustível, e a sua receita é tOda proveniente das _suas
atividades industriais. Quer diZer, a PETROBRÁS não
rec"ebe-oo GovernO qualquer tipo de subsldio ou de ajuda de qualquer natureza.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Hã participação no
Imposto Único sObre Combustíveis?_
O SR. PAULO BELOTTI- Na participação de Imposto Único a PETROBRÁS funciona como mero agente airecadado_r. Com relação ao Imposto Único de Combustíveis, ela não tem nenhuma participação. Essa perda
de participação vem -há tempo. No início da PETROBRAs; Os preços dos combustíveis, quando a produção nacional era bastante re:duzida, eram elevados de
forma a _gerar fundos para a pesquisa de petróleo no BrasiL Inclusive naquela época as próprias companhias part_icJ,Ilares: que se esses preÇos fossem praticados pelas refinarias particulares, elas teciam lucros considerados, digamos, exorbitantes. Então, pela legislação do passado,
as próprias refinarias partfclllares recolhiam uma parte
da sua receita de venda à PETROBRÁS, que ficava em
nome da União para futuro aumento de capital, para financiar pesquisa de petróleo no Brasil. Hoje, de uns anos
para-cá isso não existe milis. A PETROBRÁS faz todo o
seu movimento com os recursos gerados das vendas dos
combustíveis que ela produz, do p~>tróleo que ela produz.
O financiament_Q da .empresa para a expansão das suas
atividades, quando necessária, quando tem que realizar
projetas de grande envergadura, ou mesmo o financiamento comercial, na parte de compras de petróleo, é
todo realizado rio exiedór. Quer dizer, a PETROBRÁS
não utiliz-a- a rede bancária nacional para o financiamen~
to de suas atividades, para a expansão de suas ativldades,
oq mesmo _finan_c::iameilt~9 do seu ~iro OOm~r_cial.
_ o~_&a rede bancár!a _nit..ciQrlal_a PETROBRÁS utiliza
toda a ré(fe bàncária de acordo com critérios lécnicOs de
nosso Departamento Financeiro, para dar uma partici-
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pação a cada eiltidade, de acordo com o s~U porte na
economia nacional, utiliUJ.ndo essa rede bancária exclusivamente para cobranças dos seus fornecimentos. Hoje,
o endividamento da PETROBRÃS, a longo prazo, ê dã
ordem de 2 bilhões e 600 milhões de dólares, dos quais
cerca de 600 milhões estão depositados no Banco Central.
O SR. CARLOS LYRA- Qual é o caixa?
O SR. PAULO BELOTTI- Não, de endividamento.
Isso são com instituições financeir:is lntúOacionais,

como o EXIMBAMK do Japão, o COFACE, a Cúb.
Para as nossas importações de equipamentos normalmente procuramos utilizar o crêdito de exportação dos
países fornecedores. E os nossos financiamentos de curto
prazo montam cerca de 3,5 bilhões de dólares, dos quais
cerca de 3 bilhões estão depositados também no Banco
Central, quer dizer, os cruzeiros correspondenteS. De
modo que a PETROBRÁS opera, bas!camente, para o
seu financiamento, no mercado internacional. A razão
disso ê, no entendimento de todos, porque o vulto dessas
operações de uma empresa como a PETROBRÂ~ é de
tal ordem, que o sistema bancário nacional não teria
condições de acompanhar esse movimento.
Um ponto, os investimentos da PETROP.RÁS, nos últimos anos, eu tenho uma tabela aqui, diría, dependem
muito do seu programa de produção e mais do program_a
de exploração. O programa d~. exploração da PETROBRÃS- é feito de uma forma contínua, em função
dos estudos que são procedidos pelos nossos geólogos
das várias- bacias sedimentares brasileiras, e em função
desses estudos, dos trabalhos sfsmicos preliminares, de
todos esses trabalhos preliminares de geologia, é recomendada uma sêríe de furos, de exploração nessas várias
bacias. Agora, a grande demanda de recursos que ~ PET~OBRÁS tem é quando há n"ecessidáde_.de se_ fazer investimento de capital fixo, como foi no caso da ijacia de
Campos, quando a PETROBRÁS investiU, estlffiativamente, valores correntes, sem incluir recursos fmanceiros, cerca de 7 bilhões de dólares.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Equivalente a ...
O SR. PAULO BELOTTI - Equivalente a ... O que
pode ser facilmente demonstrado nos inve.!)timentos globais que_ tenho listados aqui. Por exemplo, em 1_979, _a_
PETROBRÁS inVestiu 1 bilhão e 900 m"ilhões de dólares; em 1980, l bilhão e 900 milhões de dólares; em 1981.
3 bilhões_ de dólares; em 1982. 4 bilhões de dólares; em
1983, 3 bilhões de dólares; em 1984, ;! b_ilhões de dólares;
e em_ 1985, a previsão é de pÕucÕ mãis de 2 bilhões de
dólares também em investimentos. De modo que ...
O SR. ROBERTO CAMPOS ---Qual ê o custo por
barril?

O SR. PAULO BELOTTI- ·Para se chegar ao cuSto
do barril ê um problem~, mas you chegar lá. Disso, cer~
de 80, 85% foram realizados em exploração e produção,
quer dizer, varia 8J, 81~-Setenta i "poucos~ oitenta e poucos por cento em exploração e produção.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Esses são investimentos feitos ~ó na ~a?ia ~~--~~pcis Oll: ~-~Vestiiúent~?S tOtais"? -- -· -- · ··
·
·
.
O SR. PAULO BELOTTI ----Totais.. Na Bacia de
Campos esses 7 bilhÕe-s~ esse número nós calculamos lá,
na Bacia de Campos. Esse vulto de investimep.tos rç;!l_mente só pode ser fii:Lanc"hido Com recursos internos ge::
rados pelo próprio negócio da companhia. Daí a importância do preço do petróleo nacional para a PETROBRÁS. O petróleo iiacional se constituí na única
fonte de recursos que a empresa p-ossui para iealizar esse
programa de investimentos, porque os outros custos de
processamento, os outros custos das atividades da companhia são todos incluídos como parcelas de ~I,I_Sto n9s
preços dos combustíveis. Digamos assim, o petróleo entra na refinaria agregado ao~ CU!>tos de pessoal, de_ manU-.
tenção, _15%_ de depreciação; enfim, uma operação corrente a custo. A geração dos fundos realmente é feita
através do petróleo nacional, ultimamente quando _es_se
petróleo foi corrigido para os níveis do petróleo importa-

do. Antigamente tinha essas formas indiretas de finanCiar os trabalhos da PETROBRÁS.
Agora, sobre o petróleo nacional, eu queria fazer uma
declaração qu-e, de modo diferente de muitas atividades
industriais rlo País, o petróleo nacional é um 'Produto
que não é gravoso para a economia nacional, quer dizer,
ele é estab~lecido ao preço do produto importado, sem
qualqUer -Proteção aduaneira, ao contrário, a PE~
TROBRÁS recebe pelo petróleo menos do que o preço
do petróleo importado, porque desse preço que ela rece~
be ela tem que retirar roaylties. O dólar que ela recebe
para a conversão do petróleo nacion~l é menor do que o
dólar que ela paga para a importação do petróleo importado. Atualmente, a PETROBRÁS paga cerca de 5 mil e
300 cfuzefros pelo dólar para importação de petróleo, e o
petróleo de produção nacional ela vende ao mercado ao
preço de 30 dólares, com o dólar ao preço dr;} 4- mif_e 149
cruzeiros, quer dizer, 80%. Digamo_s_ então que de petróleo nacional hoje a PETROBRÁS recebe a 24 dólares
por barril, menos os royalties que ela paga aos estados
---produtores. Numa conta, daria em torno de 22 dólares o
barril na situação de hoje, onde nós naturalmente esta~
mos daildo essa grande contribuição ao programa de
combate à inflaçiío do Governo.
o-sR. ROBERTO CAMPOS- Qual seria a médi~
entre os:-preços nacipnais e if!t~rnacionais? OS.preçós internacioilais estão a 27, e o do barril nacional não é de
13?
O SR. PAULO BELOTTI- Não. Eu tenho esses nómeros aqui e responderei ao Senador que esse problema
do preço do petróleo nacional é uma coisa que precisa
ser bem qualificada para evitar...

O SR. CARLOS LYRA - Gostaríamos que nos fossem encaminhadas essas tabelas com esses valores dados
aqui no depoimento_,

O Slt Pll:ESIDENTE (Cesar Cais)- Eu gostaria de
dar um esclarecimento para orientar o raciocínio. Foi
uma decisão política do Governo Figueiredo de fazer o
petróleo nacional, para efeito de cálculo da estrutura de
preço, o equivalente ao petróleo importado, porque, na
verdade, as variações cambiais estavam sendo feitas a
cada 4 dias, e as variações do custo de venda era ã cada 4
meses, vamos dizer assirri. Então hoUVe esSa decisãõ política, para que não houvesse um déficit em função das variações cambiais.
O SR. ROB_ERTO CAMPOS- Essa decisão política
foi" ufni blfrln_sao_c_ia. aos direitos do Congresso, foi uma
taxação sem representação.
O SR, PRESIDENTE (Cesar Cais)- -Eu qiJNOdi_~r
apenas que-houve- essa--decisão politiça, e que nãQ cóllbc
à PATROBRÁS propriamente essa decisão. Foi uma: deci~ªo política do Governo. Mas esse esclarecimento foi
só para orienta~ o raciocínio de V. Ex• _
O SR. PAULO BELOTTI- Com esses investimentos
a PETROBRÁS então, nesses últimos anos, obteve u,m
expressivo aumento de reservas de petróleo e um expressivo aumento na produção de petróleo. As reservas de
petróleo, em 1979, eram de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de barris. e hoje estamos com quase 2 bilhões de
bar-ris-de-petról~ Â!fl'~erv-as- de gãs também aUmentaiãm substallCiãmente de 45 bilhões de metros cúbicos
para 83 bilhões de metros cúbicos no final de 1984_. E a
produção diária de petróleo em 1979 foi de 171 mH barris
_ por dia, em 1984, de 474 mil barris por dia, e em 1985 esperamos que ela atinja 575 mil barris Por dia, em mêdia,
cOm uma pi:'Odúção, no final do exercfcio, de 608 mil barris por dia. Isso- hoje representa cerca de quase 60% do
consumo nacional de combustíveis, quando em 1979 esse
valor era da or~~-m de 17%, aproximadamente.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Não faltava petróleo,
faltava invcstimentosl
O SR. PAULo -BELOTTI- Eu não diria·q~-e faltavam investimentos. ISso tudo decorreu de um trabalho
cOntínuo da P.ETROBRÃS. A PETROBRÁS veffi adaptai! do os seus selviços de geologia, as suas âreas de produção, à _conjUntura mundial. _Até 1973, por exer:t:tplo,
-Qlíindo o petróleo custava cerca de 2 dólares O- ba!ril,
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muito embora os nossos serviços- geológicos inclusive já
tivessem indicações de grandes possibilidades na plataforma continental, o custo dessa exploração ainda era de
tal ordem que a anâljse que foi feita na época não permitia que se lançasse nessa aventura recursos vultosos.
Além disso, havia uma grande carência de equipamentos
e_ carência de toda ordem para que a PETROBRÃS se
lançasse ao mar. Mas, de qualquer forma, ela se lançou_.
Antes dessa crise do petróleo a PETROBRÁS já estava,
se não me engano, fazendo pesquisas, inclusive iniciando
a produção do litoral de Sergipe, foi onde nasceu toda a
nossa competência de tecnologia para a produção de petróJ~9~---ºf ~ore.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Qual o custo aproxiw
mad0-.da exploração do barril em terra.
O SR. PAULO BELO'ITI- Senador, eu pediria para
falar depois sobre custo de petróleo aqui, porque é um
assunto realmente complexo.
O SR~ PRESiDENTE- (Cesaf--Cals)- O Senador
Roberto Campos deseja fazer uma intervenção.
O SR. ROBERTO CAMPOS-- Sem abordar a questão de p-reço, que é obviamente complexa, apenas para
questionar essa afirmação. Não era remunerativo aos
custos então existentes de prospeção submarina iniciar
uma prospecção submarina com os recursos da PETROBRÁS antes de 1973, quando a alta súbita de preço
de petróleo passou a justificar investimentos grandes em
pesquisas submarinas?
Em princípio é um pouco discutível, porque a Inglaterra começou a sua exploração submarina em 1964, sem
aguard_r:~:r 1973,_ Mas, admitindo que não fosse racional
para o Brasil, dado o alto custo da exploração submarina, engajar-se nisso enquanto o petróleo era vendido a 2
dólares o barril, por que obstaculizar que outras empresas com contrnto de risco, que quisessem correr a aventura, fizessem-no? E a PETROBRÁS vetou, em 1970,
dois contratos de risco, um proposto pela Ocidental, e;
outro pda Shell, que gastariam o seu dinheiro, portanto,
teriam que cuidar eles da economicidade. Essa proposta
foi aprovada pelo Ministro Delfim Netto, apresentada
pelo Ministro Dias Leite, e foi rejeitada por injunção da

PETROBRÁS.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Eu pediria ao
Dr. Paulo Bellotti que recolhesse essa questão, mas para
responder depois:
O SR-:-PAULÚ BELLOITI- Eu não tenho elemenaqu~. para r~pondê-la.

tos

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Peço que enfim
V. S• continue a sua exposição.
O SR. PAULO BELLOTTI - Bem, na verdade,
quando veio_a crise do petróleo, a PETROBRÁS estava
jã preparada para se lançar ao mar, porque já tinha_fe_ito,
previamente, esses trabalhos na costa de Sergipe, e os
técnicos já estavam habilitados a enfrentar o problema
marítimo. Tanto é assim que dois anos depois dessa crise
do petróleo, dessa elevação substancial do preço do petr6Leo, a PETROBRÂS descobriu as reservas de Camp_os,_em__ q~_C?Pa, que_~~~._.c:_ntão, nesses últimos 10
anos, a grande resP-oílsável por esse aumento substancial
da produção de petróleo no Brasil. E isso foi feito com o
apel_o a importações de nível bastante reduzido, porque
todas essas plataformas, com exceção de uma, foram
çonstrufdas no Brasil. A_s importações de equipamentos
Se restringiram a compressores e a alguns itens cspeciãis.
De modo que essa contribuição que a PETROBRÃS
trouxe ao País foi fruto de um trabalho continuado, quer
dizer, quando a PETROBRÃS se iniciou, em 1954, inclusive não se tinha meios tecnológicos, não tinha pessoal especializado para esses trabalhos. A PETROBRÃS
teve ·que mandar uma série grande de profissionais para
o exterior para se formar nas universidades americanas,
onde tinha a indústria do petróleo. Mas hoje realmente,
talvez, o maior patrimônio, o maior capital da PETROBRÁS, é essa competência sua para procurar petróleo, o que já demonstrou aqui no Brasil e inclusive no
exterior.
Muito beml

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1985

Eu queria, então, talvez para satisfazer a curiOsidade
do Senador Roberto Campos e do Senador Virgnio Tâvora, abordar esse problema do custo do petróleo.
Nós temos aqui calculado. O custo do p-etróleo é um
problema realmente difícil. Nós temos u_m custo contâ_bil

e temos que considerar também o custo econômico do
petróleo~ O custo_contãbil médio do petróleo da PETROBRÁS, que nós calculamos feito uma estimativa
aqui que nós temos em mãos com base nos dados de
1983, seria da ordem de 15 dólares_ por barril, incluindo o
custo da produção propriamente dito.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Quanto é?
O SR. PAULO BELLOTTI -, Cerca de IS dólares
por barril, o custo médio.
O SR. VIRGILIO TÂVORA- Incluindo o custo d_a
produção, quanto foi?
O SR. PAULO BELLOTTI- Incluindo o custo realR
mente da produção e o custo da _e:xploração. O custo da
exploração e da produção é o maior item ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais) -

0- custo- em

1983.

O SR. PAULO BELLOTII -_Oitenta e três.
O SR, .VIRGlLIO TÁVORA - E o custo da produção como estimativa, e o custo da exploração.
O SR. CARLOS LIRA em terra?

E ai isso é renda no mar e

O SR. PAULO BELLOTII -Isso é do custo médio,
tirado da nossa contabilidade.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Assim é que ele estã
falando, depois eu vou para a terra.
O SR. PAULO BELLOTII- Ti_rando da nossa CQ.!JR
tabilidade.
Então, esse seria dentro do conceito de que nós manR
terfamos um nível de exploração do petróleo ao nível
idêntico ao de 1983, porque na medida que eu aumento o
meu custo de exploração, esse custo vai direto ao preço
do petróleo, eu levo direto ao preço do petróleo produziR
do naquele ano. Então~ o problema todo do custo do petróleo é saber quanto a empresa tem que investir, deve
investir na exploração de petróleo no Pais.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Mais u_rna ob_·_
servação. Naturalmente agora está em águas mais proR
fundas, não é? Então o custo disso afeta também o comércio.
O SR. VIRGlLIOTÁVORA- Vai ser oUtro capítulo
aí.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- De 1983 para cá
as águas estão mais profundas, não é?
O SR: PAULO BELLOTTL- Bom, o MinistroCesar
Cais tem muita razão, porque na medida que nós vamos
para águas mais profundas, certamente os custos de exploração serão maiores, e a PETROBRÁS, então, precisará de recursos maiores para manter um nível de reservas que permita manter a produção ao nível de 600 mil
barris, ou aumentar essa produção. Isso seria, digamos
assim, um custo de acordo com.essa hipótese de manter
o nível de exploração ao nível de 1983.
No outro cálculo que nós fizemos aqui é que seria o
custo, eu diria assim, econô_mico. Então _foi feita uma ri:-_
tirada de nossa contabilidade, um investimento feito na
Bacia de Campos, em um períOdo em que foi mais intenso, da ordem de 7 bilhões de dólares, Então, calculando
esses 7 bilhões de uma forma, usando um exercício de
matemática financeira, querendo ter um retorno de 500%
ao ano, e usando a taxa de capitalização de 15% ao ano,
nós teríamos um custo médio, por barril, que seria, digamos assim, um custo económico de 17 dólares por barril,
para a vida no campo em 10 anos a prOdução média de
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300 mil barris por ano. Quer dizer, seria, digamos assim,
um ·cãlculo d~ alguém que quisesse investir em uma jazi- da de petróleo. Ago_!_a

separar o custo efetivo médio de importação mais pro. dução nacional e distribuição, para ser cobrado do consumidor.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me, Dr.
Paulo Bellotti, só uma indagação sobre isso. Os custos financeiros entram nesse custo médio?

O programa de exploração da PETROBRÃS deverl.ii
ser objeto de uma tributação, que deveria ser apresentado à aprovação do Congresso Nacional. É profundamente injusto nós tratarmos de uma matéria que ê essencialmente tributária através de um ônus imposto a um
consumidor ignorante que não sabe do que se trata e não
conhece o programa.
.O consumidOr deve pagar apenas o custo do produto.
O investimento deve ser financiado pelo cOntribuinte,
que se presume tem o maior poder aquisitivo. Isso nos levaria na direção da justiça social, nos levada na direção
da observ-ância mais estrita de dispositivos cOnstituciOnais e daria muito mais transparência às contas de PETROBRÃS, que hoje horrivelmente são foscaS e não há
nenhum g_rau de transparência.

- OSR. PAULO BELLOTTI- Então, esseseria,pratiR
camente, o custo do capital nesse investimento. A esse
custO ferlam que agregar cerca de 3 dólares_ e meio para
os custos operacionais, que corresponderiam a pessoal, a
bÚCÕs de ãpolo, helicópteros, aquelas coisas todaS que
- funcionãm -na explOração off shore. Então teria um _custo
de 20 dólares e pouco. Como a PETROBRÁS precisa de
fundos para manter a sua exploração, seria então agregilr aquilo que se imaginaíia que fosse i'ai:oâvel despender ·em exploração pela Companhia durante, enfim, um
certo período. Admitindo que ela mantivesse os gastos
de exploração com base numa hipótese de 60% em 1983,
etc., nós teríamos um custo adicional para financiar a exploração de 8 dólares e meio e teríamõs um custo, aqui,
de petróleo de cerca de 29 dólares. Esse é o número que
tenho aqui e poSso, depois, melhorar isso um pouco para
apresentar aos Srs. Senadores. Isso é o conceito econômico.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sf. Presidente, como
nas demais Comissões Parlamentares de Inquéiito, requeiro a V. Ex' que todos esses dados apresentados pelo
ilustre depoente façam parte integrante do seu testemunho a esta Comissão, isto é, S. Ex' forneceria as diferenR
tes tabelas, dados em que se está apoiando, a Comissão
tiraria xerOx e depois os devolveria a ele, para que nós
pOSsamos avaliar depois, nas discussões que tivermos
aqui, os pontos que estão em dúvidas.
O SR. PRESiDENTE (César Cais)- Eu gostaria de
- esclarecer que a Presidência requereu isso ao serviço de
- Taquigrafia dO Senádo e a todo o serviço de apoio -para,
exatamente, -poder depois distribuir esses dados.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Isso é regra, é norma
geral de ação no Senado. Tudo que vem de tabela, oRefator estã rindo, pó i-que sabe melhor do que eu que é isso
O SR. PAULO BELLOTTI - Bom, eu espero que
usem essas tabelas com os comentários que eu estou fazendo, e não isoladamente.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA -Os comentários estãO
sendo registrado_s pela Taqui~r~fia.
O SR. PAULO BELLOTTI- Então, o que eu gostaR
ria de dizer, em resumo, é o seguinte: o petróleo nacional
constitui, realmente, a única fonte de renda para a PER
tROBRÁS, esses bilhões de dólares que temos aqui sai
dessa diferença do custo ...

-u -SR~ VJRG1LIO TÁVORA-

Dos três e meio.

O SR. PAULO BELLOTTI ~ E.
O SR. CARLOS L YRA - O que eu entendo ê que
quem importa petróleo, vamos dizer, a 30 dólares, faz
um custo a_30 dólares. Se você produz aqui a 13, 14 ou
15, esse spread é realmente a base do financiamento da
PETROBRÁS. Pelo menos é o que eu deduzi e- compreendi da explicação do depoente.
o·sR. PR-ESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos, que está querendo fazer uma observação.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, nós
temos de examinãr muito bem esse spread, porque isso é
uma taxação sem representação. Determinadas autoridades administrativa-s se r-e6nem e decidem imp-or ao
consumidor um preço arbitrário que não é a média do
preço de importação e do preço interno, e, sim, aquilo
que a PETROBRÁS, ou as autoridades ou o C.onselho
-Nacional do Petróleo estima que deva ser o orçamento
razoável de custeio de exploração da PETROBRÁS.
-Ora, isso é uma tributação sobre o consumidor, que está
sendo tributado sem saber em quanto, sem saber porquê
e sem conhecer nenhum programa. Tem de se realmente

O SR. PRESIDENTE (Cesat Cais) - Eu só quero,
antes de voltar a palavra ao Sr. Paulo Bellotti, dizer ao
nobre Senador Roberto Campos que tendo sido uma decisão de_ Governo, é claro que não coube à PETROBRAS a responsabilidade. Pode até ter partido de
uma propositura da PETROBRÂS. Mas, então, eu creio
que este não é um assunto para ser respOndido pelo depoente.

O SR. PAULO BELLOTTI- Eu gostaria de esclarecer ao nobre Senador Roberto Campos como eu vejo isso. A minha opinião ê de certa forma o que vem ocorrendo no ·retor do petróleo. A PETROBRÁS é um empresa
que administra CustoS e inveStimentos, põrque o preço de
venda dos seus produtos são fixados pelo Governo. Muito bem! Mas ela administra custos e investimentos dentro de um parâmetro, que é o parâmetro internacional. A
PETROBRÁS compra petróleo e vende o petróleo que
ela produz ao mesmo preço que a ESSO, -que a SHELL e
que a British Petroleum compra petróleo, vende petróleo
e realiza os seus programas de pesquisa e investimento
nas suas empresas.
Eu acredito que esse parâmetro do petróleo igual ao
petróleo importado, sem qualquer gravame, sem qualquer pro~eção é uma meta, digamos assim, bastante interessante_ para a economia naciioilal, uma vez que o petróleo não ê um item que grava a economia nacional. O
petróleo, aqui, é produzido e é vendido como se fosse de
maneira diferente de grande parte do setor industrial do
Brasil, de produtos industriais de toda a natureza, que
precisa de proteção aduaneira para sobreviver.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Os industriais não
formam o seu preço, e a PETROBRÁS, em conluio com
o CNP, fabrica o seu preço.
O SR. PAULO BELLOTTI- Nobre Senador Roberto Campos, a PETROBRÃS recebe o preço do petróleo
nacional, que é o de 30 dólares, multiplicado por uma
taxa de câmbio gue é menor do que ela paga.
O SR. ROBERTO CAMPOS --0- custo não é 30
dólares, V. s~ mesmo indicou que havia uma estimativa
neste programa de exploração que custariam 8.5 dólares.
Esse programa de exploração é um programa de investimento. Quando qualquer empresa governamental faz
um investimento, pede uma verba, vem o Congresso Na-dOriéi.l e vai pãréi. a -sEPLAN. A PETROBRÁS não, ela
fabrica, em conluio com o CNP, um preço, e dentro desR
te preço estã embutido aquilo que ela, PETROBRÂS,
por sua auto-recreação, considera necessário para o seu
programa de exploração. Não há nenhuma percepção da
comunid_ãde em relação à validade e realidade desse custo. Que a PETROBRÃS queira- fazer um programa de
·exploração, perfeito; apenas deve apresentar um orçamento e esse orçamento deve ser submetido ao Congresso Nacional. O que u·consumidor tem de pagar na bomba de gasolina é o custo médio pelo qual o petróleo é tornado disponível. Custo médiu é o custo de importação, ocusto de produção nacional e processamento e o custo de
distribuição, só. O orçamento de exploração da P&
TROBRÁS é perfeitameOte respeitado, mas deve ser um
ónus claro e explicitamente-imposto à comunidade atra-
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vés do poder tributârio do Congresso Nacional. Não
deve haver taxação sem representação.
O SR. PRÊSIDENTE (Cesar Cais) -Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, antes de retornar a palavra ao depoente.
O SR. JOSÉ LINS - Eu acho que ambas as partes
têm razão. O nobre Senador Roberto Campos si cOlOca
muito bem, pois na realidade não existe uma transparência na composição do preço. Mas eu acho que há aí Um
fator qúe seja altamente relevante e de difícíl avaliáçãO,
que ê o f<itor risco. Talvez o risco na exploração, aqui -no

País, no Brasil, seja bem mais alto do que risco na exploração_do petróleo ãrabe, onde os campos estão bastante
conhecidos, e o custo, realmente, de extração é extremamente baixo. Hã uma superavaliação do preço de venda
com relação ao preço de custo. Aqui, entretanto, me pa~
rece que esse fator risCo é um fator sumamente impor~
tante, e eu realmente não sei como a PETROBRÁS,- di~
gamos, avalia esse fator. Isso envolve naturalmente uma
análise a lo.ngro prazo não só no campo da pesquisa, da
possibilidade de se encontrar petróleo no longo ou médio prazo, como evidentemente outros fatores que são
altamente relevantes. Neste ponto, realmente, eu não sei,
nunca penetrei bem na filosofia da PETROBRÁS, isto ê,
com que massa de manobra ela trabalha, se os custos da
exploração são imediatamente lançados sobre o petróleo
atualmente extraído ou se hã uma diluição ao longo do
tempo, para: que se chegue a um custo médio mais compatível com -as avaliações dos fatores de risco.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes de retornar a palavra ao Dr. Paulo Bellotti, eu gostaria de esch~
recer ao Senador Roberto Campos que a metodologia
adotada nos preços não foi exatamente a que V. Ex disse.
A PETROBRÁS e o CNP fazem os cUstos, eliibÕram
os custos do barril para continuar o programa, mas todos os preços adminiStrados pelo GOverno, antes de Sérem liberados são modificados pela SEPLAN. De ma~
neira que realmente foi assim a prática; realmente, o que
se cobrou não foi o resultado de decisão do CNP -e__ da
PETROBRÁS e, sim da própria SEPLAN;·
-

O SR. ROBERTO CAMPOS-" Digamos-qüe é úiria
trindade: CNP, SEPLAN e PETROBRÁS, o que não é
Congresso, não é poder tributário"; ÇJ-poder de tributaçâo
não está com essas eritidades.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Retorno a palavra ao Dr. Paulo Bel1ofti.
O SR. PAULO BELLOTTI - O Senador Roberto
Campos entrou em uma parte filosófica. Acredito que se
adotannos mecanismos que o Senador está sugerindo, a
PETROBRÁS teriã- riiüita dificuldade em realizar a sua
tarefa, porque ela, realmente. opera como uma grande
empresa, comparada às grandes empresas de petróleo,
que têm essas metas fixadas pelo Governo em termos de
preços e ela administra os seus custos e programas de investimento, para atender a essa política do Goverito.
Evidentemente, a fiscalização dos órgãos do Governo,
do Poder Legislativo é neccisSár1a e Tiidispensável, rtias
isto dentro de um critério que permita flexibiliDade operacional e financeíra para que a empreSa possa realizar
seus objetivos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Permite confusão~ Se
houvesse apresentação de um orçamento de exploração,
a comunidade, sociedade, como se diz hoje, teria a Oportunidade de analisar a correção e o realismo dessas estimativas, a possibilidade de obter recursos de outras fontes, como desestatização de algumas das 86, parece-me
que hoje são noventa empresas da PETROBRÃS, a aceteração de contrato de risco. Haveria várias alternativas
a serem discutidas, hoje, nenhuma alternativa é discutida. Somos tributados sem o saber.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Eu pediria aos
Srs. Senadores que deixassem as observações, para que o
Dr. Paulo Bellotti, conclua a sua parte.
O SR. PAULO BELLOTTI- Para concluir, vou apenas falar sobre o problema da Petroquímica e dos fertilizantes e atender o Senador Cesar Cals a curiosidade que

s.-s' manifestou sobre o problema da desestatização e do
problema da exploração do fosfato de Itataia.
A petroquímica, que é u'ma área na PETROBRÃS,
que é operada pela PETROBRÁS Química, cOnstitui
tam_b_ém uma empresa que foi criada em 1968, com o objetivo, na época, basicamente, de dar apoio à iniciativa
privada para realizar o programa petroquímica que estava em curso e que estava havendo alguma dificuldade no
senliâOôe- sua concretização, princiiPafnleri"te- cOm relação a questões financeiraS. Bssa emPresa teve um programa de trabalho com um objetivo, que foi plenamente
realizado, no sentido de traze-r a iniciativa privada nacional a participar desse setor, que na época era um setor
em grande expansão em nosso País.
Ãssiffi.", -a PETROQUISÃ hoje possui apenas três empresas, das quais tem o controle de capital, e participa de
vi_nte e sete empresas, onde a maioria é de capital privado, representado por grupos nacionais e por empresas
estrangeiras usualmente detentoras da tecnologia que é
utilizada nessa produção.
Essa empresa permitu que a indústria petroquímica do
Brasil se desenvolvesse de forma bastante acelerada e
com a participação do capital privado nacional que, na
época, antes da existência da PETROQUISA, era prati~
camente inexistente neste setor, hoje, represente, em volume global de investimento da petroquímica brasileira,
acredito que em mais de 60%, que, seguramente, hoje, é
controlado por capitais nacionais.
Com relação à PETROFERTIL, essa empresa foi
criada em 1976. A razão de sua criação decorreu do fato
de que,_ havendo o Governo aprovado, em 1974, o Programa Nacional de Fertilizantes, que previa uma re-dução da dependência do pais na importação de fertilizantes, de vez que com a crise de petróleo os fertilizantes
com~ç_aram a_a_bs_orver parcelas substanciais de nossas
divisas, en_tão, com a criação deste programa de fertilizantes foi aberta uma possibilidade de o Brasil mobilizar
os seus recursos naturais na área de fosfatos, que eram
conijecidos e na área do gâs natural, também conhecido,
ep_enpitir que o país, pelo menos_ness~ dCJis_setores, o
p_otâ~sio tambê:m jâ existia e esta vã em mãos de um grupo priva~o_, pudesse reduzir a sua dependência.
A idéia inícial ê que esses-dois investimentos também no
setor de ferti1izantes pudessem ser realizados com a participação grande da iniciativa privada, isso em 1974. Mas
os investimentos que se previam eram coisas de grande
vulto. Cada unidade dessa produtora de fertilizantes nitrogenados representa um investimento da ordem de 300
milhões de dólares. Uma mineração de fosfato com industrialização situa-se na ordem de 200 milhões de dólares, mais 300 milhões de industfiali,zação, 500 milhões de
dólaresA En@.o,_havia tntd!lYestimento vultoso a ser feito, que estimo aqui em mais de 1 bilhão e meio de dóla~
res, e o setor mais diretamente ligado ao campo dos fertilizantes, que processavam misturas, importavam, não estavam nem técnica nem financeiramente habilitados a is-- so. A capãcitação tecnológica para a produção de fertili~
zantes niliogenados estava n~ PETROBRÃs com seus
engenheiros d~ petróleo que conheciam esse setor.
___ Na ârea dos fosfatos, a capacitação tecnológica de mineração gerencial e financeira estava na ârea da Vale do
Rio Doce, que iniciou uma grande mineração-de fosfatõ
no Brasil Central, Em 1976, a PETROBRÃS criou esta
einpresa que,- ihicialmente, apenas ia realizar os investimentos na ârea dos fertilizantes nitrogenados e a construção de fábricas de amónia na Bahia, no Paraná e em
Sergipe.
Posteriormente, em virtude de dificuldades financeiras
da Cia. Vale do Rio Doce, essas participações da Vale do
Rio Doce na área do fosfato foram transferidas para essa
empresa, que hoje produz, eu diria, talvez, uns 60, 65%
dos fertilizantes fosfatados, e 90, 95% dos fertilizantes nitrogenados produzidos no Brasil, e acabou por realizar
aquele objetívo, pois hojç o Brasil praticamente não ímporta fertilizantes nitrogenados, muito pouco de fosfatados, "e nos potássios nós estamos inicia:"ndo uma pro~
dução, e acreditamos que no futuro também venhamos a
nos tornar independentes.
O SR. ROBERTO -CA.M_PÜS-~ Hã qualltos anÕs esta
em construção a fábrica de potássio?
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O SR. PAULO BELLOTTI- Um momento, .Sena~
dor.
_
Co~ relação tam.bém aos fertilizantes, eu queria informar ao Senado que os fertilizantes produzidos pela PETROFERTIL hoje são todos_ vendidos aos misturadores,
aoS industriais illais Oaratos_ do que os fertilizantes importados sem qualquer proteção aduaneira. Isso por que
existe o controle de preço por um lado, e, por outro, as
nossas-m"iflas de fosfato que estão localizadas muito próximas da nossa zona agrícola, e o próprio frete constitui
jâ uma proteção aduaneira, uma proteção econômica,
que permitem elas operarem com resultados positivos e
vendermos os produtos, hoje, mais baratos do que os importados. A importação de fertilizantes no Brasil é:: praticamente livre; não importamos porque é mais barato
comprar aqui no Pais.
Essa indústria de potássio, a sua: construção foi c!m 5
anos.
Para satzisfazer aO Senador Cesar Cais, eu queria dizer com relação a ltataia, eu tenho algumas informações,
constitui uma grande reserva de fosfato do Brasil, com
cerca de 115 milhões de toneladas, e com um teor de
12%, que é Comparável. e mesmo mais alto, do qÜe algumas jazidas em exploração-no Brasil Central. Essa jazida
é a única jazida de fosfato que existe no Norte e Nordeste do Brasil. Além disso, essa jazida de ltataia, como todos sabem, possui um teor de urânio. Nós temos 115 milhões de toneladas de fosfato com 12%. Dentro de um
programa estratégico da PETROFERTlL, essa jazida
tem uma importância fundamental para o abastecimento
não s6 nacional, como da própria região nordestina -no
~uturo de fosfato. Como essa jazida é de propriedade da
NUCLEBRÃS, e por ·determinação do então Ministro
Cesar Cais, a PETROFERTIL entrou em convênio em
acordo com a NUCLEBRÃS no sentido de estabelecer
um programa de aproveitamento desse fosfato, que será
um programa semelhante ao que foi feito para todas as
jazidas de fosfato do Brasil. Todas essas jazidas passaram por um processo de estudos técnicos de laboratório,
de pesquisa em usinas-piloto, atê que através desse processo de usina-piloto e semi-industrial retirados os parâmetros técriicos que permitissem o dimensionamento de
uma usina industrial para produção de fosfato em escala.
Isso o Brasil, felizmente, em todo esse programa de fosfato, dispõe de uma empresa altamente _qualificada, que
jã estudou praticamente todas as jazidas de fosfato do
Brasil, e trouxe para todas elas soluções econômicas, que
ê a empresa Paulo A bibe, e essa empresa foi novamentecontratada para realizar esse trabalho de estudos técnicos e econômicos de aproveitamento dessas jazidas. Nesse trabalho, além da parte da própria jazida, da concen~
tração do fosfato, vamos ensaiar um prQcesso nacional
de produção de aç-o fosfórico, e para efeito de economia
do processo, porque essa usina-piloto de aç-o fosfóriCO
necessita de uma série de insumos, como vapor, energia,
e transporte, água tratada e etc., estamos localizando
essa unidade piloto em Santa Catarina, junto a uma
fábrica de aço fosfórico que a PETROFERTIL possui
naquela localidade.
De modo que a instalação de concentração de teste do
minério serâ feita no Ceará, e esse concentrado então serã testado para produção de aço fosfórico por um processo desenvolvido no Brasil, em Santa Catarina, onde
também se rã feita a extração do urânio para o aproveitamento concomitante dessas duas jazidas.
Nós esperamos que até o fim do ano que vem tenhamos esse assunto ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- Para um esclarecimeritO, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Concedo a palavra a V. Ex' para um esclarecimento.
O SR. ROBERTO CAMPOS-- t boa notícia a que
nos dá o depoente, Dr. Paulo Bellotti, de que os fertilizantes no Brasil são produzidos a preços internacionais,
e que não é necessário nenhuma proteção. ~ uma boa
notícia! No entanto, as reclamações que _se ouvem dos
agriCultores, são que os preços dos fertilizantes são exorbitantes, comparativamente àqueles que estão disponíveis para agricultores competidores em outras âreas. Se--
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gundo: se os preços são competitivos, por que não

libe~

rar as importações? Elas estão até hoje racionadas.

O SR, PAULO BELLOITI - Bem, o problema de
importações, nós, da PETROEERTIL, não temos nenhuma restrição a isso. Nós até chegamos a exportar fer~
tilizantes na época, sazonalmente. Exportamos urêia,
amónia. Isso é um problema, acredito, mais que do sistema de controle de comércio exterior, pela CACEX, porque existe esse sistema de controle. Nós, às vezes, aluamos no sentido de proporcionar o nosso produto, escla-

recer os nossos preços, para que eles decidam sobre o
problema de importações.
Tenho os dados dos preços dos nossos produtos.
Aliás, os produtos nacionais que são um p-ouco mais caros que os importados são aqueles produzidos pela iniciativa privada, naturalmente por questões de proteção,
por questão de escala de produção, mas não são substancialmente mais caros ao ponto de motivar qualquer
preocupação.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Infelizmente são. Poplástico são consideravelmente mais caros; são
também produzidos pela PETROBRÃS.
li~ter,

O SR, PAULO BELLOITI- A PETROBRÁS não
produz.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Eu gostaria de
solicitar mais uma vez que deixemos para fazer as observações na ordem de inscrição.

O SR. PAULO BELLOJT!- O problema da desestatização ~ um programa de Governo, para o qual nós
temos cooperado. Enfim, é uma determinação que temos
que seguir. O que foi feito? Primeiro, nós colocamos a
empresa ULTRAFf:RTJL em leilão. Infelizmente, apenas um grupo privado se candidatou a comprar essa empresa. Nós examinamos a empresa, seu currículo, etc., e
decidimos que ela não tinha idoneidade financeira para
se lançar à compra de uma empresa como a ULTRA-

Ft':RTIL
Tivemos uma série de dificuldades com os órgãos do
que tratavam desse problema da desestatização, mas nós, que s_omos ·encarregados de zelar por
esse património público, temos que ter um mínimo de
cuidado para que não transfiramos para mãos privadas ...
Go~rno

O SR. CARLOS LYRA- A ULTRAFl':RTIL era de
mãos privadas, não era?
O SR. PAULO BELLOTII- Certo. Isso foi no passado.
Acont~e, no entanto, que esse grupo, que se propôs a
comprar a ULTRAFÉRTIL e que criou uma séríe de dificuldades para nós, era liderado por um homem que
posteriormente foi preso cciinO falsificador de dólares. O
Senador Carlos 'Lyra deve conhecer Mário Ikimoto.
Nenhuma outra empresa privada, e do ramo de fertilizantes etc, se interessou por este assunto, porque realmente ê um investimento gigarifesi::ci. A ULTRAF:t:RTIL, hoje, com essa fábrica que tem no Paraná, é uin
complexo que vale cerca de 500 milhões de dólares, JJma
coisa assim. oe modo que é dificil realizar essa coisa.
Para atender à iniciativa privada, o que a PETROBRÁS fez se retirar conípletamente da venda de
adubo diretamente ao público. Ela, hoje, só fornece
matéria-prima para a indústria privada, e esta indústria
privada, então, processa os fertilizantes em vários níveiS
e vende aos agricultores, aliás num sistema de grande
competição. A venda de adubo ao agricultor ê feita num
sistema de grande competição. Qualquer agricultor aí ...
O SR. ROBERTO CAMPOS - Manteremos a comparação entre preços nacionais e internacionais, não é?

O SR. PAULO BELLOITI -
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Posso pedir ai...

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Depois, na hora
das indagações.
O SR. PAULO BELLO_TTI- De grande competição.
Qualquer agricultor dessa zona centro-sul do Brasil certamente é visitado por algumas dezenas de vendedores
de fertilizantes antes de fechar seu negócio.

De modo que o problema da ICC - voltando ao assunto há um inte:resse_da PRTROFERTIL em transferir
ou mesmo se associar a um grupo privado, que em Santa
Cálarina posSui uma jazida de fosfato que está a ceiCa de
60 km dessa fábrica de ácido fosfórico. Essa fábrica hoje
ê alimentada pelo fosfato que vem de Goiás a um custo,
naturalmente, elevado. Existe um grupo privado que tem
uma jazida de _fosfato a 60 km da ICC, e nós estamos em
negociação, porque há um interesse recíproco, e na medida em que os valores patrimoniais dessa empresa for
respeitado, :1ós não teremos dificuldade ntnhuma em
-transferir integralmente ou parcialmente o controle desw
sa·empresa para a iniciativa privada.

O SR, ROBERTO CAMPOS -

Dr, Bellotti, esse

problema de privatização ...
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O SR..-· PAULO BELLOTTI - Receita e despesa,
~~~~~1~~ de espelho, o espelho do orçamento dª PE-

0 SR. VIRGILIO TÁVORA- O espelho do orçamento. Então, se não tem, manda para cá, porque justamente é um dos motivos de muita discussão é a comparação do orçamento de vocês, que nunca sabemos em
números exatos ...

O SR, PAULO BELLOITI -O orçamento da PETROBRÁS é, coisa assim, de acordo com a estimativa
de inflação, de 80 ou 90 trilhões de cruzeiros, o global,
receita global; depois vem o petróleo e coisas assim.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Não, ninguém quer
os detalhes, quer dizer, receita é tal. Então, realmente aqUi temos que ver como raciocinar nestes termos,
porque dizem que iiuperi o- da Nação.
E o complexo PETROBRÁS, quer dizer, PETROBRÃS matriz, V. s~ pode dar. Gostaria muitíssimo,
porque isso nos ajudaria e não poucO.

~saber

O SR. PRESIDENTE (Cesar Ca.ls)- Senador Roberto Campos, eu pediria a V. Ex•, que tem uma lista de inscrição aqui, cujo primeiro inscrito é o Senador Vh:gílio
Távora,· a quem concedo a palavra.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Meu caro depoente,
V. S' sabe melhor d_o que ninguéin que todas as Perguntas que lhe fazemos. um pouco de advogado do Qiabo.
s_ã_o na .defesa justamente da PETROBRÂS.
Recordando um bocadinho o passado, iniciani.os a
nossa vida pública justamente com a discussão do 1.516
e 1.517, naquela luta imensa das doidices da ENAP, do
projeto de Eusébio Rocha, da mensagem governamental
com o projeto que nós chamávamos na época de Rômulo de Almeida. Foi justamente ~o equilíbrio de Balbino,
ao apreciar todas essas questões, aprovando iriclusive a
-Emenda n9 63, que_era do Armando Fontes e de quem
aqui está falando. é que veio o monopólio estatal da PETROBRÁS tal qual ele se situa e que é muito bom. Portanto, somos absolutamente insuspeitos, porque apreciamos e muito a maneira com que foi o Congresso levado,
no fim, não ao histerismo total, que queria o monopólio
atê a distribuição e de todos os minerais que direta ou indiretamente fossem raros no País, mas à fórmula que se
ViU, consentânea, a nosso ver, a nossos interesses.
MS:is àínd:i, depOis, Vice-Líder do Governo do General Geisel, Quando S. Ex• adotou os contratos de ri_scó,
que, até me provarem o cotitrârio,'---por enquanto são esperanças e nãO realidades os seus resultados, debúürioS a
..
_Vice-Liderança.
Portanto, as perguntas, não tome V. S• como alçapão,
mas justamente para defender, porque eu acho que a PE-TROBRÁS é u.tn pouco maso_quista, gosta de apanhar.
Vejo de vez em quando nos jornais noticias completamente trocadas.
Desde o infcio que lhe estou perguntando: qual é realmente essa-questão do preço? Os Senhores ouvem absolutamente indiferentes, como se não estivessem no Brasil, a dizer que_o preço de extração do pef.rólea nacional é
13 dólares e está acabado, e a PETROBRÃS está justamente fazendo todos os cãlculos seus de remuneração de
30 dólares igual ao preço importado. Uma explicação
que V. S' deu, como esta aqui, a nosso ver, resolveria. tiraria muitas dessas dúvidas.
No fim fíca mesmo ciente que são_ esses 17 dólares a diferença.
Então, as nossas perguntas são as seguintes: Qual o
orçamento da PETROBRÁS para 1985, receita e despe_sa'l Tem a PETROBRÃS um orçamento co"nSolida,do do
seu complexo de empresas, tipo a CEST está fazendo
..hoje com as estatais,? Esse é o primeiro tipo de pergunta.
V. S' responda, porque o segundo já-~ _sobr~_ assunto
completamente diferente.
_ O SR. PAULO BELLOTTI- Bom, eu posso mandar
para V. Ex' Eu rião tenho aqui em mãOs o orçamento da
- PETROBRÃS, mas posso lhe mandar.

O SR, VIRGILIO TÁVORA- Ora, Bellotti, todo
mundo sabe qual é a receita e a despesa da PE-

TROBRÁS?
O SR. PAULO BELLOITI -Tem at

Agora passemos para outro assunto, esse aqui é mais
sério.
Há uma promessa do antigo Governo, e como até agora ·não foi negada pelo atual, de uma auto-suficiência
provável em 1993 quanto ao nosso petróleo. Diga-me: os
estudos feitos pela PETROBRÁS indicam a possibilidade ou a p~opabilidade de se encontrar outro grande campo, como Campos ou semelhante, que lastreie em termos
~ão de ot!n:_ismo, mas de realismo esta idéia?
O SR. PAULO BELLOTTI - Senador, eu vou responder com os conhecimentos que tenho do assunto.

O SR, VIRGILIO TÁVORA- V. S• t:stã ai com todo
seu staff, tem todo o apoio que quiser.

-o SR. PAULO BEUOTII- Não um staffpara ess.e
tipo de indagação. Nós temos o diretor especializado na
área. Mas eu, como di reter da PETROBRÁS, participo
da sua diretoria e Sei das preocupações que temos lá.
O que ocorre é que a,s reservas conhecidas dç petróleo,
hoje, são suficientes para mante-r esse nível de produção,
em torno de 500 a 600 mil barris, pOrque vai subir e depois vai descer, porque a curva de produção nos Campos
é uma curva. Para aumentar essa produção, nós temos
que descobrir novas reservas de petróleo, e felizmente a
PETROBRÃS está_conseguindo isso. Nós estamos tendo
resultados bastante promissores, mas em águas muito
pro"fundas·, ae 400 a soo. -900 mefi"os de lâmina d'água.
Nós estamos com algumas perfurações em andamento,
já temos resultado de alguns poços com vazões bastante
elevadas. Mas, a realidade é que a tecnologia mundial
para a produção de petróleo em águas profundas ainda
não é disponível em carãter, eu diria, operacional. Para
se te;r uma idéia, um dos poços mais prõfundos em produção de petróleo do mundo, hoje, está aqui na Bacia de
CamPoS~ cóin 387 metros. A PETROBRÃS está particiPando de-vários grupos de-estudo sobre produção de petróleo em águas profundas com empresas internacionais,
no sentido de investigar algumas soluções que estão sendo aventadas pelas empresas de engenharia que desenvolvem tecnologia neste campo. De modo que nós estamos trabalhando ein du-as direções. delimitando reservas
em águas profundas. que, eu acredito, pelos dados que
temos, vão ser campos de petróleo bastante grandes, e
que senâo campOs de petroléto bastante grandes, a sua
produção poderá ser feita- c_o_m inve;stimentos grandes, e
justifique a introdução de novas tecnologias. Evidentemente, que nisso tudo haverá um risco, mas isso será
uma decisão qu~ no momerito oportuno terã que ser tomada pela PETRÕBRAS e pelo Governo.
Nós estamos, hoje, em conjU:i:Jto coin as grandes empresas mundiais de petróleo, ESSO, SHELL, TEXACO,
participando em consórciOs que estão estudando as sugestões de empresas de engenharia que se propõem a desenvolver projetaS para produção em águas profundas.
Estamos delimitando essas reservas em aguas profundas.

O SR. ASSESSOR -Tem a receita/mês, tem a receita de venda do País, da exportação ...

·o SR, VIRGILIO TÁVORA -

Não, o totaL

O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Resumindo, dominada que seja a tecnologia para a exploraçãô de petróleo
nessa ,grande profundidade, V. S• acha provável ter re-
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servas que permitam atingir 1993 essa tão sonha9a autosuficiência? Sim ou não?

O SR. PAULO BELLOTTI- Não posso responder
isso.

nhQ muito como defender, e naturalmente, V. Ex• pelo
mutismo dela, o preço da nafta. Como é calculado esse
preço da nafta, q1:1e está apoiando todo esse complexo
petroqufriilç_9?

O SR. VIRG1LIOTÃVORA- A pergunta é"provâvel".

O SR. PAULO BELLOTTl- Bom, o preço da nafta ...

O SR. PAULO BELLOTTI- Isso tudo tem que vir
de acordo com uma cronologia. As reservas atuais vãose esgotando, nós vamos descobrindo novos campos. É
um problema que dificilmente se pode resp-onder com
essa precisão que V. Ex• deseja.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Bem, o senhor veio
aqui para ser sabatinado.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- O Senador Carlos Lyra deseja dar um aparte,

O SR. CARLOS LYRA- Na minha terra, A lagoas,
iniciou-se, vamos dizer, uma pesquisa da PETROBRÃS~
Então, naquela épáca o Mr. Walter Link, um homem
muito controvertido, todos sabemos foi contratado pelo
pai do nobre Senador Jutahy Magalhães, e veio ~~B~§!I
para fazer uma avaliação daquela área. Como o pessoal
de petróleo fala muito pouco, eu era muito amigo de um
assessor do Dr. Walter Link, ele nunca me disse exalamente o que o famoso relatório Link era. No entanto,
depois, com o tempo passado, tive oportunidade de conversar longamente com Mr. Link, e o que ele disse, na
realidade, e o que acredito que seja real, era que em terra
não existia petróleo. Mas a pesquisa no mar veio numa
segunda etapa. Com os preços do petróleo subindo de 2
dólares para 20 dólares, foi procurar essa exploração.
Ele nunca disse que não tinha petróleo no País, quer dizer não tinha petróleo naquela posição em que ele conhecia de pesquisa naquela época, que era de Alagoas a
Bahia. Agora, na parte do mar, ele disse que não sabia.
E, finalmente, com a tecnologia, principalmente na época em que o petróleo passou de 2 dólares para 20 dólares,
houve uma rentabilidade. Então, eu acho que é uma coisa um pouco difícil de dizer, Senador, o que pode acontecer dentro dessas estruturas. Esse ê somente um_adendo
que eu faço.
OSR. VIRGILIO TÁVORA- Eu faço minhas esSas
palavras. Há um otimismo exagerado na fi~açãõ ~esse
horizonte _com a permissão do nosso Presidente, e do
atual Governo.
O SR~ PRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu pediria ao
Senador Virgílio Távora que esse assunto -fosse debatidO
com o di reta r da- área.
O SR. VIRGILIO TÃVORÃ- Vamos chamar o direter aqui.
O SR, PRESIDENTE (Cesar Cals)- Só para esclarecer. Quando foi Prometida a auto-suficiência, não era só
parágrafo petróleo. Era para cumprir as m_edid~s. continuar no mesmo ritmo de prospecção, que não está continuando. V, Ex' pode verificar que de 1983 para câ está
saindo de 4 bilhões de dólares para 2 bilhões! A autosuficfêricia seria possível se fossem descobertasnov(l_S reservas, se fosse continuida a política de conservação de
energia e tambêm a política de fontes alteroativas .. _f.auto-sufíciêncía só seda Verificada se houvesse fontes alternativas no mesmo ritmo.
O SR._ V1RGILIO TÁVORA- Eminente Senador,
nós dois temos o culto dos números. Eram I milhão e
500 mil barris projet"!-dC?s para 1993, por dia, dos quais
500_ de fontes alternativas e 1 milhão pela PETROBRÁS.
A pergunta que eu fiz ao eminente e caro amigo Dr. Paulo Bellotti era para que ele _desse a sua-opinião sobre c:ssa
probabilidade em face do momento a tua\. Aqui nã_o está
nem o oposiciOnísúi nem o situacionista; está um homem
que deseja justamente que_ nós lenhamos essa autosuficiêriCia.
Fiz a pergunta para saber da possibilidade dessa m,eta
ser alcançada. Só iSsO, Mas estou satisft;ito, quer _dizer, a
pergunta foi respondida. Satisfeito não; satisfeito eU estaria se_S .. Ex' me dissesse somente o contrário, de que
tudo isso ia de vento em popa. Mas agora vamos a um
ponto que a PETROBRÁS precisa explicar- eu não te-
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O SR. PAULO BELLOTTI- Muito bem. O preço da
nafta para a indústria petroquímica ...
O SR. VfRGJLIO TÃVORA - Uma das informações é que ê altissll_!lamente subsidi~do;_ ni%.~ ê alto
não, altissim_amente_. Então, se_ o_~ _s~nhor~- dizem que
não ~!SUbsidiado, ou- é pouco subsidiado, não dá dadas
para se poder discuttr.
O SR. PAULO BELLOTTI -Não é verdade. Pess-oalmente, eu tenho Um ponto a chegar nesta questão do
preÇO da nafta, que é no sentido de que ela seja um pro~
duto equivalente ao petróleo, de modo que a indústria
petroquímica não tenha subsídios da indústria do setor
de combustível nem subsidia o setor de combustível, se
fosse mais elevado. O pr-eço da nafta varia no mercado
intern-aciOnal. No caso aqui da PETROBRÁS ...
O SR. VIRGILJO TÁVORA- ~o nosso que eu quero...
O SR. PAULO BELLOTTI- Não; eu darei. Eu tenho os preços todos aqui.
No caso nosso, nós estamos, digamos hoje, com o petróleo importado, conforme um cálculo que fiz aqui,
acerca de 212 dólares a tonelada, e a nafta, digamos as~_m_, para a PETROQUIMlCA UNIÃO estava, no último aumento, em 196 dólares a tonelada, e paraR COPENI em 180 dólares a tonelada. É evidente que esses
preços funcionam como dente de serra, sobem e descem,
sobem e descem, de modo que, no momento em que se
tom_a es~l!S preços, os cálculos que fiz são no momento
- do aumento do preço. De modo que o que ocorre no
Brasil ê que a nafta está um pouco mais barata do que o
petróleo, um pouco. Um custa 212 para 196, para 200.
Agora, um aspecto que devemos considerar nessa
questão da nafta é que, com a entrada do álcool, em
substituição à gasolina, nós tivemos a geração de um
gtaQ_lje_ e~c~Q~pJe de nafta. E essa nafta foi conduzida
para a indústria petroquímica, e um outro ponto que te-mOS então de referência para o preço da nafta seria o
preço que teríamos que exportá~la FOB/Brasil. Não seria o preço de lá, seria o preço, como é um excedente, eu
teria que exportá-lo. Evidentemente que esse preço varia
no mercado spot de Roterdam diariamente. E nós acrCditamos que a nafta esteja para a indústria petroquímica,
digamos
assim, um pouco mais barata do que o petróleo,
_
--que sb-ia o preço de equilíbrio, para não haver subsídios
ou transferências intersetoriais. Naturalmente, as indústrias petroquímicas, sob um ponto de vista teórico, não
têm qualquer beneficio disso, porque são todas empresas
que trabalham sob controle de preços.
O SR..-VIRGJUO TÁVÚR-A- V. S' poderia, por favor, repetir bem essa parte que disse, neste segundo?
O SR-." PAULO BELLOTTY- Que as indústrias petrocjuímícas rião se beneficiaffi dTrétamente disso, porque
o preço da nafta _entra na planilha de custos do CIP pelo
p'reço que a· PETROBRÃS cobra. Quer dizer, se a PE-TROBRÁS amanhã cobrar menos pela nafta, no CIP foi
então- Um--preço menor. Se ela -cObrar mais.u
OSR. VIRGILIO TÁVORA- Ela cobr_a menos pela
nafta, ela está subsidiando a nafta e alguém tem que estar também subsidiando.

6- SR.--PAüib BELLOTTI -Não. _Mas não _estâ
subsidlando.~-'-

0 SR. VIRGILIO TÂVORA- V. S• disse há pouco
que cobra menos, isso é que...
O SR. PAULO BELLOTTI - Nessa estrutura de
Preços de deirivãdoS-não ex-(ste suhsidios. É uma estrutu~
ra de preços em que os produtos são fixados de acordo
com a determinação do Conselho Nacional do Petróleo

para atender objetivos sociais. Quer dizer, então eu não
posso dizer que no Brasil o diesel é o mais barato do
mundo, a gasolina é a 10• gasolina do mundo, o óleo
combustível é, enfim, não existe este tipo de raciocínio,
no meu modo de entender.
O SR. VJRGJLlO TÁVORA - Dr. Bellotti, tenha
paciência. Nós vamos ficar um pouquinho discutindo
esse assunto ...

O SR. PAULO BELLOTTI -

Pois não.

___ O_SR._'LIRGlUO TÁVORA- Eu quero meterem
minha cabeÇa que justamente se eu cobro menos pela
nafta do que realmente o petróleo, eu não estou subsiw
diando essa nafta? Raciocina não como o DJretor da PE-TROBRÁS, mas como um ser cartesiano,
O SR. PAULO BELLOTTI- Eu vou responder a V.
Ex' numa forma inâireta. No momento em que a nafta
for mais barata do que o petróleo no mercado internacional, não. No momento em que ela for mais cara, sim.
O SR. VIRGILJO TÁVORA- E agora vai a pergunta! no momento atual a nafta ê mais barata do que o pe-tróleo no mercado internacional? Não.
O SR. PAULO BELLOTTI- Eu não sei. Eu não tenho essa informação aqui.
O sR: VIRGfLIO TÁVORA- É outro ataque grande que se tem à PETROBRÁS, Tudo o que estou perguntando aqui são pontos em que sua companhia, sua
empresa é atacada. Umas delas, por exemplo, se vê nos
jornais. A PETROBRÁS não dã bola a jornal nenhum,
devido a auto-suficiência errada que tem, porque esse
ponto deveria ser logo explicado, deveria dizer que não ê
verdade, uma, duas ou três vezes aqui, deveria dizer o
que gasta no subsídio à nafta, para favorecer as indústrias ...
O SR. PAULO BELLOTTI- Não. Não é verdade.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então V. S• explica
direitinho.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes de retornar a palavra ao Dr. Paulo Bellotti para a resposta, gostaria de interpretar um pouco o que ele quis dizer, creio.~
É que, na verdade, no barril de petróleo não hâ subsídio.
Mas entre os usuârios dos vários derivados, hã subsídio.
Então o consumidor, o usuârio de gasolina subsidia.

O SR- VIRGILIO TÁVORA- Ele afirmou, depois
de contraditar, vários depoimentos aqui. Em todo o caso.- S. S• é o Diretor da PETROBRÁS, deve estar bem
ciente disto e não vem aqui dizer uma coisa por outra. ~
que, dentro do barril de petróleo, quando se faz_ o seu retino uns estão subsidiando os outros, ou antes, uns
usuârios subsidiando os outros, é público, ê notório, ê
sabido, é proclamado, e diremos, sob certos aspectos,
absolutamente racional. Agora que perguntei se hã o
suP-sídi_o para a nafta, V. Ex• diz que não há subsidio
para a nafta. Então isso contraria o que aparece de vez
em quando nos jornais. Por que razão a PETROBRÃS
chega e diz por que isso não existe, é que eu não entendo.
O SR. PAULO BELLOTII- Eu queria completar a
minha resposta ao Senador Virgílio Távora, dizendo o
seguinte: os preços desses produtos, eu os tenho aqui, variam. Houve um momento em que essa nafta era mais
cara do que o petróleo, por causa da circunstância de
mercado, ou outra coisa.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Sobre o assunto, vou conceder a palavra ao_ Senador Carla~ Lyra._
O-SR. CARLOS LYRA- Na destilação do petróleo,
você tem a destilação de cima para baixo. A nafta fica
onde? Fica perto da gasolina'?
O SR.

PAU~,<?

BEL LOTTI - Sim, perto da gasolina.

O SR_ CARC<?.S LYRA- Quer dizer que é na part~
de cima. Quer dizer que as refinarias do Brasil, hoje, têm
excedente de nafta pela sua composição. t sobre isso que
faço a pergunta. Então se o Senhor tem um produto que
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está excedente internamente, para produzir, vamos dizer,
outro, então você tem que olhar uma perspectiva comercial um pouco diferente. b. por esse ângulo que eu estou
vendo o problema. Quer dizer, a nafta é como a gasolina.
Quer dizer, existe um pouco de excedente de nafta.

O SR. PAULO BELLOTH - Certo.
O SR. CARLOS LYRA- Entã.o, se existe um- excedente grande de nafia ...
O SR. PAULO BELLOTTI- Não, um volume grande. Se não existisse a indústria petroquíinica, existiria um~
excedente considerável.
O SR. CARLOS LYRA- Quer dizer, essa transformação dentro da PETROBRÁS da destilação fracionada é uma coisa que custa caro fazer.
O SR. PAULO BELLOTTI- Não. A. nafta é o primeiro produto que sai logo na destilação do petróleo,
O SR. CARLOS LYRA - E logo abaixo a gasolina.
Mas, tem um início: Nós não podemos tirar tudo de um
e tudo d_o outro.

O SR. PAULQBELLOTTI- Nós e?> portamos gaso·
lina inclusive,
O SR. CARLOS LYRA - __E _a__na.fta não chega a ser
exportadas mas hã um excedente.

O SR. PAULO BELLOTT!- A gasolina leva um
pouco dessa nafta, no craqueamento, nos processos to·
dos.
O SR. CARLOS LYRA- Hã um pouco de excedente
de nafta.
O SR. PAULO BELLOTTI ~Eu queria apenas esclarecer ao Senador Virgílio Tãvora, porque rlãO conseguiu concluir o meu pensamento. A indústria petroquímica não se beneficia disso, porque é uma indústria que
trabalha sob controle de preços. O -preço da nafta, qualquer que ele seja, é incluído no mapa -do CIP e repassado
dos vãrios piodutos, enfim V. Ex• conhece -essa sistemática de controle de preços. Evidentemente que não hã um
beneficío direto, mas na medida que V. EX• Tenha produtos mais baratos, pode expandir a demanda e, através
desse processo, gerar resultados para a indústria. Mas,
beneficios-~diretos não existe nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Sobre o assunto, o Senador José Lins deseja fazer uma indagação.

O SR. JOSt _LJNS -:- Dr_,_ __Paulo Br:llotti, o petróleo
naturalmente tem um custo, no caso do Brasil, tem um
custo médio, porque a impressão que tenho é que o petróleo importado é misturado ao petróleo nacional e vai
craqueado dentro de um processo inteiramente-geral.
Evidentemente que a PETROBRÃS não pode trabalhar
no vermelho, isto é, vellder continuadamente um produto para ter prejuízo. Então, o preço naturalmente, para
ser equilibrado, deveria ser o mínimo posSível dentro da
expectativa não só de não ter prejuízo, mas de ter algum
ganho para continuar o processo de exploração e-de pesquisa para servir ao mercado_ nacional. Mas, uma vez
cr;-aqueado o petróleo, evidentemente que vocês tiram
produtos diversos o pr~o de ·cada um desses produtos
pode ser, digamos, fixado ou de modo arbitrário o-U tendo em vista vários fatores. Primeiro, o problema do
preço -de cada subproduto desse no mercado. Evidentemente, o preço de mercado, pelo menos do ponto de vista internacional, cada um desses subprodutos tem o seu
nível de preço razoavelmente bem estab~lecido_. O segundo ponto, que eu diria _a ser levado em conta, seria a
questão de política de beneficias sociais: cobrar menos
aqueles produtos que beneficiam mais as dasses menos
favorecidas, por exemplo, o gás de cozinha, o próprio
diesel para transportes rodoviários ou urbanos, em suM
ma. Há que haver uma política de fixação de preço global da produção da PETROBRÁS e de fixação da distribuição das parcelas de preço, distribui<;do, digamos,
ponderada dos diversos preços para os subprodutos. Então, o que se discute propríamente talvez seja a maneira
como se fixam os preços de cada um desses produtos.
.Evidentemente que pode haver interesse de beneficiar a
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petroquíriiica, qUe no caso V. Ex• está dizendo que não
há esse benefício, primeiro, porque a PETROBRÁS não
ganha com isso, quer dizer, os preç_os_da PETROBRAS
não são majorados em função desses preços, ou melhor,
a"PETROBRÁS não perde, e, segundo, porque a petroM
química não ganha. Ness_e ponto, como não há na realidade uma avaliação real do preço por subproduto, é c!aM
-ro que se nos fôssemos racionar do ponto de vista tisico,
a_ quantidade de energia necessád3 para tirar- a parcela
da nafta seria menor do que para tirar a gasolina, diesel
ou o que fosse, porque-é a primeira que sai lã no procesM
so. Mas, qa realidade, ninguém pode tirar nafta sem tirar
o resto, porque seria um prejuízo tremendo. Mas, na realidade não existe essa história de um preço real, objetivo
para--cada um dessas parcelas. Então, fatalmente teria
que ficar ru nuina composiÇão de preços que beneficiasse, digamos, a economia nacional de um modo amplo e
gerã.l. Agora, a minha pergunta é: essa fixação de preço
realmente estã na~ mã_os de quem? Quem é que toma a
decisão a respeito disso? Porque esse me parece o problema fundamental.
O SR. PAULO BELLOTT(- Institucionalmente ê'()

éNP.
O SR. JOS!. LINS- A legislação prevê inteira liberw
dade do CNP para fixar esse preço?
O SR. PAULO BELLOTTI- Sob a orientação_ do
Mirlistro das Minas e Energia.
O SR: PR.E;SlQENTE (Cesar Cals)- Na verdade é a
SEPLAN, como eu jã disSe. A SEPLAN é guem fixa.
:E.üVolto--a jlalãV-r3. ao n-õbie Senador VirgíliO Táv-ora.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então, bem ou mal.
vamos escrever direitinho aqui, quando me vierem afirM
mar -e$se prejuízo possív.el da P~ROBRÃS, portanto,
so_bre_ nós, _quanto ao preço da nafta, vamos afirmar em
ba_ixg_ o ~~Uotti _assim o diz n_ã_o ~ã_. Está bom?
'O SR. PAULO BELLOTTI- Estâ bom.

OSR.. VIRGILIO

TÂVORA.~

Quanto ao

~forço

para__substitl,lir o __óleo diesel, __ ~xiste ã.lguma coisa que a
PETRQBRÃS tein feitç pai-a aunlei-Itar, dentro das suas
destilarias, o craqueamento, a percentaiem de obterição
do ól~o diesel do barril? Pa_r_a tudo estamos v~odo substiM
tutos agora, Pá.ra o-·óleo dieSel, fora o- hipot~Íico gás naM
tural, que até agor~ ~tã na intenç~o, ainda_ não vimos,
em termos económicos, algo que substitua o que os Senho:re.s _têm feit9 ~~s_e_~;~ntido? ~

O SR. PAULO BELLOTTI- A PHROBRÃS.tem
um programa que está irilplantando, de fundo de barril,
em que ela, através da_ alteração dos catalisadores do_seu
_craque, conseguiU craQúear cargaS cada vez maiS-pesadas
e_com uma produção crescente de óleo diesel, que hoje,
repre.~enta mais de 30% se não me engano do consumo
de combustíveis no B_rasil.
O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Aliás, aproveito a
oc_asião, Dr. Paulo Bellotti, para perguntar, qual a média, hoje que vocês estão obtendo desses diferente."l deriM
vados do barril de petróleo em_ ordem de -grandeza?

o-sR. PAULO BELLOTTI- Vamos dizer, agasolina estã a 10%, quer- dizer, gasolina mais â[coo[ 24%.
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- E.atamente. A
gasolina, 16%; o óleo combustível, mais de 30%,32% ou
coisa semelhante, e outros estão ai.
O SR. PAULO BELLOTTI- Mas o esforço nosso é
rio sentido de aumentar _a produção do óleo diesel por

um ladq, e, do outro lado, é no sentido _de, através de alM
terações .de especificaçã-o, e naturalmente que envolve
cuidado no manuseio e uso do combustível, criar comw
bustíveis mais pesados, quer dizer, pegando frações mais
pesadas e ampliando então a faixa do uso do óleo dieseL

O SR. VlRGILIO TÂVORA- Agora, Dr. Paulo
Bellotti, eu queria que V. Ex• me explicasse em que ponto vão os estudos para a substítuição no que POssível do
óleo diesel pelo gãs naturaL
Vocês fizeram uma baita publicidade e depois sere-traíram. não foí?

O SR. PAULO BELLOTH- Bom, a PETROBRÂS
-tem um programa com a II'TU e com a Companhia de
Trans·portes Coletivos do Rio de Janeiro no sentido de
testar um sistema de dupla injeção de combustível, no
qual o óleo diesel ê substituído por gâs natural compriM
mi do em bombonas, que vai no ônibus, até em uma porcentagem, se não me engano, de 50 a 60%. E a PEM
TROBRÁS também tem um programa que estã sendo
realizado no Rio Grande do Norte para testar essa mesma substituição, ·maS utilizandoMse tambêm motores_do
ciclo ato, quer dizer, seriam integralmente supridos e
operados com gãs natural. Eu não tenho aqui o resultaw
do dessas ex~e~êndãs.

O SR. VIRGIL!O TÁVORA- Porque o Senhor vê,
desculpe-me a insistência, e aChó que já tomei duas vezes
o tempo e a benevolência do Presidente que estã permitindo, fazemos ess.e esforçO colossal, vamos chegar a 1
milhão de barris. b uma auto-suficiência que não é bem
uma auto·suficiênci!l, porque quando chega na parte do
óleo diesel eu preciso ter da onde retirar esse óleo diesel.
O SR. PAULO BELLOTTI -

Bom, isso ...

O SR. VIRGILIO TAVORA- Os outros derivados,
maís óu menos, o óleo combust(vel, eletrotermia, carvão
mineial, carvão anda bem ou menos, vaí embora, a gas-olina, o ãlcool, a nafta jã tem até em superabundância,
como disse o senhor. Mas eu preciso ter o óleo diesel cor. rêsjlont:fente a esse milhão e meio de barris, correspondente à parte que é craqueada no milhão e meio: ..
O SR. PAULO B_ELLOITI -:-Agora, o substituto
económico para o óleo diesel não existe.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não acha que isso daí
vem ...

O -sR. PAULO BELLOTTI -

Mesmo essa substi-

ti.Itçãõ. de gás natural serão substituições restritas; onde

eXiste g"âs natural e onde existe uma concentraÇão de ônibus em cidades, porque a distribuição do gás natural
fora desses centros serã praticamente impossível.

torno de 40%.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Só para um esclarecimento adicional ao Senador Virgflio Tãvora, porM
que o programa foi coordenado lã pelo MinistériO,
quando eu era Ministro.
Na realidade, um a boa parte do óleo diesel também
está nos projetas de levantamentos hidrâulicos, como a
irrigação do Rio Grande do Sul, o arroz, na rizicultura,
ou nas pequenas usinas de toda a Amazônia. Então, uma
boa parte do substituto do óleo diesel, nesses motores estacionários. estã sendo feito com a energia elétrica, não
eletrotermia - eletrotermia é mais para óleo combustível- mas com energia elêtrica. De maneira que foi uma
certa composição. Mas no programa foi também colocado o produto que ainda nós não dominamos economicamente, que é _o óleo vegetaL Mas esse é só um esclareciM
_me:Oto adiciOnal.

OSR. VlRGILIOTÁVORA-Ocraqueado é aquele
obtidO do fundo do barril?

O SR. VIR(HLIO TÁVORA- Não, mas não é tão
pelo preço. y._Ex•_ viu a tentativa feita na sua terra. aliãs,

-o sR.

PRESIDENTE (Cesar CaiS)- tiezesseis=por

cento.
O SR. PAULO BELLOTTI ---Eu sei. Estou falando
no mês.
O_ SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu. suponho
que, com a permissão aqui do depoente, na verdade esse
é um ~ssunto que sempre acompanhei de perto, e naturalmente no mês é difícil por causa dos .estoques.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos, dizem em
ordem de grandeza.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Na verdade, o

óleo diesel está chegando a 40% ou um pouco mais, em
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auxiliado por V. Ex' O PRODIESEL é Uma fea-Hdade,
apenas o preço é que,,

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- t, não do!Tiinamos ainda,

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Então, agora; Virtlos
passar para a nossa terra; royalties. O Cearâ, sabe V. S',
é o segundo Estado p_rQ<;h,itor de_petróleo off shore, a valer os dados de V. Exf, os quais não vou discutir, que
lembro. O prejuízõ q"u"e ·teria a PETROí:fRÃ,S é d~_u_rn
montante tão grãilde quanto- falarri se eiã__ çuffiPrisse
aquilo que parece justo e certo, não só aos cearenses,
como aos nordestinos, como ao próprio ex-Ministro de
Minas e Energia-, se ela pagasse ªquilo que deve?

O SR. PAULO BELLOTTI- Bom, esse problema de
pagamento de royalties do petróleo é um problema que
depende ainda do ...
O SR~ VIRGILIO TÁVORA- Não, eu não estou
discutindo ainda a justeza. A justeza V. s~ vãrme dizer
que é o Governo~· Bom, eu estou perguntando é quanto a
PETROBRÁS, se ela ia à falência por isso, falando na
gíria.
O SR. PAULO BELLOTTI não. Porque_ isso entraria...

Evidentemente

ciili

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Comprometeríâ-rim1-to o esforço feito por ela na exploração pagar. Tem idéia
da altura que era no atual estado de produção de pe-tróleo desta empresa o pagamento desta? Se V. Ex~ não
tiver dados à mão, enviará depois à Comissão_. - O SR. PAULO BELLOTTI -

Estâ-bem!

s_o simplesmente administrativo, ê uma dec_orfência dci
monopólio ilegítiino anteriormente alcançado sobre a
importação de petróleo, que se fosse necessário o útil de--veria ter sido consignado em lei. O terceiro monopólio, é
o monopólio de tancagem coletora e de seguranças de ãlcdoC Isso -eram simples portarias do Conselho Nacional
do Petróleo, depois conv_alidadas por um simples decreto, que não pode ter o efeito criador de monopólio. O
outro monopólio é de natureza prático-administrativa, o
mohopólíO da prodUção de insum-Õs básicos da petroquímíca, o mOnopólio de etenO;- proPileno e_butadieno_. No
campo dos aromático-s, tolueno, chileno, ainda existe algúrria-competiçãO, porque também as siderúrgicas os
~ produ~~m_,~_

-Haverá algum outro monopólio ilegal ou são apenas
esses? Haveria ainda o monopólio do gás natural. Na
realidade, quem perlustra os Anais do Congresso para
detectar a me_ns ~g__i_!t_ veriffcã que os le_gjsladores, quando_falaratn em gases, tinham em vist~ os gases rarosh_~(io_, o_arg_ônio- que era um dos assuntos_qi~cutidos
na- época; e não o gâs natural, muito menos a distriQ'.liçªo__de gás natural. Haverá algum outro monopólio
ilegal ou bastam esses?
OSR. PRESIDENTE (C"'ar Cais) -Concedo a palavra ao Sr. Paulo Bellotti.
O SR. PAULO BE_LLOTfi- Eu não estou preparado para responder ao nobre Senador. Vou levar isso à
__ P_!?TROB~~S, par~ poder responder isso posteriormento.

O SR:~ RQBE:RTO_ CAMPOS - MuitÕ obrigado.
Passemos-!'! discuti~ a questão da Petroquímica, cuja
criação, por ã.ssim diUr, estive presente. O primeiro -dO:.
creto regulamentando a criação da Petroquímica fóTóo
tempo do Presidente Castello Branco, após decisão de
uma comissão interministerial. Foram promulgados um
decreto sobre Petroquímica e uma instrução Míilisterial à
PETROBRÁS. A idéia era dar oportunidade ampla à
iníéiativa -privada na Petroquímica, ficando a PE~
--TROBRÁS em "Posição residual.
Por posiçã? residual interpretava-s~ o s~guinte: a PEO SR. PAULO BELLOTTI - Muito obrigado.
TRQª-_~Ã§ __ §.e confinaria a participar daquelas indús-trias
petroquímicas, das quais fosse chamada a particiO SR. VIRGILIOTÃVORA- ~~.sOritostiós. P0rialtto, tínhamos que ficar esclar.ecidos sobr~ esses _pant~-~· _ -- par e quando se achasse necessârio para viabilizar as inPeço a S._ Ex~. Sr. Presidente, e_ ao Sr. Relator, que te-dústrias. Não era vocação da PETROBRÁS a indústria
nhamos o prazer de ouvir os Diretores deSsa empr'esa, da
petroCluímlCa~
área de exploração e da área financeira. Peço licença
Substancialmente, o mesmo e-ram ~~ preço~ nas!!1struções. _ministeriais passadas ou comunicadãs- à PEpara retirar-me, porque tenho um compromisso.
- ~- · TROBRÁS. Havia a rigor em 3 partes nestas instruções
O SR. PRESlDENTE -(Cesar C:a!Sf __: ConCedo~ a Pa-ministeriais, A primeira era de que a função da PElavra ao nobre Senador Roberto Campos,_ que pela orTROBR~~ na Petroquímica seria purart'!ent_e su2l~tiya;
dem de inscrição é o _se8undo.
a segu:hda,_ q!-l.e a PE!_j'{O~.~Ã§ .c.O.nfinf!:ria .as sv.as ati vi~..
dades de diStribuição à receita obtida pela redistribuição,
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, não
então existente, com vista a aplicar nOvos recursos; e, fisei se todas as perguntas que eu farei serão relev~ntes
nalmente, a PETROBRÁS procuraria -encetar a expio-,
para o Dr. Paulo Bellotti, porque algumas delas, provaração em J!:~a~ fora dp Brasil,_ começando pela América
velmente, excedem à sua bitola nor~al de atividades d_a
latina, conséqae-rltemente pela África Ocidental, em terPETROBRÁS. Nesse caso~o-- de,- Por- obséquio, as
mos de proximidades geogrãficas, e eventualmente o
transmitir-lhe-a ao Pr_esidente, para que sejam posteriorOriente Médio. _ _
_
_ -~
mente respondidas.
Ne-Ofiuffi3-dessa-S -fi_iStruções foram cumpridas.
A minha primeira indagação é a seguinte: quantos mo_A PETROBRÁS é um estado dentro do Estado_enunnopólios ilegais tem a PETROBRÃS?
ca-se ceiebdzou pelo s"eu selltido de disciplina. t vma
Por monopólio ilegal eu entendo aquelas posições moacusação -qUé não se lhe pode fazer. Tem imaginação,
nopolfsticas que não se_conformam ao art. 16:3, da-Cons-criativícfade, iilciUsive, para desobedecer a lei e a Constitituição- Federal. que estabelece três condições para o
_tuição.
exercício do monopólio: Lei Federal, indispensabilidade,
O-que se sUCedeu-posteriormente à Petroquímica? A
por motivo de segurança nacional, ou indisponibilidade
PETROBRÁS teve uma açào meritória e Uma ação ilede capital privado ou de interesse privado na organigal. A ação merjtóría-foi de ter desenvolvido um sistema
zação da indústria du ativ1dade em exame. Na minha últripartid(), do -que operam a PETROBRÁS, grupos prítima contagem, que já deve estar obsoleta, porque é de
vados_e_o capital estrangeiro. A ação ilegal foi interpretahá dois anos, havia 5 monopólios ilegais. Havia o monoda bizarramente a expressão supletiva, porque a PEpólio da importação de petróleo, que foi criado por simTROBRÁS passou a fixar um mínimo para a sua participles decreto, não por lei; o monopólio de fato dos transpação aciollãria. E~ alguns casos exigia 50%, em outros
portes marítimos de longo curso, Na Lei n9 2.Q04 o que
casOs exigia I /3, ou, por outra, em outros casos exigia
se prevê é o monopólio de transporte de petróleo produnão
ter l:lrtla_pa!ti~ip~ção inferior a de qualquer outro
zido no Brasil e na navegação de cabotagem. Não há
previsão para monop01íúi.Ção do sistema de tra-nsporte- ·ac10n!Sta. ISSOdeSperta a expressão "supletiva". Supletivamente, teria que _participar Com a~nas 1%,2% 10%, o
de longo curso e petróleo importado. Essa posição moque fosse necessãrio para viabilizar o empreendimento.
nopolística foi adqlliridã pti:fa PETROBRÁS por precesO SR. VIRGILIO TÁVORA- Nós s6 esPeranios,
nós que deixamos o Governo, vocês que ficam no GOver~
no, que cumpram aquelas promessas que a PETROBRÃS e a NUCLEBRÃS fizeram quanto à exploração das jazidas, graças à insistência, nunca louVada, do
Ministro César Cais, hoje presidindo esta Comis§.~_Q..
Sr. Presidente, desculPe-me- o alongado, mas justamente um dos defensores bem ou mal, certo ou errado,
da sua empresa, nesse Congresso ... ·
--
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Não calib ã. ela definir o quantO lhe interessaria de participação.

Implícito no conceito "supletivo" está a retirada do
a_ge_nt_e_ supletivo quando a missão estâ cum-prida, quer,
dizer, quando hã interesse oU capacidade do selar privado de avançar no campo.
O Sr. Paulo Bellotti há de concordar que esses subidias não for.ãm obs"ervados.
O que me interessa no momento saber ~ pretende a
PETROBRÃS, s.em lei, sem dispensabilidade para a se-gurança na_cion;J.l e sem a_ necessidade para viabilizar empreendimentos, continuar criando novas empresas?
Ouço dizer que duas empresas foram criadas ou estão
para ser criadas! uma de catalizadores fluidos, na qual a
PETROBRÁS teria aparentemente 40%, e a outra de silicone, não sei bem qual o propósito disso, se utilização
industrial ou plãstica, ou que seja.
Há comprovação de que não existe interesSe privado
nestes outros ramos? Por que a PETROBRÁS, que rec~ama recuf$_Qs_ para a exploração, que parecem insufid.entes, tanto assim que estã tributando o consumidor
em 8 dólares por barril, sem referência ao Congresso Na- cional, sem apresentação de orçamento e sem a fixação
de um tributo, gastar recursos nesse t:ai'Jfpo?
Se analisarmos a !ista de empresas da PETROBRÁS,
encontraremos coisas tão bizarras como, por exemplo,
uma distiibuid_ora de títu!Qs e valores_ mobiliários. Não
hã escassez de distribuidora de titulas no Brasil, não hã
lei que autorize a PETROBRÁS de criar nada neste sentido. Há coisas como detergentes, hâ coisas como plastificantes e há algo relacionado à mineração, indústria e
comércio- não sei que atividade é essa, certamente, não
estâ incluída nas áreas de monopólio e certamente não
hã nenhuma lei especial para isso e não há motivo para a
segurança nacional. Isso justifica um apelo para que a
PETROBRÁS se mantenha dentro dos seus limites legais e constitucionais.
O Sr. Paulo Bellotti Se: referiu ao problema de recur~
sos, e parece que a PETROBRÁS tem uma misteriosa
mágica de_ohter recursos. Como é que o Governo obtêm
recursos? O Governo obtém recursos de tributos. de taxas e de preços administrados.
A PETROBRÁS, no seu início, dependeu de Verbas
públicas. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de
duas revisões_ do Imposto Único sobre Combustíveis,
primeiro a implantação do Imposto Único sobre Combustivel ad valarem. no tempo do Governo Kubitschek,
quando o Dr. Paulo Bellotti, se não me engano, já estava
no BNDE, para dar recursos à PETROBRÁS, que estava em situação de semifalência, e subseqüentemente sustentamos também a PETROBRÃS.com recurs-os fiscais
através_ .do De_creto~lei ~9 61, do tempo do Presid!!_n_te _
Castello Branco.
O Gov_emo não tem nenhuma capacidade mágica de
-- gerar recursos. Se a atividade privada tiver folga_ tributária; liberd.ãde para -ftxar preços, também ela desenvolverá capacidade para a exl!cuçào de projetas industriais
de magnitude.
São esses~ no momento, os comentáriOs que eu gostaria de fazer.
_O SR. PAUL() BEL_OTTI- Sobre_o problema dos
eu_:..vou ver como eu obtenho uma resposta
da PETROBRAS.
Com relação à" PETROQUISA, V. Exb9 fez um relato,
pois conhece muito bem isso,participou disso. Naturalmente, a PETROQUISA teve essa insturção do Governo
_de participar stipletiv.ã:mente ou complementarmente no
desenvolvimento dª" indústria petroquímica, e assim ela
procedeu,
Evidentemente, no desenrolar e no desenvolvimento
dos projetas existem situações específicas que devem ser
encaradas com objetividade e que levam naturalmente a
PETROQUISA assumír responsabilidades maiores para
qu_e não sejam_ prejudicados os objetivos que determinaram a implant~yã? de determinada indústria. Eu digo
isso principalmente com relação a problemas financeiros.
De modo que os acordos, todos esses entendimentos
foram feitos com base em acordos de acionistas, em que
os acionistas se comprometem a realizar determinados
mo~opólios
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apertes de capital, a PETROQUISA, determinado apor-

te de capital, sócio estrangeiro, determinado aparte de
capital e tecnologia, mas na realização prãtica dessas cai~
sas existem situações que obrigaram a PETROQUISA
assumir posições maiores no sentido de viabilizar a execução dos empreendimentos. Houve, durante uma certa
época, essa orientação tio sentido de a empresa participar de forma igualitária Com o ril.ãior acionista. Hoje, no
entanto, digamos, nos últimos, talvez, 7 ou 8 anos nós temos partiCipado de empreendimentos com participações
quase nominais, para permitir que se dê determinado
tipo de apoio a esse empreendiment.o.
No Pólo Petroquímica do Sul nós participamos com
20%, sócio estrangeiro, com 40% e assim vai. Isso não
existe mais hoje. A PETROQUISA, hoje, só está desenvolvendo novos projetas quando ê solícitada pelos grupos privados, porque, inclusive, a indústria petroquímica
nacional já exporta cerca de 30, 35% da sua produção,
não havendo, portanto, necessidade de expansão maior
neste setor, o que, por outro lado, no caso dos fertilizantes, está a exigir uma presença bem mais ativa da PETROFERTIL neste setor.
Com relação a esses empreendimentos que V. Ex•
mencionou do si!icone, acredito que a PETROQUISA
não esteja participando. Com relação ao empreendimento de catalisadores, realmente, a PETROBRÁS, que é a
maior importadora de catalisadox~;s no Brasil, desenvolveu uma empresa dessa triparti te para a produção de ca:talisadores no Brasil, no sentido de que no País n6s termos todas as matérias-primas necessárias a esta produção. O que nos faltava, realmente, era a tecnologia, e
isso é um produto de ponta, de tecnologia de ponta, cuja
produção irá dar maior autonomia à PE_TROBRÁS para
a economia de divisas. Os produt_ores desses materiais só
viriam para o Brasil se tivessem, realmente, uma forma
de convívio societário com a PETROBRÃS e que pudesse viabilizar a execução desse projeto d_e catalisadores,
que permitisse, então, a essa empresa desenvolver outros
tipos menores, que pudessem atender outros ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- E o mercado já existia; nós importamos. Havia absoltua certeza de mercado,
a não ser que eles ficassem com medo de_ que a PETROBRÃS, se não fosse a:cíonístã.~ não comprasse.

O SR. PAULO BELOTTI - Eu diria que eles têm
medo. Agora isso não -quer dizer que a PETROBRÁS
não compraria, porque a PETROBRÁS Com-Pra produtos fabricados por qualquer fabricante particular em todas as áreas. Nós temos um fornecedor para uma série de
produtos.
O SR. ROBERTO CAMPOS_ -_Então bastaria a PETROBRÂS dar um contrato_ de compra ou um compromisso de compra, e isso viabjlizaria a operação inteiramente pelo setor privado, setn gastar esses preciosos recursos que a PETRQBRÃS deve destinar à exploração
de petróleo, que ê sua vocação natural.
O SR. PAULO BELOTTI- Eu diria quedo ponto de
Vista teórico isto seria viãvel, mas a prática, no entanto,
indicou que essa forma de construir esta sociedade foi a
mais adequada para os entendimentos entre os adonistas.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Não há nenhuma outra empresa que a PETROBRÁS planeja criar no momento? PETROQUISA?

O SR. PAULO BELOTTI- Não, que eu tenha conhecimento. Isso aqui é um iriVCSUmento da ordem de 30
milhões de dólares, coisa pequena. O grande problema é
a tecnologia envolvida neste setor.
Sob o aspecto teórico, existe essa observação que V.
Ex• fez. Mas sob aspecto prático desse volm;ne de recursos que a PETROBRÁS manipula, _não causa maior
preocupação. Não vamos deixar de fazer pesquisa de petróleo por causa de um problema desses, de 4 ou 5 milhões de dólares.
O SR. ROBERTO CAMPOS- São vários problemas
desses.
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Pergunto, Sr. Presidente, uma vez que nossa Constituição é privatista, apesar de violada, continua priva tista, uma vez que as diretrizes governamentais são no sentidQ de privatização, que esforços concretos tem feito a
~ EETROBRÃS no sentldo de privatização?
Todas _as vezes que se discute esse problema, há sempi-e a resistência do tecnocrata, que diz que não há interesse da iniciativa privada na compra dos projetas. A
existência -de Interesse ou não em uma economia de mercado depende do preço e do critério de fixação de preço.
De acordo com a minha longa experiência burocrática, a grande dificuldade de privatização é que o tecno-crata se propõe, como fórmula de fixação do preço da
empresa a ser privatizada, o valor do pratrimônio atuali- zado. Isto, em uma economia de mercado, é apenas um
dos critérios, e tratando~se de uma empresa governamental, o mais inadequado, porque é normal no Governo
-sobreinvestir ou investir com desobediência aos -cronogramas cumulando, portanto, custos fmanceiros que levam as empresas à- condição de insOlvência.
Os critérios que deveriam ser aplicados, por serem
mais relevantes, seriam os critérios de valor de bolsa, se
existe bolsa, se existe cotação, ou, então a avaliação de
rentabilidade.
Minha pergunta, portanto, é: Que esforços tem feito a
PETROBRÃS para Privatizar empresas de seu império,
minha última contagem eram oitenta e seis_ empresas se é Inais, não sei? Segundo: Que critérios tem usado nos
seus esforços de privatização? O terceiro: tem desobede~
cido as recomendações de privatização e, simplesmente,
mantido intactos os componentes do seu império?
O SR. PAULO BELOTTI- O que a PETROBRÁS
fez foi quando o GovernO instituhiã Comissão-de Desestatização, eles pediram todas as relações de participação
que a PETROBRÁS tinha, e, através de um estudo que
fizeram, acharam que seria conveniente a privati~ação de
ãigJJmaS enipresas. ~essa a orientação que nós temos segujdo. J?ent.fO desse princípio foram privatizadas a
Companhia Pernambucana de Borracha Sintética, a
SALGEMA. Hoje temos, segundo está informando o
Dr. Lé\io, três empresas das quais temos cOntrole acioná_rio; as outras sã9 todas nesse controle tripartlte, c_omo
V. Ex' disse_. Essas empresas desse controle tripartite não
-fo-ram considerada.s_ para efeito de privatização pela co·
misSão do Governo que analiSou essa matêria.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) pergunta, Senador Roberto Campos?

Mais alguma

O SR. ROBERTO CAMPOS ..,.. Não, obrigado. As
outras perguntas fiCãm reservadaS para: o- Presidente,
- jJOrCiU.e-se referem à política geral.

O SR. PRESIDENTE (Cêsa·r-Cals)- Pela ordem de
inscrição, concedo a palavra ao Senador Carlos Lyra.

O SR. CARLOS LYRA- Acho quejã ouvi o bastante. Em virtude do adiantado da hora, vou fazer somente
um pequeno resumo.
Ouvi, atentamente, a exposição do Senador Roberto
Campos Sobre a evolução do petróleo. S. Ex• tem uma
brilhante inteligência e é figura proeminente em nosso
Senado. No entanto, ficaria no meio caminho, não privativista a este ponto, enl vista de que a história tem seu
momento, mas também, do outro lado, reconhecendo
que a PETROBRÁS, na realidade, formou um verdadeiro império aqui no Brasil. f: assim como dizer: ê sempre
uma luta muito grande entre discutir entre a dignidade
humana e a miséria humana. Por isso, eu acredito que,
apesar dessas posições, a PETROBRÁS ajudou muito o
perfil industrial do Brasil, e com este perfil industrial o
Brasil melhorou muito e nós podemos ter uma certa in--dePendência.
·- ---Sou privativista, mas reconheço que a PETROBRÃS
mUito fez para erguer, vamos assim dizer, esta Nação, a
uma condição de ser, hoje, a oita-va economia do murido.
Tenho- aqui também uma observação: como a PETROBRÁS vai olhar, exatamente o que está neste plano,
que ele considera de diretrizes básicas da política econô·
mica da Nova República, que são notas; não no plano
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definitivo, segunda o Ministro João Sayad? Na pâgina
13, que já tive a oportunidade de ler, o Ministro João
Sayad disse, textualmente, em uma reunião que teve na
Confederação de indústrias:
"No que se refere aos projetas de investimento,
em geral, nas empresas estatais, o goverryo imporá
um limite; ferão oportunidade se forem económica~
mente viáveis, eficentes e comple01entares à iniciativa privada.
h preciso que cada Ministério avalie imediata~
mente o custo para concluir cada projeto, em face
ao retorno a ser gerado quando da sua concessão."
"Será necessário postergar ot.i interromper projeto de
longa maturação, cujo r-etorno econômico seja duvidoso.
Cortes serão necessários."
Eu acho que é um fato consumado a grandeza da PETROBRÃS. Nós temos que ver que nessa Nova República isso não vai ser seguido. Esse ponto de vísta ~
que eu acho muito importante ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. CARLOS LYRA- Pois não, Senador.
O SR. ROB-ERTO CAMPOS - É difícil falar em
grandeza q-uando não se tem com que se comparar. Interessante seriã: haver uma base de comparação. Comparar
a PETROBRÁS com o quê? Sabe-se que a Vale do Rio
Doce é eficiente, porque ela concorre no mercado internacional. Sabe-se que a EMBRAER é eficiente, porque
concorre no mercado internacional. Sabe-se que USIMI~
NAS é eficiente, porque concorre no mercado interna~
cional. Sobre a PETROBRÁS não se sabe, não hã concorrentes.
O SR. CARLOS LYRA - Mas a parte de eficiência,
nobre Senador, eu acho qu_e é um- fato que existe. O fato
é que a PETROBRÃS está aí, O que nós queremos é daqui para adiante ver o que fazer. Por isso que estoutrazendo aqui as diretrizes da poHtica e-conómica, que vai
ser aberta aos debates, e o Ministro Sayad inicia muito
interessantemente dizendo: "o Governo da Nova ReQ_ública tem compromissos prioritários com a Nação e o
Congresso Nacional." Daí é muito importante como a
PETROBRÁS vai enfrentar esta limitação, porque ela já
existe. Nós não podemos acabar com a PETROBRÁS,
mas podemos coloc-ar limiteS: E se_rá uma questão de debate na sociedade.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Ninguém quer acabar com a PETROBRÁS. A questão é 0 monopólio.
O SR. CARLOS L YRA - Sim. O que existe é uma
coisa que será debatida no Congresso Nacional. O Congresso Nacional que representa o povo, pode modificar
até a lei básica que institui a PETROBRÃS. Agora, dentro da sua estrutura, como é que ela vai-se enquadrar à
Nova República, que diz que vai reter os seus investimentos? Na realidade, essa diferença de preço do petróleo é a grande fonte de investimentos da PETROBRÁS.
E eu a_cho, aliâs é uma conclusão pessoal, que ninguém
deve ser auto-suficie-nte tOtalmente. ~ uma política que
não deve existir. Acho que estatisticamente ê que ê a verdade. Nós passamos a ter, por exemplo, a área energética, tivemos uma produção dificilima anterior, perto de
t 7%. No momento em que passarmos a ter 70% da nossa
energia, nós não podemos ter prioridades de investimentoS. Democracia não é nada mais nada menos do que
prioridades. Então, nesta posição, é que se vão transformando de momento a momento as estruturas. Por exemplo, hoje o problema energético eu não acho que é de
uma gravidade tão grande quanto o era há 6 anos. Serâ
que o problema social será mais importante? Será mais
importante investir numa _fábrica ou investir numa merenda escolar'? Eu me questiono a mim mesmo dentro da
estniflira:"da Nação. Eu acho que ê importantíssima a
PETROBRÃS, porque ela comanda na realidade ...
O SR. PRESIDENTE TCésar Cals) Senador que fosse mais breve.

Eu pediría ao
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O SR. CARLOS L Y RA- Eu sei que ensaiei uffia explanação maior, por isso que não tenho perguntas objetivas, porque jâ ouvi as resposta todas. Dado o adiantado
da hora, dou por encerrado esta minha intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Césãf Cais)- Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, eu
queria fazei apenas um pedido de esclarecimento muito
râpido. Por isso, eu farei as minhas perguntas de uma vez
só, porque são esclarecimento de noticiários da iinprensa, de informaçõi::s que nos chegam. PeçO desculpas por
não ficar falando em Nova República, porque para mim
esse slogan não é reilfidade. Então rião posso ficar repetindo o termo ..Nova República...
Eu perguntaria a V. S• o seguinte: faJa.se, nós lemos
na imprensa, que o Governo pretende chegar a venda de
30 trilhões de cruzeiros em acões das estatais. Eu pergun·
taria se já houve algum entendimento dos Mjn_i~_t_ros da
área económica e financeiro com órg[os da !'E·
TROBRÁS para que a- PETROBRÁS- abrisse mão da
sua posição acionária - V. S• falou em 80% das ações
com direito a vOto. S-eria o primeiro esclarecimento.
Comenta-se muito a respeito de dívida externa, que as
estatais sofrem as conseqUências de empréstimos feito na
época, menos pelo interesse direto das empresas e ma"is
pela preocupação em arrecadar recursos externos para o
problema do balanço de pagamento. Perguntaria se isso
é um boato ou uma verdade. Tem alguma veracidade
essa informação de que a preocupação era de repassar
recursos para o Executivo e não exclusivamente dentro
do interesse da empresa? Quais as vantagens obtidas nos
contratos de risco, em termos de económicos e quanto a
resultados positivos da exploração do petróleo, e no aumento de reserva de petróleo e de gás para o Pafs. Com a
repercussão para a PETROBRÁS e para suas empresas a
suspensão dos aumentos da gasolina, _que, parece, pelas
informações que chegam à imprensa durará até junho,
quando houver um reajuste o passado serã esquecido e o
preço será estabelecido apenas em razão direta do aumento de junho? Qu_al a repercussão desse congelamento
de preço para a PETROBRÃS? Os royalties aos Estados
e Municípios estão sendo calculados sobre que preço por
barril? Será na base de 22, 24 dólares, ou existe um outro
preço para estabelecer esse conceito? São apenas esses esclarecimentos que peço a V. S•
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra
o depoente.
O SR. PAULO BELOTTI ~V. Ex• mencionou um
assunto que eu também tenho conhecimento pelos jor~
nais, essa venda de 30 trilhões de ações das estatais. Não
é do meu conhecimento que a_PETROBRÁS tenha sido
aproximada com relação a esse assunto. Eventualmente,
o Presidente Hélio Beltrão já deve ter tido algum contado com as autoridades sobre esse assunto, mas de meu
conhecimento não existe ainda esse assunto objetívamente na empresa.
_
_
Com relação ao segundo ponto da dívida externa, eu
diria que todos os empréstimos que 2 PETROBRÁS realizou no exterior foram com objetivo de investir na produção de petróleo nos últimos anos, digamos assim, na
Bacia de Campos, e foram justificados aos sindicatos de
bancos com um projeto específico que demofisti-aSSê
aquela necessidade.
Ocorreu, no entanto, que em face dos próprios croncigramas financeiros desses projetos1 alguns desSe& recursos a PETROBRÁS-não utilizou integralmente e alguns
desses valores ficaram depositados no Banco Central, e
que ajudou o Banco Central nessa crise económica. Eu
hoje, não tenho a cifra, mas, se não me enganO, ê coi-Sã.
de 600 milhões de dólares. Evidentemente, es~es recursos
foram levantados com objetivo de investir na Bacia de
Campos, mas o problel'!la de cronograma indicou que
não foram necessáriOs.
Os contratos de risco da PETROBRÂS apresentaram
inúmeras vantagens para ela e para o Pafs. A primeira
delas foi que evitou que a empt'esa investisse mais de um.
1bilhão de dólares em exploração, que não teve um resultado c_omercial satisfatório. Apenas um pequeno des-
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cobrimento de petróleo na Bà.hia foi feito por uma subsidiária da SHELL. -que finalmente desistiu da sua explo~
ração em face dos custos, e o descobrimento de gás na
Bacia de Santos, que está ainda em processo-de avaliação
comercial. Os outros contratos não tiveram sucesso.
Para a PETROBRÁS houve essa vantagem, houve uma
~ánlagem muito" importante, que foi no sentido de expor
nossos geólogos, nossos técnicÇis ao confronto e ao
diálogo e à troca de idéias com os Departamentos de
Geologia das grandes empresas de petróleo do mundo,
como a ESSO, a SHELL, a TEXACQ, enfim, essas "grandes empresas, e que naturalmente eles, através desses
cantatas, acreditamos que tenham melhorado o seu padrão técnico, aprendido novas tecnologias de prospecção
e acredito que houve um benefício neste sentido. Mas o
benefício maior, eu diria, para a PETROBRÁS, foi que
através dos contratos de risco ficou de uma certa forma
provado para a sociedade brasileira que a PETROBRÁS
é:__ competente_ para d_escobr_ir petróleo. A maior afirmação de competência da PETROBRÃS foi ela terdescoberto esses grandes campos ampliado a sua produção,
as r:eservas nesse_ período, ao tempo em que aS grandes
companhias de petróleo que aqui assinaram contratos de
risco exploravam e não_tinham resultados satisfatórios.
Acredito até mesmo que este aspecto do contrato de risco -representou a consolidação definitiva di PETROBRÁS perante a sociedade brasileira com uma empresa que realmente está cumprindo a sua finalidade no
.sentido de _dar petróleo ao Pais.
O quarto ponto que V. Ex• mencionou foi a repercussão dos aumentos do preço da gasolina no orçamento da
PETROBRÁS ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Eu interrompo
aqui a palavra do Dr. Bellotti, porque sobre o assunto
dos contratos de risco o Senador Roberto Campos quer
fazer aqui uma observação.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sempre acnéi, Sr.
P_residente, que havia duas coisas erradas com os contra~
tos de risco: primeiro, só foram abertos muito tarde, só
em novembro de 1975, e o primeiro contrato foi' feito em
1976, quando jã havia diminuídO o interesse das empre-sas, antes acirrado, porque já se viam encaminhadas
para outras áreas de expl<;~(ação - Alasca, Indonésia,
Nigérii, Guiné, etc. Segundo: o fato de os contratos de
risco terem sua administração entregue à PETROBRÁS,
que os hostilizou tanto quanto· pôde, e só se rendeu realmente à pressão do próprio Presidente Geisel em 1975. t
c;omo entregar a Herodes a administração de uma maternidade. A PETROBRÁS não tinha interesse na vitalidade, no progresso dos contratos de risco, e por isso passou
a distribuir áreas pouco atraentes, e os termos dos contratOs eram poucos atraentes. Eu participei, eu assisti à
discussão do primeiro dos contratos. Eram desenhados
para desencorajar a vinda de capitais. Por isso temos que
manter ainda sob rese_rva o julgamento [lnal. O ideal te.
ria sido uma comissão intenninisterial para administrar
os contratos de risco.
Se alguma dúvida resta sobre a hostilidade da PETROBRÁS aos contratos de risco, bastam as noticias de
da Associação dos Engenheiros da PEjornais
TROBRÃS querendo o cancelamento de um contrato de
risco com a Chevron. Por que motivo? Porque está adjacente a uma área que eles acham que vai ter petróleo. Em
princípio, portanto~ o interesse é que os contratos de risco sejam adjudicados em relação a área cujo grau de probabilidade ê baixo. Se o grau de probabilidade for, alto,
mobilizam-se os engenheiros da PETROBRÁS para propor o cancelamento do contrato. Espero que o Presiden~
te não aceda a isso, porque, afinal de contas,

-aí

O SR, PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra
o Dr. Paulo Bellotti.
O SR. PAULO BELLOTII- Eu tomo a liberdade de
discordar d? ilustre Senador quando _faz esses comen~
tácios a respeito do procedimento da PETRbBRÁS com
relação aos contratos de risco.
Mas não queria entrar em maiores detalhes. Apenas
_mencionaria que essas empresas de petróleo são empresas altamente profissionalizadas e têcnicas, com uma di-
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reção técnica da maior competência, e eles não iriruri; enfim, investir recursos aqui de vulto se os seus geólogos
não julgassem que as áreas que foram oferecidas apresentavam possibilidade da existência de petróleo.

O SR, ROBERTO CAMPOS -Algumas.
O SR. PAULO BELLOTTJ- Mas, enfim, voltando
ao problema do aumento dos combustíveis, como o Presidente da PETROBRÁS tem dito. a PETROBRÃS. em
face desse grande aumento da sua produção e em face de
alguma redução que ela fez em seus investimentos com a
conclusão desse grande projeto da Bacia de Campos, ela
_está tendo condições financeiras de suportar essa protelação do aumento dos preços dos combustíveis, sein qUe
isso acarrete aumento do seu endividamento. Quer dizer,
o fluxo de caixa da PETROBRÁS está sendo suficiente
para sustentar essa posição sem obrigã-la a constituir
dívidas para sustentar esse preço que está aí.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria de pedir
a V. S' uma complementação a essa informação. Não se
fala em protelar; fala-se em evitar o aumento, porque
sempre a PETROBRÃS vinha concedendo os aumentos
-de acordo com problemas cambiais, problemas de custo
de vida, uma sêrie de dados que formavam o preço do
petróleo, e agora a informação que nós temos da imprensa é de que a idéia é esquecer o passado. Esses meses em
que o preço está congelado não entrarão mais no cálculo
do aumento, Então o preço seria estabelecido tomando
por base apenas o aumento do custo de vida ou da inflação de julho, por exemplo, se o aumento fosse concedido nesse mês.
Fala-se que a PETROBRÁS não paga royalties sobre
o petróleo extraído no mar, plataforma submarina, porque isso criaria problemas de investimentos para a exploração da PETROBRÁS, é uma das razões apresentadas.
Isso aí não implicará também, não trará preocupações
quanto ao investimento nessas ãreas de exploração? Não
haverã uma repercussão nisso?
O SR. PAULO BELLOTTI -Senador, nós estamos
num regime inffacionárío, e os custos dos investimentos
estão subindo dia a dia. ú Custo do petróleo importado
sobe com a taxa de câmbio. Então, isso tudo é uma questão de fluxo de caixa e de programa de investimento. Haverá um momento em que a PETROBRÃS terá que ou
aumentar seu endividamento ou reduzir os seus investimentos para fazer face a essa dificuldade de não reajustamento dos preços dos combustíveis. Mas até o momento
posso afirmar a V. Ex• que o fluxo de caixa da empresa
está supOrtando isso, e acredito que no momento em que
a empresa começar a apresentar dificuldades nesse setor,
o Governo dará o reajuste de preços que for adequado.
Com relação aos royalties, os royalties de petróleo são
calculados Com base no preço do petróleo nacional na
boca do poço, que hoje, se não me engano. ê da ordem
de 27 dólares e fração, e multiplicado à taxa de câmbio
da estrutura, que hoje é4.149 cruzeiros por dólar. Então,
dessa multiplicação, vezes os 5% tem o royttlty que o EStado e o Município recebem da PETROBRÃS.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Não havendo
mais perguntas do Senador Jutahy Magalhães, conced_o
a palavra ao Relator desta Comissão, Senador Severo
Gomes.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) ~ Dr. Bellotti,
esta nossa Comissão tem um nome inadequado, mais infelizmente ê seu nome de batismo - Comissão Parlamentar de Inquérito, _o que dá uma conotação policial.
Na verdade, é uma comissão para obter esclarecimentos,
informações necessárias não só para os parlamentares,
como tambêm para a da opinião pública. Esta Comissão
creio que terá uma enorme importãncia, porque nós estaremos analisando, questionando a administração das
grandes empresas estatais que tiveram um papel tão
grande no nosso passado, e, tenho certeza, papel relevante para o futuro da nossa economia, para a retomada do
nosso desenvolvimento.
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Nesses últimos anos de crise, quando só notícias ruins
recebiamos, eu creio que uma das poucas fontes de boas
notícias para o povo brasileirO foram oS trabalhos da

PETROBRÂS, não só do avanço da sua atividade, da
prospecção do petróleo, como t_ambêm de outras, como
aquelas indispensáveis as quais se dedicou no campo dos
fertilizantes.
Eu gostaria de colocar todas as questões, Dr. Roberto
Betlotti, por causa do adiantado da hora, para que em
seguida v. s• pudesse respondê-las.

Eu começaria a partir da indagação do Senador Roberto Campos, com relação ao que S. Ex• chamou de um
tipo de taxação sem limite, sem aproVação do Congresso, no modo de composição do preço. Eu creio mesmo
que se não fosse uma taxação seria uma quase taxação,
mas que de uma certa maneira abrange uma série de atividades d_o_Estado, de que mod_o a Companhia Nacional
de Álcalis tem um custo de produção, importa também
barrilha, faz um preço de venda, porque, evidentemente,
existe um componente, uma diferença entre o custo e a
venda, que é aquilo que permite a empresa viver. Amesma coisa poderia atribuir-se a outras empresas que são
as únicas produtoras, portanto, têm preços ·controlados,
como é o caso da SIDERBRÁS, que hoje pode ter
preços congelados abaixo do custo, e amanhã poderia
também ter preços muito altos, pois o Estado é quem a
está administrando, e, de uma certa maneira, está fazendo uma quase taxação com relação aos consumidores.
Daí a importância desta visão da participação do Congresso, de tal modo que a tomada de decisão dentro das
grandes empresas tenham transparência, e as questões
essenciais sejam submetidas ao Congresso. Com isso nós
estaríamos evitando _um mundo d~ mal-entendidos que
estão perdurando sobre a Nação. Há uma evidente campanha contra as nossas empresas estatais. A grande imprensa tem uma campanha organizada, orquestrada nesse sentido. Acho que o desenvolvimento desta Comissão
Parlamentar de Inquérito irá ttaz..er, certamente, subsídios até para nossa futura Constituinte. Qu.~r di~e_r, qual
é o papel do Estado na economia? Como é que as decisões são tomadas nas grandes empresas estatais? Como_
teremos um controle democrático sobre as decisões de
empresas tão grandes, que afetam a nossa vida, e que podem ajudar ou não a construção do n_osso futuro, decisões como essa, decisões como a que foi referida ao monopólio da importação do petróleo. ~ bem verdade que
como a PETROBRÃS tem o monopólio do refino, seria
difícil imaginar-se uma situação que não fosse só ela a
cobradora.
~A questão maior é que está na origem do monopólio
da importação do petróleo, de um passado que não é tão
recente, em que as autoridades governamentais toma~
vam a noticia de que os importadores privados pagavam
sobre o preço e eram creditados lã fora, o que de uma
certa maneira lesava a economia nacional e os acionistas
internos dentro do País. Esse.s são fatos_gue foram discutidos amplamente no País à época em que essas decisões
foram tomadas de tal modo que haviam razões. Eu con~
cardo que nós precisamos-ter uma ordenação, para que
haja a lei e a legitirriidade na tomada_ dessas decisões, que
creio que será a trilha que iremos seguir no andamento
dos trabalhos desta Comissão.
Indo para as questões concretas, perguntaria a V. Sa.:
qual foi a mudança da fórmula da composição de preço
da PETROBRÂS? Permaneceu de uma maneira até
1973? Modificou~se? Por que razão?
A segunda pergunta diz respeito aos subsídios implícitos no preço uniforme do petróleo no Pais, e que nós reconhecemos por muitas razões, mas que de uma certa
maneira bloqueia o avanço do surgimento de formas alternativas de produção de petróleo no interior dQ Pail;,
produção de álcool principalmente. Qual seria o caminho mais adequado para enfrentarmos essa dificuldade,
subsidiando o transporte para o interior do País, de es~
tarmos inibindo o surgimento de atividades certamente
geradoras de renda, de emprego, e reduzindo também as
importações de petróleo.
Uma outra questão é de que, ultimamente, nós tive..:
mos, nestes últimos 3 anos, manifestações de autoridades
do Governo, imputando ao petróleo o montante da nossa dívida externa. Existe ai_guma_ razão para isso, ou esse
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tipo de afirmação, que nós recebemos de muitos Ministros de Estado, está desprovida dte fundamento?
E_u concordo com a afirmação sua de que os contratos
de risco deram uma grande legitimidade à PETROBRÁS
diante_da_opinião pública. Sobre a questão da manifestação_ de engenheiros da PETROBRÁS contra determinados contratos, eu tenho lembrança de que há alguns
anos atrás se falava na efetivação de contratos de risco
nesta área de Campos, de lâmina d'água mais alta, mas
_cuja existência. de petróleo já estava bastante reconhecida pelos trabalhos da PETROBRÁS. Ora, naquela altu~
ra, não se tratava de contrato de risco, mas, sim, de certeza; e, portanto, creio que os engenheiros tinham razão.
Quer dizer: na medida em que a PETROBRÁS avança
na sua pesquisa, outr-as empresas querem beneficiar~se
do trabalho ali realizado pela PETROBRÁS.
A outra pergunta diz respeito à questão da PA ULIPETRO, em São Paulo. Todos sabemos que o Governo do
Estado gastou uma massa enorme de recursos, um volume de recursos que seria hoje o suficiente: Para resolver o
problema de todas as enchentes _da cidade de São Paulo,
naquilo que sempre se disse que era uma aventura. Que.r
dizer, os riscos na prospecção de petróleo na área onde a
PAULIPETRO andou furando eram de tal natureza que
não tinham, realmente, o menor sentido, e que se constitui, realmente, numa verdadeira aventura.
Outra questão que eu coloco a V. S• é: de _que modo o
atual congelamento 4e preço do petróleo estaria levando
a PETROBRÁS a- apurar- prejuízOs vultosos, oU apenas
se t:staria reduzindo a sua rentabilidade, e quais seriain
o_s_reflex_QS_ disso nQ orçamento da PETROBRÁS.
Agora~ para não -dizer que só boas notícias nós- tivemos da PETROBRÂS, eu gostaria de lembrar uma má
notícia, e qUe hoje até, vamos dizer, a sua questão fundamental está em debate, que é a__legislação que regula ou
que proíbe a greve coni relação a serviços essenchiís. Houve a greve de PA ULfNEA, em que os trabalhadores
foram demitidos da refinaria.
Então eu colocaria 2 questões! Como podemos amanh"l:! ter, vamQS dizer, ness;1 legislação que este CongressO
~irá -estudar a respeito do direito de greve,
modo de
disciplinar a reivindicação dos trabalhadores? O absurdo
é que não haja esse meio de reiViridicação. Qual _é o
modo de compatibilizar os serviços essenciais_ coni reivindicação dos trabalhadores. Segundo, no caSo de_ refinarias de petr6leo, côino em todas elas, ou quase todas
sãO estatãis,--aqueles -demitidos de uma refinaria de pe~
tróleo encontram uma enorme dificuldade para alcançarem empregos condizentes com a sua formação profissional.
Eram essas as questões.

um

a

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a
lavra ao Dr. Paulo BeUotti.
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nã.l, tenham um preço uniforme. Se não fosse assim, em
áreas do interior do Mato Grosso ou dos Estados mais
pobreS-do País, o combustível chegaria a preços proibiti_yos, que impediriam o desenvolvimento e o progresso
deSsas "áreas. EVidentemente, existe a contrapartida, que
ê, como V_. Ex• mencionou, a dificuldade de se desenvolver o uso de combustíveis alternativos, combustíveis renováveis, como a lenha ou outros, ou mesmo o âlcool, de
forma que estariam sUJCiios naturalmente a uma compCtiçãc um prOduto que teria esse preço uniforme através
de um sistema de compensação de frete~ Isso é um assunto que naturalmente para uma decisão, para uma definição exige um estudo profundo, para se ver até onde se
deve ir nessa linha existente, ou se alguma alteração deve
ser feita nesse sentídO que V. Ex• mencionou. Eu, realmente, não tenho meios, sem um estudo bastante profundo do tema, para aqui definir ou apresentar alguma
sugestão sobre esse assunto.
Essa queStão do quesito n9 ], como V. Ex• mencionou,
do petróleo e da dívida externa, de que o petróleo seria o
responsável pela dívida externa, eu tenho em mãos. o dispêndio lfquido, com importação de petróleo, dos anos de
1973 até 1985. Infelizmente eu não tenho os resultados
de nossos balanços de comércio, para poder comparar o
dispêndio líquido do petróleo com o déficit do balanço
de pagamentos do País. Do ano de 1973 para 1974 houve
um acréscimo abrupto de 2 bilhões de dólares no dispêndío líquido com a importação de petróleo, Eu, infelizmente, não tenho os da:dos -~feientes _à questão da balança comercial do PaÍs. _E esse disPêndio se manteve
cQn~tante ao longç de algun~ anos e teve um outro acréscimo abrupto, de 1978 para 1979. Eu me proporia então
a mandar para a Corilissão ~a tabela, onde compararia
entãQ e_sse dispêndio líquido de petróleo com os resultados de nossa per_formance balança _comercial ou no balanço de pagamentos, e poder-se-ia então concluir se o
petróleo foi o_ grande causador de nossos males, ou se os
juros, o endividamento ou outras questões desse tipo, Eu
apenas colocaria um ponto; quando a PET_ROBRÁS sofreu esse sério impactO na nosSa balança comel-cial, ela
aumentou de forma extraordinária as suas linhas de cré~
dit_o no exterior para compensar esse acréscimo de dis~
pêndio cambial do Pa_ís. Eu dir_ia que nos anos de 1982,
1981, a PETROBRÁS refinanciava o- petról<~o ~prazos
normalmente de 270 dias, e chegou a utilizar quase 5,5
bilhões de: d_ólares de cr.éditos de curto prazo da comunidade bancária internacional, com o objetivo de que esse
déficit na conta petróleo, o seu efeito sobre o País ficasse
minimizado. Essa era uma informação que eu queria
dar. Mas, de qualquer forma eu vou colher os números
para proporcionar a V. Exfs a informação que me solicitam,

pa~

O SR. PAULO BELLOTTl - Sr. Senador, eu vou
responder com as informações de que dísponho no momento os quesitos formulados por V. Ex• Naturalmente
complementar~i, posteriormente, dando a V. Ex• uma
informação precisa sobre os assuntos que V, Ex• me-indaga, nesse momento.
-- Essa questão da mudança da fórmula ou da estrutura
dos cálculos dos preços dos combustíveis a partir da crise
de 1973, eu, realmente, aqui, não tenho informações que
lhe possa prestar neste momento. Vou fazer Uma pesqufsa, um estudo, para lhe proporcionar as informações
desse campo. Mas alerto desde já que isso vem ocorrendo através de sucessivas modificações dos métodos de
cálc_ulo e determinação dos preços dos derivados, com
acréscimo de___impostos e descréscimos; e criãção de alíneas para fins específicos. De modo que isSo- é um tema
que exige uma pesquisa mais aprofundada para que se
possa proporcionar uma informação precisa, como V.
Ex• deseja.
Com relação ao problema dos preços uniformes, isso
foi uma decisão tomada pelo Governo, se não me engano durante o Governo do Presidente Ernesto Qeisel, que
viu, através desse princípio, uma fórmula para permitir o
desenvolvimento de áreas remotas do nosso País.
Assim foi feito, de forma que os derivados de petróleo,
em determinados pontos específicos do território nacio-

Com relação ao problema da PAULIPETRO, de fato
a PETROBRÁS antes da PAULIPETRO já tin.ha estuessas áreas de toda essa bacia, que vai do Estado do
Paraná ao sul do Mato Grosso, São Paulo e parte de
Santa Catarina. A PETROBRÁS já tinha estudado e já
tinha realizado uma série de perfurações, naturalmente'
com a tecnologia diSponível na época, e, a bem da verdade, deve-se mencionar que a tecnologia na época dificultava muito qualquer apreciação sobre as reais possibilidades dessa área, mas, enfim, a PETROBRÃS sempre
manteve em estudo essa área sedimentar da Bacia do Paraná, e após esses estudos ela foi julgada uma bacia de
alto risco para a empresa, e que ela, de acordo com o seu
~-conceito, não merecia inv~stimentos de risco da empresa
nesse setor. Evidentemente que o programa da PAULI~
PETRO por esSe motivo, também por não ser respaldado ~ bases técnicas que -fossem reconhecidas pelos
geólogos, não par~cia uma solução adequada para enfrentar esse problema. Nãturalmente, se a PAULIPETRO viesse respaldada em grandes empresas internacionais de petróleo, como essas grandes produtoras, eventualmente que o conceito desse trabalho desenvolvido
pelo Governo de São Paulo teria uma outra apreciação.
- Mas, no julgamento, estou dizendo sempre em função
dos nossos especialistas, com os conceitos que eles trouxeram para se propor esse programa de investiumento,
seria realmente uma proposição de altíssimo risco.
4ad~

e
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O SR. PRESfDENIE {Cesar Cais)- Sobre o assunto
da PAULIPETRO o Senador Roberto CampOs tem alguma coisa a dizer.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Alegam os promotores da PAULIPETRO que desejavam fazer contratos de
risco e que a PETROBRÂS principalmente vetou esse
contratos, empurrando-os inexoravelmente para os contratos de serviço, obviamente imprudente ante o carâter
pouco promissor da geologi~ local. ~verdade que a PETROBRÁS vetou o contrato de risc_o para a PA ULIPETRO?
O SR. PAULO BELLOTTI- Nós fizemos contratos
de risco com a PAULIPETRO.
O SR. ROBERTO CAMPOS- A PETROBRÁS fez
contratos de risco com a PAULIPETRO, maS-proibiu
que a PAULIPETRO fizesse subcontratas de risco~ A
PAULIPETRO teria que ser a única entiáãáe a arriscar,
não podia repassar os riscos.
O SR. PAULO BELLOTTI- Vou verificar esse assunto, pois não tenho infoimações precisas- a respeTio.
OSR. ROBE-RTO CAMPOS-_ Se verificar, V. S• VCrâ que a minha argumentação é verdadeira.
SR. PAULO BELLOTTI- Vou verificãr t:Informilrei posteriormente à Comissão a respeito.
Quanto ao problema dos preços dos derivados, eu j_á
tive oportunidade de infõrinar ao Senador Jutahy Magalhães, e repito para V. Ex' que até o mom·ento a PETROBRÁS tem conseguido suportar os preços atuais
dos combustíveis -sem r-ecõrrei a--au-mento -do- seU erlCiTvidamento, isso porque, como tive oportunidade de dizer,
com a conclusão do grande projeto da Bacia de Campos,
os nossos investimentos snfreraril-Uma redução. Naturalmente acreditamos que num futuro próximo será novamente reativado esse setor, porque estamos iniciando a
construção de novas plataformas para a Bacia de Campos. Houve essa redução momentânea, e com o aumento
da produção de petróleo, decorrente daqueles investimentos, o fluxo de caixa da PETROBRÁS está suportando isso.
Com relação ao prejUízo que V. Ex' mencionou, o balanço dessas empresas, hoje, da PETROBRÁS e de ou.:.
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tras _empresas, são realizadas em função de uma série de
componenteS que variam com a inflação, com receita e
c_om os compromissos. Eu diria que eSse congelamento
não estâ afetando os resultados de balanço da PETROBRÁS. Eu acredito mesmo que não itão afetar esses resultados que provém em grande parte dessa reavaliação de ativos e coisas desse tipo, que são números, no
caso da PETROBRÁS, muito grandes, que naturalmente mascaram algum prejuízo que possa ter por força do
aumento do endividamento para atender essas necessidades de caixa.
Com relação ao problema dos serviços essenciais e das
greves, das demissões, a PETROBRÁS constituiu uma
Comissão, qUe está sendo orientada pelo nosso Presidente, para encarar esse assunto, estâ em contato com os inte~essado~~ e eu não tenho informações aqui de como está caminhando esse assunto.

a

O Sr. PRESIDENTE (Cesii-Cals)- Antes de encerrar esta reunião e antes de agradecer ao Dr. Paulo Bellot~
ti e aos demais Senadores, eu gOstaria de fazer duas observações sobre as respostas do Dr. Paulo Bellotti ao Sen~dor Jutahy Magalhães e ao Senador Severo Gomes.
Naturalmente sobre preços uniformes, que foram instituidos, segundo o Dr. Paulo Bellotti, na época do Presidente Ernesto Geísel, preç6s tfnifornÍ.es dos derivados de
petr.§teo- ~fi toqp País, naquela época não se estava dando ênfase às fontes alternativas, de maneira que o petróleq_(!ra.reaJmente, os derivados, o únko insfrumento
de desenvohdmento. Mas, tem razão o Senador Severo
Gomes, que isso inibe, de algum modo; eu não diria o ál?C?ol propriamente dito, porque o álcool tem o subsídio,
quer dizer, o preço de venda do álcool tem uma diferença
de preço em relação ao preço da gasolina. Mas, por
_exemplo,_o carvão miner~, com o uso ct_a madeira, real-mente os produtores de carvão mineral reclamam do
subsídio contido no óleo combustível que é fornecido ao
Rio Grande do Sul.
No tocante ao congelamento de preços, essa é uma
qJ.!estào matemática. Ou o orçamento da PETROBRÁS
fOi feito superando o seu próprio programa, ou então di"!niflUi~ o programa d~investiJ_11ento. Essa é uma questão
de riiiterilática, o Dr. Paullo Belotti foi meu companheiro_de escola de engenharia, como também o Senador Robeito Saturnino, e nós sempre soubemos disso, não tem
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como fugir. Na verdade, diminuiram-se os investimenrOs
e não se começaram os novos que estavam programados.
Então, esse programa foi colocado em termos mais elevados do que as próprias capacidades realizadoras da
PETROBRÁS.
Agora, de todo modo, eu creio que essa primeira reunião da CPI sobre as estatais que cumpriu o seu papel.
Houve questionamento de várias posições da PETROBRÁS, das empresas nas decisões de Governo. Eu
gostaria de a_gradecer ao Dr. Paulo Bellotti pela sua exposição clara, não fugiu das respostas, não fugiu das indagaç-ões, teve com grande experiência na empresa. Agora, gostaría de pedir que todas as tabelas que foram fossem encaminhadas à Presidência da CPI, para que ela
distribuísse a todos os participantes da Comissão. Também todos os assuntos que foram prometidos de sua
ãrea, desde o orçamento, o orçamento consolidado, a
parte da-dívida externa, montantes da dívida externa, a
parte de comparação entre a dívida da PETROBRÁS e a
divida externa, iinodificação da estrutura de preço, e todas as outras indagações que foram aqui solicitadas pelos Srs. Senadores da sua área, peço que sejam encaminhados à Presidência antes de o próximo Dirétor vif
aqui, que será n~ próxima quarta-feira. E ã.quelas que
não são da sua área, transmitisse ao Sr. Presidente da
PETROBRÃ.S, para que ele as encaminhasse, para uma
resposta posterior.
O SR. CAR[O$L YRA- Qual é o próximo Diretor,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Sobre o próximo DiretQr, o Senador Virgílio Távora propó.S a presença do Diretor Carlos Walter. Eu coloco este assunto
em discussão.
O SR. CARLOS LYRA- _E da área de inspeção ou
de explOração?

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- E, da ârea de
e~Cploração.

Então, estando todos de acordo, será convocado o Di- reter Carlos_Walter para a próxima quarta-feira, às-lO
horas.
_Muito agradecido a todos, e dou por encerrada a reu~
nião.

República Federativa do Brasil
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TEMBRO DE 1985
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - MensagellS do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal o seguinte projeto:

-Projeto de Lei do Senado n' 249/85-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Dístritó Federal
para o exercício financeíro-·de 1986.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de

nome indicado para cargo cl{}o provimento depende de
sua prévia aqulesância:
-

N'>' 198/85 (n"' 425/85, na origem), referente a

escolha do Sr. João Augusto de Médicis, Embaixador do Brasil junto à República do Quêni:i, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil na Etiópia, nos termos do Decreto n9 56.908,
de 29 de setembro de 1965.
- N\>s 199 e 200/85 (n9s 423 e-427 /~5, na origehl),
de agradecimento de comunicação.
- Nt 201/85 (n9 429/85, na origem), restit~,indo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Comunicaçio da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
lei do Senado n9 249/85~DF, lido anteriormente,
1.2.3 - Leitura de projeto
Projeto de lei do Senado n9 250/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera e acrescenta
dispositivos na Consolidação das Leil.dO Trabalho,

de modo a atribuir ao TST a competência para expe~
dir instruções sobre eleiçõeS sindicais.
·
1.2.4 '- Requerimento

N9 33~/85, de autoria do Sr. Senador Josê Ignãcio
Ferreira, solicitando a tramitação em conjunto de
projetas que men~iona.
1.2.~-

Discursos do Expediente

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Editorjal
do Jomal de Brasília, de hoje, sob o tít.ulo '"Jetons e
Democracia".
O SR. PRESIDENTE- ÉsclarecimeiltOs a -propósito de declaração que teria sido feita pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal constante do
aparte dado pelo Senador·Fãbio Lucena ao pronun~
ciamento do Senador Luiz Cavalcante.
SENADOR FÁBIO LUCENA. pela ordem- Defesa da requisição, pelo Presidente do Congresso Na.cional, de cadeia de rádio e televisão, para se dirigii ã
Nação em defesa do Congresso Nacional.

SENA DOR L UJZ CAVALCANTE, em explicação
pesSoal - Colocações sobre trechos da fala do' Sr.
Presidente.
.""SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- RepercuSSãO, liOS JOi'n"ais de hoje, das atividades da Câmarà
dos Deputados e do Senado Federal no d!a de ontem.
DefeSa da definição iinediata quanto ao início das
obras da usina hidrelétrica de Xingó.

1.2.7- Recurso InterpoSto
De autoria do Sr~G:istão MUller, solicitando, nos
termos regimentais, que -a decisão da Mesa seja su~
metida à deliberação do Plenário. Aprovado, após
usar da palavra o Sr. Milton Cabral, tendo feito declaraÇão de-voto o Sr. Martins Filho.
1.2.8 --Comunlcaçio da Presidêocla
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que ·designa.
1.2.9 - Comunicações
Do Sr. Severo Gomes, de que se ausentarã do País.
Do Sr. Humberto Lucena, dando ciência que reassume, na presente data, o exercício da Liderança do
PMDB e do Governo no Senado Federal.
·
1.2.10 1 Fala da Presidência
Regozijando-se çom a Casa, pelo retorno do Senador Humberto Lucena às atividades _parlamentares~
1.2.11- Pronunciamento

SENADOR HUMBERTO LUCENA.~ Agradecimentos pelas manifestações de carinho recebidas durante o período em que, por motivo ·de saúde, esteve
impossibilitado de exercer plenamente suas atividades de parlamentar.
1.3- ORDEM DO DIA

Formulada pelo Sr, ltamar Franco, referente à tramitaçãO do Projeto de Lei do Senado n"' 267/83, de
sua autoria.

-Projeto de Lei da Câmara n9 134/83 (n~
4.1ll /89, na Çasa d_e _orig~). gue acresce!l..!~~~!J.si
tivo ao Decreto-Lei nq 3.347, de 12 de junho de 1941,•
que instituiu ·o regime de beneficias dos se.gura<Jos do
IPASE. Rejeitado. Ao Arquivo

O SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre a
decisão adotada pela Mesa, com relação ao arquivamento da matéria objeto da questão de ordem formulada pelo Sr. Itamar Franco.

-....Projeto de Lei da Câmara n9_ 93/8"4 (n9
.2.932/76, na Cása· de origem), que introduz alterações na Lei n9 5.988 •. de 14 de dezembro de 1973,
que regula ?S direitos autorais, e dã outras'providên-

1.2.6 --Questão de Ordem

I
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cias. Aprovado o Requerimento n9 337/85, de reexame da matéria na Comissão de Constituição e JusR
liça.

SENADOR GASTÀO MVLLER - Manifesto
~os ~Ocentes da Universidade Eederal de Mato qros=so-. de reivíDdicaçõeS--que menciona,

-Parecer n? 460/85, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando, nos termos do art. 100,
IU, b, I, do Regimento Interno, autorização do Pie-.
nário para examinar o Projeto de Lei da Câmara o?
200, de 1983 (n? 5.311/81, na Casa de origem), que
assegura ao guarda-no.turno o direito à aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, e
determina outras providências. Aprovado, após usar
da palavra o Sr. Hélio Gueiros.

SENADOR JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Perspectivas Para uma política energética na Nova República.

-Requerimento n? 313(85, solicitando tenham
tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado o?
291/81. e da Câmara n' 140/83 (n•4.2l4/BO; na Casa
de origem), alterando a Lei n?4.090, de 13 de julho de
!962, que institui a gratificaç-do de Natal pa-rã ostrabalhadores. Aprovado.
-Projeto de Lei do.l. Câmara n? 1~/85 _(o?
4.337(84, na Casa de origem), que dispõe sobre_ a
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências. Aprovado, em I~' turno.

SENADOR JORGE kALUME- Necrológio _do
Sr. Lourival Valente Castanho.

SENADOR HERÁCLITO ROLLEMBERG Dinamismo empreendido pela Empresa Brasiteira de
Correios e Telégra-fos.
SENADOR JAISON BARREYo-=~·Pi-obieni.as.
enfrentados_ pelos produtores de mandioca do Estado
de_ Sant~LCatarina.
"SENADOR ALFREDO CAMPOS- 40? aniversário do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Minas Gerais.

1.3.2-- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

t.4- ENCERRAMENTO

-Projeto de Lei da Ql_ma~.a n~' 100/83_ (~?_
2.971(80, na Casa de orí&eili), que cria ã iunt"â-de
Conciliação e Julgamento de Cotia, no Estado de sãO
Paulo, e determina outras providências. DiscuSSi.O
adiada para a sessão do dia 27 de setembro de 1985..

2-'=ATA DA 158• SESSÃO, EM 3 bE SETEMBRO~ DE 1985

-Projeto de Lei da_c=-qiT!arRa !1?. ~ 1/85 _(n?
4.024/84, na Casa de oflgem), que dispõe sobre a
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de A lagoas, e· dá outras providências. Aprovado. À sam;ão.

i2.1 -:-: _1\:'l_en~g~ do Senhor ~P~esldenie da ~e

1.3.1- Dbcursos após a Ordem do DIA

ao InstiR

SENADOR GABRIEL HERMES - Análises
sobre as contratações sem liCitação, de serviços de
auditoria e -de avaliação de imõvcis.
SENADOR MÃR/0 MAIA -Justificando a ausência de S. E;t(• em plenário, face às atividades pOlíticas que desenvolve o Parlamentar.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Trabalho
realizado pelo Sr. Eduardo Cruz, vi_sando criar um<~:
campanha de distribuiçãO de leite aos filhos dos trabalhadores.

do Senado Federal, da nota expedida pelo Itamaraty
_e publicada no Correio Brazniense, edição de 7 de
-maio de 1985; de âefesa das normas do Direito Internacional no caso do bloqueio econômico decretado·
pelos Estados Unidos da América contra a Nicarágua. Aprovado.
- Requerimento n? 327/85, do Senador José IgnãCio Ft!rreira, sOliCITando tramitaÇão conjt.intã para os
Projetas de Lei do Senado n9s 361, de 1981 de autoria
do Senador Adalberto Sena. que ..acrescenta parágrafo à Lei n~ 6.782, de 19 de maic de 1980; e ,43, de
1982, de_ autoria do Senador Humberto Lucena, que
autoriza- OPoder Executivo a estender aos dependentes dos servidores regidos pela Consolidação das Leis
de Trabalho a pensão especial de que trata a Lei n?
6.782cde_l9 _Qe maio de 1980. Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n? 63/85 (n? 5·.889/85,
na Casa de origem), q'ue dispõe sobre a isenção da
multa prevista no art. 8~' da Lei n'i' 4.737, de 15 de julho de 1965- Códig-o Eleitoral. Aprovado, à sanção.
-Projeto de Lei do Senado n? 34(84, que dá nova
redução ao art. I 16, da Lei n'i'l.7l I. de 28 de outubro
de 1952, que dispõe sobre a licença especial de funcionário público federal. Aprovado, em I? turno.

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
pública

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de
sua pràia aqu&!scência.

N? 202/85 (n? 430/85, na origem), referente à éS:co- ··

SENADOR CID SXMPA./0:..._ APeJõem taV-oi-dil

indicação pelo PMDB. dO n-ovo presidente
tuto do Açúcar e do Álcool.

-:c

lha do nom_e d~ Dr. Carlos Alb~rto ~a~_eir_a para

exercer O cargo Ck MinistrO do Supr.emo Tribunãí
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Decio ~-e~~~~L~-~e -~i-~and~.

2.2.2- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO --Solução
imediata às reivindicações dos bancários.

SENADOR ALEXANDRE. COSTA - Observações sobre o comparecimento do plantão mêdico
às sessões extraordinárias.- -

2.3.-0RDEM DO DIA
--R.e-queffmentO n9 98/85, de a-utoria do Senador
Fábio Lucena, solicitando a transcriÇão, nos Anais

:Z..3.1 -Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4~-ENCERRAMENTO.

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Nivaldo Machado, proferidos nas sessões
de 16 e 28 de agosto de 1985.

4'-ATO DO-PRESIDENTE
- N' 174, de 19&5

5-PORTARIAS DO SR. DIRETOR-GERAL
--N~s

61 e 62, de 1985

6-ATAS DE COMISSOES
7- MESA DIRETORA
8- UDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 157' Sessão, em 3 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli,
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Alexandre
Costa- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo
- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Martins
Filho T Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Cid Sampaio ...:... Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - João Calmon- José Ignâcio Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro -Itamar Franco - Murilo Badaró- Alfredo Campos- Henrique Santillo- G~stão MüllerRoberto Campos - José Fragelli - Alvaro Dias Enéas Faria - Carlos Chiarelli -- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o c-omparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ll'wSeàeiário irá proceder à leitura do Expedienw
te.
~ lido o seguinte

do -Distrfto Federa.! como U_nid"ãde Orçamentária no
próximo exercício.
Ãs demais funções de Governo foram alocados recurw
sos q-Ue cOmpatibilizam seus objetivos c·om a disponibHiw
_ dade fin<~g~ira.

Ao encaminhaT <1 presente PrOposta Orçamentái'ia,
acompanhada dos quadros que a integram, renovo a
Vossa Excelência os protestos de minha mais alta estima.
--José Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito
Federal.

1"- Da situação financeira do Distrito Federal -

Exercício de 1985

RECEITA
O Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercfcio prevê uma receita de Cr$
990.033.910 (novecentos e noventa bilhões, trinta e três milhões, novecentos e dez mil
cruzeiros), com origem e composição demonstrada no QUADRO I, a seguir:
QUADRO I
Receita do Tesouro - Origem
!985 - ORÇADO

47,2

'-'

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado Federal projeto de
lei, nos seguintes termos:

48,8

"·'
Opeu<;õe~
'lli<"n~<;lo

de cred,to
de lleM

MENSAGEM
N• 197, de 1985
(N~'

! , 86~, DO l

!~~~-~;;-=
S6.5S4.900

415/85, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 57, inciso IV, combinado com o
art. 17, § li', da Constituição, tenliO a hOnra de submeter
à apreciaç-ão de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que ..estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrifo Fede"raCpara o Exercício-Fiw
nanceiro de 1986".
Brasilia, 29 de agosto de 1985. José Sarney.
E.M. n'» 044/85-GAGBrasília 1985.

DF, 27 de agosto de

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa
Excelência a Proposta Orçamentária do Governo do
Distrito Federal, para o exercício de 1986.
Foram observadas as recomendações.de Vossa Excelência, atravês da SEPLAN; e a definição dos recursõs
mantém as prioridades indispensáveis à continuidade
das ações governamentais, conforme objeti"vos e lnetas
do Programa de Ação a Curto Pr"a:Zo, qtie precede o I
Plano Trienal do Governo do DF (1986-1988).
As diretrizes estão ajustadas ao I PND da Nova Rew
pública. Dentro desse espírito, a programação prevê rew
cursos para obras prioritârias de caráter social.
Os percentuais relativos a essa área atingem em conjunto 74,49%, com 28,62% para: Educação e Cultura;
27,39% para Saúde e Saneamento; 11,04% para Defesa
Nacional e Segurança Pública, ficando 7,44% com a Assistência e Previdência.
A rubrica Administração e Planejamento absorve
10,13%, pois envolve a contribuição para a -Formação do
Patrimônio do Servidor Público, págamento da dívida
interna e externa, subscriçãO de capital e manutenção de
órgãos do Governo.
Por outro lado, para assegurar proteção dos documenw
tos de valor permanente à Administração Di reta, lndireta e Fundações, estamos propondo o Arquivo Público

9~0.0ll.910

H9.SOO.QQ_O

-···------~·~--_··--~-~--"

-· ·-

--.

m.Ooo:~= -;-;:q~:so~

__..

-·

Fonte: CSOJSEG

Até 30 de junho de 1985, a arrecadação ating"itiO valor de Cr$ 853.920~622 (oitocentOs
e cinqilenta e três bilhões, novecentos e vinte milhões, seiscentos e vinte e dois mil cruzeiros). Feita a reestimativa·para o exercício, foi previstO Um provãvel excesso de arrecaw
dação da ordem de Cr$ 1.826.137.602 (um tdlhão, oitocentos e vinte e seis bilhões, cento
e trinta e sete_mil, seiscentos e dois cruzeiros), devendo, portanto, a Receita Orçamentária do Distrito Federal, em 1985, atingir o montante de_Cr$-2.~16.171.5_12 (çlois trilhões, oitÇlcentos e dezesseis bilhões, cento e setenta e um milhões, quinhentos e doze mil
cruzeiros) conforme demonstram os QUADRO II, III e IV a seguir:
QUADRO ll
Receita do Tesouro
("ReaJizada atê 30w6w85)

EP• Cr$ 1.000 e \
ARRECADAÇJí.O
CO~TABILIZA.01'1

RECEITAS CORRENTES

Tributãria
P;,tdnu:~nial

lndu:;tz:ial
Serviços
Tr;,nsferêneias

340.5-33.255

39,9

5.5-16.774

0,6

S.05. S.6l

0,1

455.135.943

53,3

810.273.917

94,9

Outras Receitas Correntes
SOMA. !.RECEITAS CORRENTES l

0,1

1.045.952

0,9

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens
OperO!Ições de crédito
TransferênciO!IS
Outras J'leeeita5 de CapitO!Il
SOMA (RECEITAS DE CAPITAL)

34.329

2. 303.618

'·'
'·'

43.646.705

5,1

19.584.160
21.724.598

0,3

100,0

Fonte: Boletim da Receita Arrecadada de 30-6-85
Divísão da Arrecada~ào - SEF"
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QUADRO III
Excesso de Arrecadação
1985 ---Estimativa

TR)'.NSn:RJ:l'lCiiiS
P~nielp•çio

na

~~c~ita cl• UnLio

Ouuu

'l'rande

r~ncJU d~__::~ -----+~·-!

Setembro de 1985

DESPESA
A despe::.a para ( 985 foi fixad<:~ em Cr$ 990.033.910 (novecentos e noventa bilhões, trin·
ta e três milhões, novecentos e dez mil cruzeiros). E para 1986 em Cri6.800.008.6IO (seis
trilhões, oitocentos bilhões, oito milhões, seiscentos e dez mil cruzeiros), com um acrêsci~
mo sobre O exercício anterior de 586,85%. Esse acréscimo bem acima da inflação deveuse a uma programação mais próxima das reais necessidades para o próximo exercício.
Na programação dos recursos íoram estabelecidas prioridades de acordo com as aplicações constantes do QUADRO VI, onde as funções estão ordenadas de acordo com a
sua participação percentual em relação ao orçamento.
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA

Scrvtços
'l'unst..rên~u~

4~.681.H~

1.332.169,3(9

Outru MCCltU Con<'nte•

8.970.J96

O,S

~2-;-s ~---;;~~-~-~66.6;~~ 1.1~4.6-;~~~~
Opo'nç~u

Outru

~~ecita•

l4.l1S.l&7

34.999

H.999

'·'

'·'

d4 C'pfUI

SOHII (JlE<:'tlTAS OE

Font~:

~""' olo

/

)4,l1S.l67

de crédito

de oens
'l'ransfetêndu

~lanoçi,o

QUADRO VI
ÓESPESA FIXADA- 1986- (FUNDEFE incluído na funçiio Desenvolvimento Regional)

C~PlTAL) 1---4~8;:",0;;;0;:",,;;.,;-,+-:;;-;:;;--c;;-l----,=;-\-==~-;:ol

~O~ÇAÇO'.O ~

s..Uoc

~:::::::::!:::::::~;::::

CUL T~M

t s""'"~'"'o

CSO/SEG

QUADRO IV
Receita do Tesouro
1985 - Reestlmativã

IS,ÚO

PUUclpaç.l.o M
eeelu da UPl.ÔO

Outra~

'l'ransfe
,.;nc!u ~a Un>.iÕ

Fonte- CSO/SEG
lC,8

Sernços

operaç~u d"'
~l>enaçlo

1.480.200

1.4~0.~"'

:J,lll.OCO

J.JIJ.o;J

'·'

c"'õ<!ito

de Bens

'·'

'·'
'·'

SOMA tRE(:EITIIS OE C'-1'1'1'/IL)

Em cumprimento da Lei n'i' 7.348, de 24-7-85, que dispõ_e sobre a exe_cução do§ 4~ do
art. 176 da Constituição Federal, o Quadro VII, abaixo indica o valor de Cr$
1.882.263.113.000 (um trilhão, oitocentos e oitenta e dois bilhões, duzentos e sessenta e
três milhões, cento e treze mil cruzeiros) a ser aplicado na manutenção e no desenvolvimento do ensino no Distrito Federal. Vale salientar que o Distrito Federal está aplicando
209,17% além do que a Lei determina, ou seja 25% das receitas com impostos que venham a ser arrecadados, assim como das transferências da União, por força de mandamento constitucional:
QUADRO VIl
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO GDF NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO

EN§ lN O
,. ~ ~~C SUB P~CJ/ SPROJ/
p~ATti'SATll'

Foote: CSOjSEG

o•070Zi2.0l6

II- Da proposta orçamentária para o exercíc!O-Ck l9"S"6
RECEITA
A receita orçamentária estimada para o exercício de 1986 atinge o
montante de CrS 6.800.008.610 (seis trilhões, oitocentos bilhões, oito
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 249, DE 1985DF
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1986.
Ser:'\. publicado cm Suplemento à presente

edi~~o.

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
--

Submetendo â deliberação do Senado__a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende de usa prévia
aquiescência:

MENSAGEM
N• 198, de 1985
(N9 425/85, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal.
De conformidade com o art. 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submetet..à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
João Augusto de Médicis, Embaixador do Brasil junto à_
República do Quênia, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do BrasH na Etiópia, nos termos
do Decreto n9 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador João Augusto de Médicis,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 2 de setembro de 1985. -José Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
João Augusto de Médicis
RecifejPE, 18 de agosto de 1936.Filho de Rodrigo de Andrade Médicis e Ruth de Souz._a
Leão Médicis.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. Estãgio na OEA, Washington.
Terceiro Secretário, 23 de janeiro _de. 1959.
Segundo Secretário, merecimento, 21 de outubro de
~61.
.
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de março de 1967_.
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de maio de
1976.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de junho
del981.
__
Oficial de Gabinete do.. Ministro .de Estado, 1961.
Subchefe. interino, do Cerimónia!, 1962.
Subchefe do Gabinete do Ministro _de Estado, 1967/69.
Introdutor Diplomático, 1969/70..
Introdutor Diplomático, 1975(76.
Chefe da Introdutoria Diplomãtica do G_abjnete do Ministro de Es.tado, 1977/79..
_ - Secretário de Assuntos.Legislativos, 1979j8l.
_,
-_,
Chefe do Cerimonial, 1981/1983. . .
Chefe do Departamento do Orien~ Próximo, 1983.
o

•

Nova York, ONU, Segundo Secretário, 1962(66.
Port-au-Prince, Segundo Secretãrio,- 1966/"67.
Port-au-Prince, Primeiio Secretário, 1967.
Port-au-Prince, Encarregado de Negócios, 1966, 1967 e
1980.
Londres, Primeiro Secretãria-;· 1970/73.
Londres, Conselheiro, 1973.- - -Buenos Aíres, "Conselheiro, 1973/73.
Nairobi, Embaixador, 1983.
República de Uganda, Embaixador, cumulatívamerite,
1983,
Nairobi, Representante Permanente junto_ ao UNEP e
ao HABITAT, 1983_
Conferência sobre o Aproveitamento Hidráulico de_Salto Grande, Buenos Air:e.s, 1960 (membro),
Grupo de Trabalho da organização do programa de visita do Presidente do México, 1960 (membro}.

Comissão da Organização do Programa do Encontro entre os Presidentes do Brasil e_ d_a Argentina, 1961
(membr_o).~_
_
... _
XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessões da Assembléia
Geral da ONU, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965 (membro)_
Representação do Brasil no Conselho Qe Segurança das
Nações Unidas, 1963, 1964 (assessor).
Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Cósmico, das
Nações .Unidas, 1963, 1965, 1966 (assessor).
Subcomitê Jurídico do Comitê para Uso ~cífico doEspaço Cósmico, 1963 (assessor).
Comitê ad hoc do Conselho de Segurança, ONU, de estudo de·sançôes contra a África do Sul, 1964 (assessor).
Comitê Especial das Nações. Unidas sobre Operações de
Paz, 1965 (assessor).
.._
Reunião da Comissão de Direit.o Internacional, ONU,
Genebra, 1965 e Monte Cario, I 966 (assessor).
Assembléia Geral de Emergência das Nações Unidas,
Nova York, 1967 (membro).
Conferência ·da ONU :>obre o Direito dos Tratados, Viena, 1968 (membro).
_
XXIV_ Sessão da Assemblêia Geral da ONU, Nova
YOrk. 1969 (membr"O)~ -·
-ii Reunião de Consulta dos GruPos dC: Peritos deTranspQrte e Telecomunicações dos Países da Bacia do Prata,
1974 (memoro).-·
_
_
_____ _
XXXII SesSão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Yor.k, 1978 (delegado-suplente).
Grupo orga-nízador e da comitiva que aCo"rilpanhou o
Presidente Ernesto Geisel em suas visitas oficiais ao Paraguai, França, Reino Unido, Japão, México, Uruguai e
R~__g_bJi_ç!!_Federal da Alemanha, 1976, 1977 ~ 1978
(membro).
Delegação brasileira às CerimôniaS qUe nlarCáram o ittício do Pontificado do Papa João Paulo I, 1978
(membro).
COri"üSsão.Especiill encarregada de coordenar as medidas
relacionadas com a visita de Sua Santidade o Papa João
Paulo H ao Brasil, 1980 (chefe).
0(ientador _ProfissioriaJ _do~ alunos do Curso de PreparaçãO à ·carreira de Diplomat3:, 1980(81.
Membro do Grupo organizador e da comitiva que acompanhou o Presidente João Baptista Figueiredo em suas
visitas oficiais a Portugal, EStados Unidos da Ariiérica,
Cã.nadã:e Nações Unidas, 1981/82.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do MéritO- Naval, Grande Oficial, Brasil.
oraem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordim ·do Mérito Aeronãutíco,· Grande Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Laura MUller, BrasiL
Medalha do Pacificador, Brasil.
O Embaixador João Augusto de_Médicis se encontra·
nes.t.a data no exercício de suas funções de Embaixador
do_ Brasil junto à República do Quênia.
Se.cre.laria de Estado das Relações Exteriores, em
de
de 1985. - Paulo Monteiro Lima,
Chefe do Departamento de Pessoal.
--- (À C~n?issão de R€lações ExteriOres.}

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N9 199j85_(n9 423/85, na origein), de 2 do _corrente; refefi!nte...·à promUlgação da Resolução n~' l, de 1985CN..,
N9 200./85 (i1~'427 /85, na origem), de 2 do corrente, referente- à promulgação da Lei-complementar n'i' 49, de 27
de-junho ·de·t98S:
·
,
·
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N9 201(85 (n9'429/85, na origem), de 2 do corrente, referente ao Projeto de. Lei da Câmara n9 54, de 1985 (n~'
5.68:5.j85, na CáSa de origem), que autoriza o Poder Executivo a. abrir ao Minist_ério da Educação crédito especial
de seis bilhões, duzentos _e quarenta e .dois rriilhõ.es e novecentos mil cruzeiros).
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.358, de 2 de
setembro de 1985). ·
-
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Do Expediente lido, consta a Mensagem n<;> 197, de 1985 (n9415f85,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, nos termos do
art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17, § 19. da
Constituição, o Projeto de Lei do Senado n9249, de 1985
-DF~ que estima a receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1986.
A matêrta serã despachada à Comissão do Distrito Federal, podendo os Srs. Senadores, perante ela, apresentar
emendas nos vinte dias que se seguirem à sua publicação
no Diário do Congresso Nacional.
Para emitir parecer sobre o projeto e as emendas, a
Comissão terá o prazo de trinta dias.
O SR. PRESIDENTE (José- Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido_ pelo Sr. 19-Secretãrio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 250, de 1985
Altera e- aCrescenta dispositivos na Consolidação
das Leis do Tr_abalho, de modo a atrlbui.r ao TST a
competência para exp8ndir sobre-eleições slndicais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' O art. 531 da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescido de mais dois parágrafos, passa a vigorar
com as seguintes modificações:
ArL 531,

<-occ-•••~•~••••••••••••••••••~

-§- 4~ · ·Ca.be'rã' ~~ ·-r;à,~·~;l·s~p~~~·d~ ;:;;b~,h~
expedir instruções regulando ·o processo das eleições
sindicais.
§ 59 É da competência da Justiça do Trabalho:
a) indicar observador para acompanhar as
eleições sindicais;
b) receber o registro de cl).apas, caso a secretaria
do sindicato crie grave .obstáculo para isso;
c) julgar impugnações feitas por cadidatos ou associa_dos do sindicato;
d) recebere arquivar a ata da eleição encaminhada pelo presidente da entidade com relação dos nofnes_e_função dos eleitos;
e) julgar todos os conflitos ocorridos no processo -eleitoral sindical;
§ 69 Onde houver mais de uma Junta de Conciliação e Julgamento, a primeira serã a competente
para os efeitos do disposto no parãgrafo anterior.
Art. 2"' Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
-- Justificação

_AP

~tabelecer

normas pertinentes às eleições sindicais, cuidam os arts. 529 e seguintes, CLT, de perpetrar a
mais grave ingerência do Poder Executivo na atividade
sindical, eis que. através delas, o Ministério do Trabalho
instrui a eleição, impugna candidatos, julga impugnações, registra diretOria eleita; tudo da inaneira mais iri:;
conveniente posstvel à verdadeira autonomia sindical.
Configura o texto, ademais, grave anomalia," jã que
desconhece totã.imente o fatO de existir uma Justiça espe~
cíaHzãcta:--=- -a dO Trabãlho- à qual se poderiam e se deveriam cometer tais atribuições, no mesmo molde do que
ocorre no âmbito eleitoral.
O que propomos é, pois, que as normas pertinentes às
eleições. sindicais sejam expedidas pelo Tribunal Superiar·do Trabalho, bem como que, em conseqUência, certos a tos relativos a tais eleições sejam realizadas pela Justiça do Trabalho através.das JCJs. Com isto estaremos
afastando o MTb de qualquer atividade arbitral, policiadora ou coercitiva no mundo sindical.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1985. - Nelson
CarneirO.
LEG!SLAÇÀO CITADA
CONSOUDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 53_l. _Nas eleições para cargo de diretoria e do
cónSellio fiscal serão conSideradoS eleitos os candidatos
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que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao

nunciar faltosos, impedir que '""jetons" sejam pagos
indevidamente, é contribuir para o aprimoramento
da democracia. Felizmente entre os parlamentares
existem aqueles que não se identificam cõni a exi- gência popular de decoro parlamentar. Finalmente,
eleições se aproximam e os eleitores têm direitO-ae
Saber como se comportaram seuS repreSentantes.
--O Presidente José Fragelli agiu no interesse da
der.nocracia e, por mais que se queira dizer, são os
faHCIS:Os que comprometem seu bom funciomimento. Combater um clima de cumplicidade, que
ameaça se tornar coisa ainda mais Jirave; é a obrigação de cada congressista, É dever também das
Mesas diretoras do Congresso, portanto de seus
presidentes. Só com rigor para consigo mesmo é que
o Congresso recuperará a autoridade que lhe tira-

total dos associados eleitores.
§ li' Não concorrendo à primeira convocação maio-

ria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos
candidatos essa maioria, proceder-se-â a nova convocação para dia posterior, sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores
presentes.
§ 29 _ Havendo somente uma chapa registrada para as
eleições, poderá a Assembléia, em última convocação,
ser realizada duas horas após- a prirrieira convocação,
desde q~e_ do edital respectivo conste essa advertência.
§ 31' ·Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministêrio do Trabalho designar o presidente da seção eleitoral, desde que o requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas.
-V. § 49 do art. 524 desta CLT, com a redação que
lhe deu a Lei n9 2.693, de 23-12-1965. Em vigor apenas o
§~

-

-

Redação de acordo com o Decreto-lei n9 8.U80. de
II de outubro de 1945 (DO 13-10-1945).
§ 49 O Ministr()do T-r-ã6aJfio expedirá instruÇões regulando o processo das eleições.
-O processo das eleições sindicais é -regulado ·peJa
Portaria n9 3.437, de20 de dezembro de 1974 (DO 27-121974).

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O prõjeto lido
será. publicado remetido âs comissões comPetentes.
Sobre a mesa, requeri me'?- to que vai ser lido pelo sr. J<;>.
Secretário.
·

e

É lido o scguínte

REQUERIMENTO
No 336, de 1985
Nos termos do art. 282 do Regimenta Interno, requeremos que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:
--Projeto de Lei do Senado n9 085, de 1985;
- Projeto de Lei _do_ Senado n" 070, de 1985;
- Projeto de_ Lei do Senado nll 079, de 1985;
- Projeto. de Lei do Senado n9 082, de 1985;
-Projeto de_ LeLdo Senado_ n9 132, de 1985; _e
-Projeto de Lerâo S_enado n? 163, de 1985.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1985. -José Ignácio
Ferreira, }9 Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O re_querimento será publicu.do e incluído ria Ordem do Dh, nos
termos do disposto no art. 279, inciso Il, letra c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -Há oradores
inscritos.
Concedõ a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante,
por cessão do ilustre Senador Jorge Kalumc.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- AL Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi_
_
dente, Srs_. Senadores:
Com vistas à inserção itos Anais desta Casa, passo a
ler editorial publicado no Jornal de Brasília, de hoje, sob
o título_; "Jetons e democracia";
"JETONS E DEMOCRACIA
O Presidente do -senãdo se recusou a abrir a reunião conjunta do Congresso porcjue não havia número regimental. FOi criticado por congressistas,
mas seguramente tem o respeito e a admiração da_
opinião pública.
A existêncíri--de um Congresso respeitado pelo
povo é um reqriíSito -básico para a ·est30ilíaade da
democracia. Nisto todos estão de acordo. Entretanto que este respeito seja obtido através da mentira,
não é sério. Tentar impedir, como pedia ontem, qUe
jornalistas cumpram seu dever ~e informar, é a Pfor
maneira de se -tentar consolidar as lnstftuiçOes.
O que se pede, o que os cidadãos têm direito de
exigir, é que seus representantes, que sãõ pagos para
isto, trabalhem e procurem bem os representar. De-

O

Sr~

Fábio Lucena- Per!!Jite_V.

0--SR.~-LUIZ

Ex~

um aparte?

CAVALCANTE- Pois não, eininente

Senador!
()-Sr. Fábio LUcena- Nobre Senador Luiz -Cavalcante, evidentemente, todos concordamos com a inserção do
editorial que V._ Ex~ acaba de l_er, para os _fins, já disse, çla
sua interpolação nos Anais do Senado Federal. Mas, eu
gost<lria de perguntar-lhe, nobre Senador Luiz Cavalcante, e também gostaria que V. Ex• me explicasse a até me
ensinasse, em face da larga experiêndà que o anima ein
sua vida pública, e diante da sua iri excedível sabedoria, o
seguinte: a que isto leva, esta orquestração que aão faz a
exceção, nobre Senador, e atinge dir_~tal1}~nte a Insti-_
tuição do Congresso Naclon~? A ciue isto pode levar,- Sr.
Senador1_0ntem, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Moreira Alves, agrediu o Congresso Nacional, imiscuiu-se em atribuições interna corporls do Poder Legislativo, através do j<?_~na]_ Folha de S. Paulo: o
jornal- publicou declarações do Presidente do Excelso
Pretória, agressivas ao Poder Legislativo, e o mesmo jõrnal, hoje, não retifica as agressões do Ministro 'i\loreíra
Alves, naturalmente porque S. Ex' não o fez, não procedeu u essas retific<ições·. Ontein, conhecido m_elia!lte a indústria do cimento, melhwte atê por herança, tachou o
Congresso Nacional de Poder sem dignidade e esse meliante, chamado Antônio Ermírio de Moraes Filho, é
membro da Comissão COri.stittiiiúe designada pelo Senhor Presidente da República. Qui bono, nobre Senador? _
A quem isto serve?-Serve à imprensa?-Serve aos donos de jornal?-Serve aos Congressistas?-Serve aos
induslriais?-Aos trabalhadores?-Ã sociedade? Isto
para ninguém serve, nobre Senador Luiz Cavalcante,
porque só desserve à democracia. No momento em que
se tenta, por culpa de alguns, atingir a todos, ati_t:tgir a
instituição, o que se pretende, em realidade, nobre Senador, é_ c_ríar um clim.t contrário ao re_gime dem9ç_rático,
um-Clim3 de" golpe, um clima de violência contra ãs institulções--:-Não jJosso-nem devo generalizar, mas essa campanha tem responsáveis diretos e os responsáveis diretos
por esta campanha sórdida contra o Congresso são certos donos de jornal que pensam que t9do mundo tem
medo deles neste País! E V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, poderia prestar os serviços que sempre prestou
ao Congresso Nacional se se recusasse a fazer coro dessas agre_ssões destinadas a macular a instituição e que
têm por móvel certos setores da imprensa brasileira.
Mus, quero dizer, Sr. Senador, com a sua permissão, que
o Congresso resistiu ao Ato Institucional nll 5; o Congresso resistiu ao arbítrio. Srs. Senadores Cid Sampaio e
João Lobo, eu gostaria de poder enxergar o Sr. Senador
a quem estou aparteandu. De modo que também peço a
gentileza do assessor do Senador Lomanto Júnior, que
me cooçeda ~ste privilégio de enxergar o eminente Senador_Luiz_ Çavakante, uma _vez que ver, eu o vejo, ainda
que não haja luz. Mas, a que isso serve, Sr. Senador e a
que servem essas transcrições, essas leituras que V. Ex•
faz da tri_bun<l do Senado da República? Estarão servindo à boa causa da democracia ou estarão abrindo uni
fossO imenso, Sr. Senador, que vai tragar não apenas o
Congresso, v<J.i tragar, também, a imprensa e a imprensa
não- p-Oçe viver sem o Congresso e o Congresso sem a imprensa. Não pode haver dois sóis no firmamento, já dizia
Gengis Khan-; não pode haver duas instituições similares
ao Congresso, capazes de representar a soberania popular, nobre Senador Luiz Cavalcante. E não pode, tambêm, haver duas instituições como a imprensa, capazes
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de poderem bem orientar e bem informar a opinião
pública. Gostaria de: pedir, por meio deste aparte, que V.
Ex~ se aliasse ao Congresso Nacional e pedisse à imprensa que deSse noine aos "bois", desse nome aos relapsos,
aos faltosos, aos irresponsáveis, mas parasse de atingir a
instituição. Não se pode atacar a Igreja Católica, Sr. Senador, pela existência de dois ou três padres apóstatas.
Não se pode continuar, assim, a agredir o Congresso Nacional por motivo de uma meia dúzia. Chamo a atenção
de V. Ex•, Sr. Presidente, com a sua permissão; o Regimento Interno impõe a V. Ex• o dever de defender a instituição que V. Ex• preside. E espero que, doravante, V.
Ex• passe a cumprir com essa obrigação, da qual não
pode abrir mão!
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Nobre Senador Fábio Lucena, o editorial que acaba de ler reflete a opinião
de um jornal de Brasília que, por coincidência, é a mesma opinião de todos os grandes jornais que se publicam
nestt: Pafs. Nesse caso do ''jeton", para falar corujosamente como V. Ex• merece, como V_ Ex.' fala, não se viu
ainda nem mesmo uma carta de um leitor defendendo o
pagameMo de "jetons" a quem não pisa nesta Casa.
Mas, respondendo mais diretamente à pergunta de V.
Ex• - a que leva isto?- Pelo menos a mim, leva-me àquele mesmo entendimento do Senador Fábio Lucena
que, na última reuniãci da Comissão de Coristituição e
Justiça, defendendO certo preceito Constitucional, disse
literalmente: "Nós não podemos atropelar a superlei."
Pois é justamente o que eu estou pretendendo fazer. não
atropelar a superlei, quando diz, no seu art. 33, § 39:

•·o pãgainf:nto- da parte variável do subsídio corresponderá ao comparecimento efetivo do CongressiSt:l e à participl.lçãc na~ \'Otações."
Não obedecer a esse artigo, e ao seu parágrafo, é atropelar a super lei.

O Sr. Fábio Lucena- Não se tem obedecido a um arfigo-- com a sua permissão - mais drástico que, se
aplicado, cassaria o mandato de 1/3 dos Membros do
Congresso Nacional. Não se aplica o dispositivo que diz
que perde o mandato o Deputado ou Senador que faltar
a mais de 1/3 das sessões anuais.
O Sr. João Lobo -

Isso é autoritarismo.

O Sr:,_fábiO Lucena- Isso é a Constituição, mais aplicar isso seria autoritarismo, porque esta Constituição é
autoritária, Sr.-Senador. Agora mesmo está nos Estados
Unidos o eminente Senador Aluysio Chaves, a tratamento de :-;aúde. O Presidente Jo~é Sarney vai à Organização
das Nações Unidas e vai ser acompanhado de uma dele-gação de Çongressista.s. Esses Congressistas que vão com
o-Pn!sidenie da Ripública, aos Estados Unidos, deverão
deixar de receber o se_u "jeton"? Não est:uão eles represenúndo a Nação brasileira, em missão oficial, inclusive
garantida pela Constituição Federal, Sr. Senador? - ·0 SR. LUIZ CAVALCANTE - O § 3• do art. 3• da
Constituição diz que_ eles não têm direito ao "jeton". Absolutamente! quem não estiver aqui, não tem direito,
não!
O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• tem toda a razão e não é
sobre isso qu~ -~tO:_!.I discutindo; estou questionando o
fato de que não dizem quem é que falta às sessões_ d~
Congresso; generalizam, Sr. Senador. Aqui, todos faltamos, inclusive V. Ex•, que ê o mais assíduo, depois de
mim, a_credito- depois de mim, acredito. Mas, aqui, todos faltamos, Sr. Senador. Esta, a realidade. Aqui, ninguêm trabalha. Quando V. Ex' sabe que há as comissões
e; hoje, o Congresso não pode reunirwse às 1 l horas da
manhã precisamente por acúmulo de trabalho nas Comissões Técnicas. O Presidente do SeJJado, ontem, na
sessão noturna, deixou de convocar o Congresso Nacional para ils II horas da manhã, porque seria impossível
reunir o Congresso Nacional, em face d6 a reunião símultânia de cinco comissões do Senado Federal. Sr. Senador, pode ser um golpe, pode ser um golpe, pode não
ser.Mas não sejamos nós os instrumentos da dúvida, da
incerteZa, em síntese., dos azares da sorte ou da sorte dos
azares_ E com relação a mim, quero mostrar ao Senado
_que os_jornais do meu Estado passaram a publicar na
íntegra os meus díscursos, com todos os apartes, páginas
inteira, na tntegra. Privilégio que poucos dos Senhores
possuem, e eu não tenho jornal, sou meramente um·fun-
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cionârio do jornal, onde trabalho hã 27 anos~ Para que o
dono do meu jornal manda fazer isso? Para que eu não
seja incluído, Sr. Senador, nesta campanha insidiosa de
âmbito nacional. Ocorre que não QUero apenas a !ninha
exclusão, quero a exclusão da Instituição inteira, porque
a Instituição não merece o que estão fazendo com ela. Se

algum Senador o merece isoladamente, que se lhe dê o
nome, mas a Instituição nãõ pOde mais ficar subordinaR
da a esse tipo de provação.

O SR. LUIZ CAYALCANTE- Eu apenas respondo
ao Senador Fábio Lucena que, de minha parte, não estou visando a golpe algum. Reitero o que já -disse: de minha parte, visá-a que nãô se repita aquilo que o Senador
Fábio Lucena_ (:bama de atropelar a Constituição.
Desejo que o art. 33, § 3~>, da Constituição, não seja
mais atropelado. Muito obrigado a todos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Srs. Senadores, devo uma explicação, aliãs, mals de uma.
Em primeirõ lugar, quanto à declaração que teria feito
o eminente Presidente do SuPremo Tribunal Federal,
Ministro Moreira Alves, a respeito do Congresso Nacional- referida pelo nobre Senador Fãbi"o Lucena: S. Ex•,
ontem pela manhã, me telefonou dizendo que não havia,
de modo algum, prestado aquelas declarações ao jornal
paulista e que se havia surpreendido porque, 'inclusive, o
jornal colocara entre aspas as declarações.
E acresCentava S. Exf q-úe famals- faria 'qUalquer referência ou traçaria qualquer paralelo entre os dois Poderes. E ainda: "a prova de que não fiz e nem poderia fazer
aquelas dedarações é que- ainda entre aspas, diz o jornal - eu teria declarado: a minha famíJia - mais ou menos estas palavras - reside em São Paulp e eu, todas as
''ezes que quero vê-Ia, tenho que pagar o meu transporte".
Ora, é fato de todos conhecido, pelo menos no Supremo Tribunal e de muitos de nós, que a família do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal mora,
sempre morou, com S. Ex• na Capital da República.
Então, o Ministro Moreira Alves nega tachativamente
tenha feito aquelas decfarações a que se referiu o nobre
Senador Fábio Lucena.

O Sr,. Fábio Lucena pela ordem.
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Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Permita·me
terminar a explicação: depois, poderei conceder a palavra a V. Ex', por tê-lo citado.
Srs. Senadores, essa campanha que hoje a imprensa
faz contra o Congresso Nacional, realmente, é estranha.
Mais estranho ainda é o apoiO que alguns Congressistas,
inclusive o nosso eminente, estimildo Senador Luiz Cavalcante dá. Porque hâ 25 anos que o Congresso estâ-ein
Brasflia e procede desta mesma maneira e todos os Congressistas, na Câmara e no senado, durante este tempo,
receberam os seus jetons mesmo nas suas ausências. O
nobre Senador Luiz Cavalcante, naquele discurso do dia
19, disse que cometia um perjütio o Presidente do Senado ou da Câmara que autorizava o pagamento do Senador ou Deputado ausente, e perjúrio também cometia
quem o recebesse. FaJta o eminente Senador Luiz Cavalcante dízer se, no longo tempo em que tem pertencido
aqui em Brasília, à Câmara dos Deputados e ao Senado,
janlais cometeu este perjúrio de ter recebido o seu jeton,
por ocasionais ausências, antes do dia 19, quando S. Ex~
pronunciou o seu discurso. O que não compreendo é q,_
mudança de procedimento da Imprensa e de alguns doi:'
Srs. Congressistas.
. Tenho feito várias declarações em que tenho dado as
razões que me levam a não tomar a providência de suprimir os jetons dos Srs. Senadores que aqui não eompiuecem. Tenho, Sr. Senador Fábio Lu_c_en_a, feito a defesa do
Congresso Nacional e do Senado Federal, dizendo,
sobretudo, que considero o exercfcio de um mandato
político, o exercfcio da política, por um ciaadão brasileiro, um munus público, e esse exercício -e essa atividade
não se esgotam com a sua- presença aqui n6· plenário do
Senado Federal, nem da Câmara dos Deputados. ~ preciso compreender que o polhico exerce a sua ampla e
complexa atividade, quando_ .no exercfcio de um mandato popular, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados e mesmo quando f'.steja nas suas atividades políticas
fora do Congresso Nacional.

Citei dQ.is _exemplos que me permito repetir- dos Senadores João Castelo e Carlos Alberto que, agora, lutam
ao lado de suas respectivas esposas num pleito eleitoral
nas Capitais "dos seus Estados. Eu os considero no exercício de um munus público, eu os considero na atividade
política de um sacrifício muito maior do que s~ estives·
sem presentes no plenário desta Casa, e, por isso, não adrriitO corta-r os seus ''jCtons". Se há dois ou três ou qUatro
Congressistas que, por outras razões, não .comparecem
aqui, esposo a opfnião que me parece emitiu o Senador
Fábio Lucena, que não há de ser por meia dúzia que todos.os Outros devam pagar.
ConsiderO esta campanha realmente mesquinha contr.a __o_Congresso Nacional, diminuindo a imp"oitância da
atividade de um homem público, de um político, no seu
País, na sua Nação, no seu Estado; é mesquinharia pen·
sar que apenas um ••jeton" ê que há de trazer para o pie·
nário da Casa, todos os dias, Senadores e Deputados.
Todos conhecemos os imensos saCrifícios da aiividade
po!ítiça; todos sabemos os percalços pelos quais Pl:lSsamOs. Se hâ alguns que estejam em condiÇões de exercer
atividade política com aUsências ·prolongadaS e, ao mesmo tempo, perderem os seus '"'jetons", no entanto, acho
e posso dizer que a maioria dos Srs. Parlamentares como os dois casos a que acabei de me referir- não teria condições de continuar as suas atividades políticas se
os ..jetóns" lhe fossem cortados.
Assim tenho me pronunciado todas as vezes que sou
requerido pela imprensa, e não me tenho negado a dar o
meu testemunho.
De sorte que, Sr. Sen-ador Fábio Lucena, eu gostaria
de saber a maneira pela qual, sem ser esta que tenho manifestado em todos o.s momentos - e que_aqui, apenas,
estoU repetindo- e.u poderia defender o Congresso Nacional. Encontramo·nos num regime de liberdade, incJu- sive, de manifestação da imprensa e acho que a maneira
pela qual estou defendendo o Congresso é a de não me
negar a nenhum debate, a nenhuma declaração em momento algum, o modo pelo qual estou exercendo esta defesa do Congresso Nacional e, particularmente, do nosso
Senado da República. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Piesidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res_;
V. Ex•, Sr. Presidente me fez uma pergunta e vou
Não vou dizer que V. Ex• está no dever,
p-Orque não devo dizer isto. Sei que V. Ex• cumpre, com
exatidão, com esmero e c.om escorreição os seus deveres
de Presidente do Senado e do Congresso Nacional. Mas,
V. Ex' me fez uma pergunta: '"'De que outros meios poderei usar?" Vou responder: requisite, como Chefe do
Poder Legislativo, uma cadeia nacional de rádio e televisão para defenâer o Congresso Nacional. A sua· voz -tem
qUe chegar, Sr. Senador José Fragelli, a todos os quintais
desta República, onde_a maledicêi'l.cia pulula de dia e salfíta à noite. Isto, V. Ex• pode e deve fazer!
E faça, Sr. Presidente, com urgência urgentíssima,
porque tenho certeza que a. opinião púb-lica brasileira, ao
ouvir as explicações que V. Ex~ acaba de fornecer, no
plenário do Senado Federal, vai mudar essa imagem distorcida que tão dolosamente e por tanto tempo vem sen-·
do_m.ovid.a, construída de modo espúrio, para endossar
suas palavras, contra o Congresso Nacional.
Faça-o, pois, Sr. Presidente José Fragelli, não aperias
pelO Corigresso~'TãÇã=o-pela sociedade brasileira, e façao, sobretudo, pela liberdade de imprensa, que tem no
Congresso um afiado imortal porque, no dia em que a
censura descer sobre a Imprensa, aquelas tribunas estarão esvaziadas e, no dia em que esvaziarem aquelas tribunas, Sr. Presidente, será muito túde para que a Imprensa possa contar com o Congresso como seu eterno
aliado na defesa das suas prerrogativas e da sua liberda-·
de,
t: preciso entender bem, Sr. Presidente;. os Senadores
morrem - é a lei de Deus - mas o Congresso fica. Osdonos de jornais morrem, mas a Imprensa fica, Porque a
Imprensa e o Congresso são eternos.
r~pOndê-la.

Defenda, Sr. Presidente, por uma cadeia nacional de
rádio e televisão, essa:s duas eternidades irmãs- a eternidade do Congresso e a ett;;rnidade da Imprensa brasileira. (Muito bem!)

O Sr. Lulz Cavalcante- Sr. Presidente, fui citado por
V. Ex• e peço a palavra, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetti) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL-AL. Pronuncia
p seguinte discurso. Sem revisão do orador;)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Perjuro também o sou, como todos os colegas, sem nenhuma exceção, porque todos recebemos indevidamente,
algurria vez, sessõeS. a que "faltamos. Isso, todavia, era
uma exceção, quando o Congresso veio para cã. E eu
ainda sou oriundo dos tempos austeros do Palácío Tiradentes, onde era uma exceção faltarmos às sessões. Hoje
é uma regra que atinge, às vezes, até o càráter de regra
absolutamente geral, conforme se verificou em dias do
mês passado, quando o Deputado Valmor Giavarina, do
Paraná, em uma sessão do Congresso, falou para um plenário absolutamente v:i.zio. Na MeSa, o Presidente e o
Secretário eventUal, que por casualidade,_ era eu. E não
foi a Priineifã-vez que um ótildor falou para um plenário
absolutamente vazio. Mas, até há pouco, a regra não era
geral. Hoje,_ a regra geral é que se fale nas sessões do
Congresso para 3 ou 4 parlamentares somente, ou, quando muito dez. Mas, via de regra, não passa mesmo de 3
ou 4 Parlamentares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me que isso é
que amesquinha o Congresso. Isso não é o efeito. Isso é a
causa das críticas que a imprensa tem feito. Efeito é, Sim,
a crftica que disso tenho feito desta tribuna. Não sou golpista; tenho a reeleição terrivelmente dificil, mas isso é
problema meu e de ninguém mais; não tenho dinheiro
para gastar e nem recorrerei a dinheiro de ninguêm! Estou defendendo uma causa que é a causa da minha consciência, simplesmente.
Sr. Presidente, agora quanto à declaração enfática de
V. Ex•, de dizer que não cortaria jamais os jetons dos SenadoreS João Castelo e Carlos Alberto, que estão defendend~ suas candidaturas nos seus Estados, isso é o ponto
de vista de V. Ex•, muito louvável sob o prisma pessoal.
Mas a Constituição não dá guarida a V. Ex•, porque o
que manda mesmo é cortar o jeton, seja qual for o motivo. Mesmo que o faltoso esteja num hospital lã em São
Paulo, às vesperas da morte, tem que cortar. A simples
disputa de uma eleição, Sr. P~~idente, não é um interesse nacional, pode coincidir com o interesse nacional,
mas, via de regra, corno é o meu caso, é mero interesse
pessoal do disputante. Simplesmente isso.
E paro aqui, Si-. Presidente, porque de modo algum
desejo alterar com o ilustre Presidente desta Casa, meu
venerando amigo José Frage!H.
Era o ~ue tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRFSIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR: JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o segUinte" discurso. Sem revisãõ do orador.)Sr." Presidente, Srs. Senadores:
Antes de entrar na razão que realmente me trouxe a
esta tribuna, desejo fazer uma prestação de contas em
noine -da·-C"âinira do Senado, pelo dia ·de ontem. Ontem, Sr. Presidente, faliuam no PeqUeno Expediente da
Câmara, os Oeputados Furtado Leite, José Fernandes,
Magno Bacelar, Casitdo Maldaner, Wildy Vianna, Walmor Giavarina, Juarez Batista, Cunha Bueno;-Plínio
Martins, Francisco Amaral, Jacques D'Ornellas, Nitson
Gilbson, César Cals Neto, Ernesto de Marco, Haroldo
Sanford, Jorge Arb.age, José Freire," Alberico Cordeiro,
Raymundo Asfora, Mário Frota, Osvaldo TreVisam, Pedro Germano, Ubaldino Meirelles, Gilson de Barros,
Daso Coimbra, Siqueira Campos, José Jorge, Vicente
QUeiras e Sérgio Lomba. No Grande Expediente, falaram os Deputados Nilson Gibson, Walmor Giavarina e
Gilson Garcia, e na O!dem do Dia, os Deputados Osvaldo Trevisan, Prisco Viana, Oswlado Lima Filho e Celso
Peçanha.
No Senado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, falaram,
Ontem, os Senadores Jorge Kalume, Cêsar Cais, Jutahy
Magalhães, Nivaldo Machado, Marcondes Gadelha e
Mário Maia.
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Vendo hoje, Sr. Presidente, seis dos maioresjon1ais da
imprensa nacíomli, dois de Brasília, dois do Rio e dois de
São Paulo, apenas pude ler que, nas sessões da Câmara e
do Senado de ontem, havia falado o Deputado Walmor
Giavarina sobre determínado assunto, que mereceu duas
linhas em um dos jornais, e o S~nador Jutahy Maga~
Ihães, que foi O felizardo de ontem_,_ porque um dos jornais disse que eu havia criticado a imprensa vigilante,e,

outro, disse que eu hav!a isentado a imprensa, quando
não tive a preocupação nem de isentar, nem de criticar,
mas de mostrar que acho importante o trabalho realizado no plenário.
Quando lemos na imprensa a preocupação de saber se
há a presença de 1, 10, 20 Senadores ou de I, 50 ou 100
Deputados no plenário, está correto -eles que~em saber quantos estão presentes, porque devem consider!lr
importante o que se passa no plenário. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no dia seguinte, eles consideram
tão sem importânciã. o que se fala no Congresso que não
noti.ciam uma linha, sequer, do que se pa-ssou na~âmara
ou no Senado. Falaram, ontem, 36 Srs. Deputados e 6
Srs. Senadores, portanto, as sessões não foram vazias, no
entanto, nada se fala sobre isso.
Vi hoje, com relação ao pronunciamento feito pelo Senador Luiz Cavalcante, que um dos jornais da Capit::~l
diz que não é o caminho certo cobrar da imprensa que
cumpra a sua obrigação.
·
Não, Sr. Presidente! Ninguém está cobr.ando. Pelo
menos, da minh::~ parte, não há essa inte-nçã-o. Acho que
eles têm o direito de nos criticar, tudo bem! E. correto o
seu posicionamento. Mas também têm que aceitar as
críticas que aqui se fazem, pois eles não estão isentos
também de ser aqui chamados à atenção, se por acaso
um ou outro Senador considerar que a ação não_es_tá sendo bem feita, que a imprensa não está cobrindo bem os
trabalhos deste Congresso_. _
Não sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, seexistealguma intenção subtllterna disso, mas acredito que não.
Francamente, acredito, tenho confiança de que não exista nada sobre isso: posso admitir que haja um- equívoco
de interpretação dos f::~tos, porque realmente, como disse
V. Ex•. Sr. Presidente, é muito mesquinho, numa hora
desSBs, ficarmos aqui discutindo a respeito de "jetons".
Acho que não é o momento! A democracia não está exigindo de nós sabermos se vamos ganhar isso ou aquilo,
acho que ganharemos sempre aquilo que for determinado para ganharmos~ Não creio que nenhum Senador,
aqui, esteja pedindo a V. Ex.• para aumentar os vencimentos, pois acho que os aumentos de vencimentos são
feitos de acordo com a legislação que exíste, ninguém, está preocupado com isso. Agora, temos preocupações,
porque sempre nos cobram o que fazemos. O Senador
Fábio Lucena mostrou que, no seu Estado, um diretor
de Jornal publica os seus discursos na íntegra.
Todos aoui são nolíticos exoerimentados. nolítíC"os r!P.
~uitos anÔs de vi~ência na ;id~--pÚbÜc~~-~ ~~--g;st~ri;
que um só de Y_Ex 'S Pi.!des~e me i!lformar se "poderia ser
julgado pelos_ seus rep_reseniados pelo que faz aqui no
Congresso, pOr sua açã·oparlamentar, se alguém, aqui,
tem condições_ de ir ao seu eleitorado pedir reeleição. baseado em informações que chegam ao mesmo através do
trabalho parlamentar. Veja V. Ex• que faço um diferença
entre trabalho parlamentar e trabalho político, mas se
nos _exigem o trabalho parlamentar, pergunto por quê
não nos dão condições de fazer chegar aos nossos representados o trabalho que aqui é efetuado? _

Esta, Sr. Presideii-te, a indagação que faço.
O Sr. Virgfiio Távora- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR•.JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer.
O Sr. Virgflio Távora- Parece-nos, a não ser que es_tejamos desmemariados, que por meses a fio temos aqui,
2 ou 1 vezes por semana, procurado discutif com a nobre
Oposição assuntos pertinentes à condução da política
económico-finance1ra da atual situação. Indo agora à
nossa terra, fomos surpreendidos num desses programas
de rádio, em mesa-redonda: quantas vezes havíamos nós
nos pronunciado contra a atual política económica, já
que defendíamos a anterior, que nunca tinham visto uma
palavra sequer nos jornais de lá e de cã. Alias, constestamos que'!- Folha de S. Paulo, peta lavra de Rui Lopes,
havia feito duas considerações a respeito. Vê V. Ex•, que
.o que diz retrata uma realidade: se o parlamentar fores-

perar que s.ó pelo produto do seu trabalho, do seu esforço aqui, divulgado desta maneira a que V. Ex~ se referiu, o povo seja grato e vá justamente dar-lhe os meios
necessários para continuar a tr::~balhar na vida pública,
·
ele sofrerá uma decepção tremenda.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte de V. Ex•, que é dos mais experimentados, daqueles
que tantas vezes disputaram nas urnas o voto e a preferência de seus coestaduanos, V. Ex• vem testemunhar
que realmente o trabalho realizado aqui pouco chega ao
conhecimento do eleitorado. Isso é uma queixa? Não, é
uma· constatação dos fatos. Acho que ninguém pode desmentir O que aqui está sendo dito; pode dar razões, há
quem-diga que os jornais não têm nenhuma obrigação de
citar o que se passa aqui porque não são diários oficiais.
O Sr. Virgílio Távora -

E nãO têm, nãol

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Realmente, não
têm obrigação, é uma questão de preferência, de opção.
Mas, também é uma questão de opção o Senaóor saber
que tem necessidade, inclusiVe- não é só o direíto, mas
necessidade de ir a seu Estado levar: aos seus coestaduanos o seu trabalho.
O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Com-todo o prazer!
O Sr. Cid Sampaio- Ilustre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• está coberto de razão. Mas é necessário que
se acrescente alguma coisa. Não é somente dentro do
plenário que o senador ou o parlamentar realiza a sua
função. E quero esclarecer, por exemplo, que foi realizado, através da ComissãO Cjue presido, um SimpósiO sobre
Reforma Tributária que durou uma semana, com reuniões pela manhã e a tarde. Como seria possível comparecer ao Simpósio e ao plenário? Nesse simpósio
discutiu-se as reformas indispensáveis ao Código Tributário Br-ãSileiro, talvez, um dOs assuntos mais importantes para este País que tem um código, hoje, enxertado,
modificado e emendado, sem continuidade e sem objetivo social. Outros assuntos são discutidos nas comissões.
Trabalhos precisam ser levantados. Hoje resido em
Brasília, mas tenho viajado, às vezes, ao meu Estado
para colher dados~ para observar como se desenrolam
determinados problemas, cujo estudo e reformas devem
ser propostos em legislação nestas Casas parlament::~res.
Isso é necessário que seja feito e não é noticiado pela imprensa. De forma que, congratulo-me com V. Ex' e, neste curto espaço de tempo que tive para externar o meu
ponto de vista aparteando V. Ex•, quero dar o meu testemunho do esforço, da dedicação que o_ Presidente desta
Casa, Senador José Fragetli, tem tido ao esclarecer a opinião pública. Estou certo de que a sugestão do ílustre Senador-Fábio Lucena pode· éSteflôet ffiãls ·::i.'lrftTUênCià-dá
sua defesa do Congresso, mas justiça se faça aos pronunciamentos e ao comportamento do Sr. Presidente no
exercício da Presidência desta Casa.

·sa.

O
PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado
o tempo deStinado ao Expediente.
Cõnsulto aos Srs. Senadores, se estão de acordo com a
prorrogação do tempo destinado ao ~xpediente, para
que S. Ex• tenha tempo de concluir o seu pronunciamen-

to.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, se
V. Ex• pernlítir, perguntaria se poderia continuar o meu
p-ronunciamento após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• dispõe
de mais 18 minutos.
Gostaria que V. Ex~ concluísse o seu discurso agora,
porque em assim sendo estaríamos dentro do Regimento.
- Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada a prorrogação.
O tempo de V. Ex• vai até às 15 horas e 50 minutos.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a Yc
Ex• e ao Plenário pela prorrogação e ao Senador Cid
Sampaio pelo seu aparte, que é mais um testemunho.
Não estamos aqui para entrar em choque com quem
quer que seja, mas gostaria que unfssemos os nossos es-
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forças em favor das instituições. Acho que a imprensa e
o Congresso têm que andar de mãos juntas porque dependemos muito dela e, talvez, tivéssemos. até o Plenário
e as Comissões maís cheias se fossem divulg::~dos os nossos tmbalhos.
Sr. Presidente, na imprensa, houve uma solicitação d~
AMAR --Associação de_Músicos, Arranjadores e Regentes do Sindicato dos Músicos Profissionais do Município do Rio-de Janeiro- e da COM USA- Cooperativa Mista de Músicos Profissionais do Rio de Janeiro
- a respeito de um projeto de autoria do Deputado Wilmar Dalanhol, procurando saber onde andava o projeto.
Felizmente ele se encontra, hoje, no item 2 da Ordem do
Dia, para discussão e votação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em conversa com companheiros sobre a personalidade de Oliveira Brito, atual
dirigente da CI-i:ESF, considerei da maior importância
para o Nordeste estar ele, hoje, à frente dos destinos des·
sa grande empresa.
Tenho a convicção de que a região do Nordeste e, especificamente, a de Paulo Afonso, desde que lhe sejam
proporcionados os recursos adequados e haja a imprescindível seriedade na condução dos negócios públicos,
tem condições de, aliando inteligência e tenacidade dOs
seus filhos, realizar obras de vulto e do maior interesse
público que nad::~ ficam a dever aos países mais desenvolvidos do mundo.
Nordestinos e brasileiros da estirpe de Apolónio Sales
e Antônio Alves de Souza iniciaram, hã quase 40 anos, a
saga das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso.
O grito rouco da cachoeira ouvido por Castro Alves
foi apelo atendido por eles e hoje quatro usinas subterrâ·
neas, complementadas por Moxotó_e Sobradinho, entre·
gam ao Nordeste mais de 95% (noventa e cinco por cento) da energia elêtrica que a região necessita para o seu
desenvolvimento e bem-estar das comunidades.
Desde que a Usina de Paulo Afonso I entrou em operação em 1954 a CHESF jamais faltou ::~os nordestínos.
A sun obrigação de atender a um consumo que cresceu
durante décadas a taxas superiores a 10% (dez por cento)
ao ano foi cumprida com competência e garra.
Trinta anos atrás, o Nordeste consumia 1,7% (um
vírgula sete por cento) do total da energia elétrica consD·
mi da no Brasil. Hoje, essa participação aproxima-se dos
15% (quinze por cento).
O aumento de participação foi extraordinário, mas a
realidade fria dos números ainda é preocupante: o Nordeste detém mais de 30% (trinta por cento) da população
do País e consome menos de 15% (quinze por cento)'da
energia elétrica, energia essa que, na opinião de estudio·
sos isentos, é ferramenta obrigatória para o desenvolvimento e bem-estar e um dos indicadores mais significativos para medir os níveis desse desenvolvimento e bemestar.
E se-a GHESF-jamai-s-fa-Itou aos rrord-estirros;·sinto q·ue·
na hora atual é urgente e imperioso que os nordestinos
não faltem à CHESF.
Construldas as usinas de Paulo Afonso e Moxotó, o
reservatório e a usina de Sobradinho e estando jâ em
montagem a Usina de Itaparica, a CHESF tomou todas
as providênciã.S para atender as necessidades de energia
elétrica do Nordeste nos primeiroS anoS da déCãda de 90,
projetando a Usina Hidrelétrica de Xingá no fim docanyon do Rio São Francisco entre os Estados de Sergipe e
A lagoas.
As obras civis dessa Usina estão programadas para se•rem iniciadas no primeiro semestre de 1986, de modo
que no segundo semestre de 1991 ela já -possa gerar a
energia elétrica que o crescimento de consumo da região
exige.
De tudo que ouvi, perguntei e me foi explicado. A
obra de Xi11gó é simples e extraordinariamente económiÇ,? pelas excepcionais condições oferecidas pela natureza.
Os 3 milhões de quilowatts inst<l.lados em primeira etapa
terão um custo inferior a US$ 550.00, não computados
os juros du_rante a construção (menos dC quinhentos e
cinqUenta dólares por quilowatt).
Todos os serviço's preliminares, estudos e projetas necessários ao efetivo início das obras de desvio do rio es-tão prontos para que os trabalhos sejam iniciados. Os
governos estaduais de Sergipe e Alagoas, numa atitude
louvável, que merece ser conhecida e imitada, se antecipara~ à CHESF e assumiram a execução de obras rodo-
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viárias de acesso ao local do aproveitamento Hidrelétrí- _
co.
E, não obstante todos esses aspectos, senti intmnqüilidade e angústia vividas em Paulo Afonso com relação ao
futuro próximo da Usina de Xingó.
A concorrência para seleção do empreiteiro que executará as obras civis, obras essas que precisam ser iniciadas
no primeito semestre de 1986, está suspensa, por determinação do Ministério das Minas e Energia, desde mea-

dos de abril do corrente ano . .A cada dia torna-se mais
urgente o reinício do processo de concorrência.
A ELETROBRÃS está ciei'lfe de todos os dados técnicos e condições comerciais da concorrência e r~cebeu todos os esclarecimentos adicionais necessários a u-ma tornada de decisão.
No entanto, decorridos mais de 4 (quatro) meses da
ordem de paralização do processo de concorrência, nenhum pronunciamento oficiãl foi feito pela ELETROBRÁS, daí resultando a intranqüilidade e a angústia já mencionadas. Angústia porque, se os anos de 1991
e 1992 forem anos de_baixa vaz.ão do rio São Francisco,
as usinas atuais da C_HESF, acrescidas de Itaparica, hoje
em construção, não serão su_ficieiltes. para atender as necessidades do Nordeste e assim, pela primeira vez, a
CHESF irá faltar aos nordestinos; intranqtlilidade porque a cada dia o silêncio da ELETROBRÃS soa mais estranho e parece dar razão àqueles que temem que este silêncio se prolongue até o ínstante em que não mais seja
viável construir Xingó a tempo dessa usina hi.drelétrica
gerar energia no segundo semestre de 1991.
Isto ocorrendo, terá sido_ vitoriosa uma trama contra a
CHESF, contra o Nordeste e contra os interesses da
Nação brasileira.
__
___
Será apre.~eiitãdO ao Nordeste e ao Brasil um dilema:
correr o risco de déficit de energia ou construir a segunda
Casa de Força da Usina de Tucuruí para, aí, gerar e
transportar para o Nordeste a energia elétrica que aregUio necessitará em 1991 e 1992, cã-so o rio São Francisco
enfrente, na ocasião, um período de est_iagem.
A solução da segunda Casa de Força de Tucuruí será
viável, pois, com as obras de barragem e vertedouro já
realizadas, essa segunda Casa de Força demandará menos tempo de construção que Xingó.
Entretanto, a ELETROBRÁS sabe que essa não é a
solução adequada e que todos os estudos já efetuados, e
que são do seu amplo conhecimento, mostram que o
preço de referência da e_nergia gerada em Xingó é cinco,
repito, cinco vezes mais barato que o da energia gerada
na segunda usina de Tucuruí.
Os números são chocantes, assim como é chocante e
estranho o silêncio que vai conduz.ir, inexoravelmente,
ao dilema: déficit ou c_on_strução da segunda Casa de
Força de Tucuruí.
Por isso, neste caso, os nordestinos têm o direiito, não
de reivindicar, e sim de exigir.
Exigir definições urgentes do set_oc elétrico.
Exigir que, se a crise económica brasileira obriga a
correr o risco de déficit, que esse risco seja tornado
público, discutido pelos diversos SegmentOs da sociedade_
e pelos representantes do povo.
Hoje, está serido dado o alerta: os nordestinos exigem
uma clara e imediata definição quanto ao início das
obras da usina hidrelétrica de Xingó.
Isso, Sr. Presidente, não significa que- nós concordemos com o dilema. Nós consideramos que todos dois são
import::mtes, o que não aceitamos é que Xingó fique sem
a sua execução na desculpa de que vai se fazer Tucuruí.
O Sr. Gabriel Hermes -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o nobre Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, Tucuruí,
desde o início de sua construção, ficou como umà necessidade para solucionar as dificuldades que nós sabíamos
que iam ocorrer a partir do próximo-ano de 1986. Disto
está ciente o Governo, está ciente o Ministério das Minas
e Energia. Nós temos lutado aqui, com todas as razões
possíveis para mostrar a necessidade de não paralisar a
construção dessas obras. Como não se devem paralisar
muitas outras obras de energia elêtrica, sob pena de nós
paralisarmos o País. :t: necessário uma ação de todos nós
dentro do Senado. Sem energia elétrica não se pode pensar em progresso, não se pode pensar em industriali-

zação, e temos que pensar é em paralisação do País. Por
isso, nobre Senador, louvo V. Ex~' pela sua luta em favor
da segunda parte de energia elétrica, que se torna necessária. Mas, chamo a atenção, Tucuruí, nós, em número
de 40, entre Deputados e Senadores, e empresários, esti·
vemos com o Presidente Sarney e mostramos a Sua Excelência a importância e as necessidades do Nordeste. Fomos acompanhados, na ocasião, por Senadores e_ por
Deputados d_o Nordeste, de Goiás e de Mato Grosso. O
Pre~ideilte mostrou o maior interesse. Lamentavelmente,
nenhuma das "associações comerciais, nenhuma das fede-_
rações das indústrias, nenhum dos Srs. Deputados recebeu um_a resposta a uma visita de 40 membros ao Palácio~ para chamar a atenção. Isto, há quase 40 dias. Portanto, _ilpelo para que V. Ex' e todos os demais, Srs. Senadores fiquem atentos para a gravidade que está na
frente das nossas necessidades a ser reclamada: energia
elétrica não pode parar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o apar·
te de V. Ex•, Senador Gabriel Hermes, e concordo plenamente com V. Ex'

O Sr. VirgiliC) Távora- Permite-me V. Ex• um apar-

te?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concedo com
muita satisfação o aparte a V. Ex•, Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, o discurso
de V. Ex' é tanto mais pertinente quanto o perigo que enfrenta o Nordeste hoje, ainda é maior do que o que V.
Ex' diz. Veja a frugalidade d~s verbas que estão sendo
alocadas para Itaparica e V. Ex• se convencerá de que o
seu alerta tem que ser repetido, não só por sua voz tão
auto_rízada, mas como da maioria daqueles nordestinos
que pensam no futuro da sua região. Não é possível, den·
tro dessa -iilsânia que hoje corre pelos meios oficiais, de
achar que tudo que fOi feito em governos pretéritos foi
fruto de_ megalomania ou_ de má condução de enfoque
económico, não é possível que, dentro dessa histeria, vamos, numa auto·sugestão, criar mitos de que, com afirmativas e m~is afirmativas sem _base reais, nos convencer
que devemos parar investimentos agora em obras que
vão gerar insumos absolutamente necessários para o desenvolvimento do _País. Aliás, faça-se justiça, o Sr. Ministro de Minas -e Energia, com aquela impetuosidade
que caracteriza as suas ãJirmã:tivas; aliás, parece que isto
é mal dos Ministros, o antigo aí também o era inipetuoso
em suas. afirmativas, deixou bem claro que não podia
cortar investimentOS básicos em geração e transmissão
de energia elêtrica sob pena de nossos pósteros nos
cobrarem caríssimo este desleixo, e, digamos, essa nonchalance que parece que está se propagando como uma
idéia generali~ada, aceita por economistas que estão
muito mais interessados no sucesso momentâneo do que
no-Juttiro çla Nilção braSileira.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço mais
uma vez o aparte de V. Ex~. nobre Senador Virgílio Távora. Antes de encerrar meu pronunciamento, ouvir o
ex."MTilTstro- César Cais.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- E pediria que,
depOis ao-aparte do Senador Cesar Cais, V. Ex• não aceitasse mãlsiPartes.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Atenderei V. Ex•
Eu d!ría apenas que o Ministro Aureliano Chaves tem o
conhecimento que tem o ex-Ministro Cesar Cais, das necessidades de se apressar as execuções das obras de energia,_ gue levam um pe~íodo de maturação muito grande
para que possam surtir seus efeitos e as suas ·necessidades. Então, não podemos hoje parar as obras que daqui a
un~ 6 ou 7 anos é que começarão a surtir seus efeitos.
Mas quero ouvir rapidamente o Senador Cesar Cals, que
é um expert no assunto.
O Sr. Cesar Cais - Nobre _Senador Jutahy Magalhães, o pronunciamento de V. Ex•, além de ser muito
importante para o Nordeste e para o Brasil, ê da maior
oportunidade. Ainda hoje, esteve na CPI das Estatais o
Sr. Secretáríõ::.Geral da CHESF e ele confirmou que o se~
to r de energia elétríca continua crescendo em ritmo muito_ acelerado. Ora, sabe V. Ex' que as hidrelêtricas deItaparica e Xingó terminam praticamente o aproveitamento
do rio São Francisco. E interligado com a Região Norte
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do Brasil que é outra região em grande desenvolvimento,
através de uma linha de transmissão de 5_00 mil volts, que
sai do Complexo Sobradinho até Tucuruí, Tocantins e
Belém, esse Complexo é da mais alta importância para o
desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste. Qualquer atraso numa dessas obras não só dificulta o desenvolvimento do N9rdeste, que precisa se desenvolver, é
prioridade nacional, como da Amazônia, porque, na verd.ade, é isso que vai dar a possibilidade__ de uma interligação econômica, uma vez que os rios têm cheias sazonais diferentes. Quando o rio São Francisco está cheio, o
Tocantins pode estar_com águas baixas. Essa transferência de energia, essa complementaridade das duas bacias
hidráulicas torna importante as hídrelétricas de Itapiraca
e Xingó, e Tocantins, para as Regiões Norte e Nordeste
que precisam se desenvolver.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a explicação de V. Ex' Encerrarei, Sr. Presidente, dizendo apenas que os nordestinos exigetn que seja esclarecido como
serão supridas as necessidades de energia elétrica nos primeiros anos da década de 90.
Hoje está sendo feito um apelo às autorídades competentes para que ouçam essas exigências dos nordestinos.
Amanhã, se ultrapassados todos os prazos o silêncio
condlJzir ao dilema: déficit -ou CortstitiÇão da segunda
Casa de-Força de Tucuruí, os nordestinos e os seus representantes no Poder Legislativo terão uma denúncia e
uma exigência a fazer: denúncia de uma farsa, e a explicação de que consídero farsa foi dada pelo Senador Cesar Cals. Este dilema não existe porque o Norte e o Nordeste, mais uma vez, terão que trabalhar juntos para a
construção tanto de Xingó quanto da segunda Casa de
Força de Tucuruf. Exigência de apuração não só dos responsáveis por ela, mas também de quais interesses fritam
atendidos, em prejuízo dos legítimos interesses do Nordeste e da Nação brasileira.
Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Eunice Michiles - Hélio GueiroS Milton Cabral - Carlos Lyra - Heráclito Rollemberg
- Amaral Peixoto - Amaral Furlan - Severo
Gomes- Benedito Ferreira - Jaison Barreto.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR-

ITAMA~

FRANCO (PMDB- MG. Pela or-

dem. Sem revisão elo orador.)- Sr. Presidente, gostaria
de levantar uma questão de orderu mas estou inscrito
para falar em seguída à Ordem do Dia. Essa questão de
ordem só poderá ser levantada com a presença de V. Ex•
Então, consultaria, já que ela serâ demorada e vai precisar de maior argumentação, se V. Ex.• pretende presidir
toda a Ordem do Dia ou vai se retirar logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetti)- V. Ex~ sabe
que, para questão de ordem, V. Ex• teria cinco minutos.
Se ela vai se alongar e V. Ex• está inscrito, logo em seguida, eu lhe concederia a palavra. Quanto tempo V. Ex~ vai
precisar_para levant~r a questão de ordem?
O SR. ITAMAR FRANCO Eu poderia até
apresentá-la em dols minutos, desde que V. Ex• respondesse afirmativamente. Se-V. Ex• disser que vai indeferir,
vou levar mais de 15 minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex~ formula a questão de ordem e a Presidência dá a solução. V.
Ex~ quer um prejulgamento que não pode s_er dado.
O SR. ITÁMA~ FRANCO- É a razão pela qual não
posso determinar o tempo sem saber a resposta de V. Ex•
Veja que é difícil, neste momento, responder. Mas, Sr.
Presidente, só precisafía saber, porque só quero levantar
a minha questão de oi-dem.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode
levantar a sua questão de ordem. Eu darei a solução e depois V. Ex', como está inscrito,Jalará sobre o assunto.
Eu lhe darei a palavra dentro da sua inscrição, depois da
decisão da Presidência.
Tem a palavra V. Ex~'
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para
uma questão de ord~m. Sem revisão do orador.)- Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente.
Sr. Presidente, trata-se, mais uma vez, do projeto que
dispõe sobre a aplicação do Regulamento Disciplinar
das Forças Armadas. Numa das últimas sessões, tomando eu conhecimento de que se pretendia o arquivamento
deste projeto, recorri da decisão, em Plenário -decisão
da Mesa- e o substituto legal de V. Ex' deferiu o nosso
requerímento, aceitando a _nossa argumentação cfe que,

enviada à Comissão de Constituição e Justiça, esta extrapolou sua apreciação relativamente a esse projeto, tendo
entrado no mérito, quando não o deveria ter feita. Indo,
em ·seguida, o projeto à ComisSão de Segurança Nacional, esta Sim, entrou rio mérito e deu parecer contráriõ.Sr. Presidente, no seu attigo n9 278, o Regimento é claro quando fala no plural:
"Art. 278. Quando OS Projeto5 de lei receberem pareceres contrárias, quanto ao mérito, de todas as Comissões a que forem distribuídos; serão tidos como rejeitados e arquivados de~niti~ameritci
por despacho da Presidência, dando-se co_nht;:cimento ao Plenário e à Câmara quando se tratar de mâ.téria em revisão."
·
Veja, Sr. Presidente, o projeto foi distribuído, ofigiÕ.almente, às .Comjssões de Constituição e Justiça e de Segurança NacionaL Por força de sua competência regimental, à primeiiã" c8l::iía opinur sobre a constitucionalídade e,
juridiCidade da ffiatêria. Entretanto, adentrou o mérito e,
neste particular, concluiu contrariamente à proposição.
O segundo órgão têcnico opinou, este sim com base legal, pela inconveniência da medida. Destarte, rigorosamente, só a conclusão da segunda Comissão poderia-ser
levada em conta para os devidos fins regimentais.··
Sr. Presidente, __o mais importante é que o President~-
substituto de V. Ex~ deferiu essa nossa petição. Chega
agora ao nosso conhecimento que V. Ex• pretende reformar essa decisão do Presidente que eventualmente exercia a Presidência, em substituição de V. Ex• Nós entendemos que seria, salvo melhor interpretação, um absurdo V. Ex~. com o devido respeito, querer corrigir !1 decisão de um homem que presidia o Senado da_ República
na ausência de V. Ex• Hoje à tarde, nós assistimos a uma
discussão .de.. pagamento ou não de jetons. Mas m_uito
mais grave, Sr. Presidente, é tentar impedir a propositura
de um Senador da República, que pretende ver reformulado o Regulamento Disciplinar das Forças Armadas no
que concerne aos o~ciais reformado~ por inatividade.
Sr. Presidente, dentro dos cinco minutos que me concede o Regimento, eu queria obter a atenção de V. Ex•
O SR. PRESID-ENTE (José Fragelli)-:.::. V. Ex' está
com a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu sei que-eStou com a
palavra, mas eu queria obter de V. Ex• a atenção, para
que eu pudesse concluir, certamente, o meu raciocínio de
uma maneira mais rápid~. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estou prestando atenção, ouço V. Ex' com a máxima· atenção, pode
ficar certo.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Pre.~idente, o assunto é por demais grave para que a Mesa do senado tente
impedir o andamento desse projeto. Primeiro, porque V.
Ex• feriria frontulmente o Regimento da Ca_sa, de acordo
com o art. 278. Seguiido, porque já houve uma decisão
em recurso, já aprovada pelo substituto de V. Ex• E, terceiro, Sr. Presidente, é que esse projeto, pela sua impor~
tância, poderia" ser aprovado ou nào pelo Plenário, ]3-asta
V, Ex• dar o andamento, colocar na Ordem do Dia esse
projeto.
'?_que nós e~t~J!!OS asSiSHnãõ agora é a expectativa dos
Oficiais da Rcseiva do Brasil. E citei o exemplo do Senador César Cais; militar da -Reserva, que pode, hoje, constestar o Governo, no Senado da República. porque ele_é
um Senador. Caso contrário, S. Ex• estaria enquadrado
no Regulamento Disciplinar do Exército ou no regulamento das transgressões militares. Portanto, V. Ex' há
de permitir que, colocado na Ordem do Dia esse projeto,
de acordo com o Regimento, de acordo com a decisão do
substituto de V. Ex•, o Plenário da Casa, na sua alta sabedoria, possa decidir se esse projeto deve ou não ser
aprovado. O que não se pode, Sr. Presidente, é tirar-a
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pluralidade que dá o_ Regimento e nem invocar decisões
erradas _do passado, porque a Comissão de Constituição
e Justiça não podería ter opinado quanto ão mêi'ito desse
projeto. Provamos isso, V. Ex• há de se recordar, através
do art. l 00 do Regimento, Não cabe à Comissão de
ConstituiÇão e Justiça opinar quanto ao mêrito em relação às Forças Armadas, no que concerne ao projeto
por nós apresentudo.
Não vejo razão para recusa, Sr. Presidente, e aí vai a
- dúvida que há de permanecer no meu espírito: será por
que se trata de projeto atinente às Forças Armadas e que
visa exatamente permitir que os oficiais na inatividade
ou na reforma possam exercer o seu direito de cidadão?
No auge da Revolução de 1964, o Presidente Custello
Branco entendeu revogar esse artigo que não queremos
agm·a --crue--seja re-Vogado -pelo decreto~ lei. O Presidente
Castello Brãnco, no Decreto nQ 54.062, de 28 de julho de
64, no início do autoritarismo, pretendia reformular o
Regulamento DisCiplinar das Forças Armadas. E o mais
grave- e por certo o Senador Cesar Cais há de se recordar disso- é que houve um momento nesta Nação, por
incrível que pareça, atravês de decretos, os oficiais das
forças terrestres não poderiam falar porque seriam punidos e, no entanto, os oficiais da Marinha e da Aeronáutica poderiam fazê-lo.
Só através da reformulação desse decreto.

Q SR. PRESIDENTE (José Fragetli)(Fazendo soar a
campainha.)- O tempo para a sua questão de ordem já
terminou.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou terminar, Sr. Pre~
si dente.
Mas em abril de 1979, no início do governo Figueiredo, esse decreto foi aplicado novamente a todos os oficiais das Forças Armadas.
Nós pretendemos, agora, stravés de um projeto que
está na Casa desde 1973, Sr. Presidente, que V. Ex~ não
interrompa o seu andamento e o coloque na Ordem do
Dia, como foi a deliberação do substituto eventual- de V.
Ú'.

t a questão de ordem que levanto a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Darei a decí--sào, neste momento.
Nobre Senador Itamar Franco, lamento não concordar com a brllhante exposição que V, Ex• acaba de fazer,
citando justamento o arL 278 do Regimento Interno, que
consigna:
"Art. 278. Quando os projetas de !_ei receberam pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas as Comissões a que foiem distribuídas, serão tidos. como rejeitados e arquivados definitivamente,
por despacho du Presidência ... "
Ora, o projeto apresentado por V. Ex• foi dado, no
mêrito, como improcedente na Comissão de Consti~
tuiçi'io e Justíça· e na Comissão de Segurança Nacional.
V. Ex' alega que a Comissão de Constituição e Justiça
não poderia ter se pronunci:ldo sobre o mérito - vamos
concordar com V. Ex• sobre isto. Então, o pronuncia~
menta sobre o mérito, dado pela Comissão de.:_ Consti~
tuição e Justiça, fica considerado como não tendo sido
p-roferido. Acontece que a proposição que o eminente
Senador apresentou devia passar pela Comissão de
Constituição e Justiça e pela Comissão de Segurança Nacional e esta, também. quanto ao mérito, decidiu pela
improcedênCia da proposição.
O art. 278 fala de todas as Comissões; mas se só uma
comissão deve se pronunciar sobre o mérito e esta assim
decidiu, o caso está resolvido.
Quer dizer, a Comíssão que V. Ex~ julga pertinente,
como única, pára se pronunciar sobre o mérito, esta as~
sim decidiu.
A soluç~o não pode ser outra, nobre Senador, e eu não
preciso me socorrer das decisões anteriores consignadas
que me foram trazidas ao conhecimento e são do conhe-cimento de V. Ex• -=- a interpretação pura e simples do
art. 278 quc_nos obriga, infelizmente, a dar esta decisão.
Mas, não gostaríamos de impedir que a proposição de V.
Ex• morresse, digamos assim, de morte definitiva.
V. Ex• tem um recurso .que é_.do art. 264 do Regimento
Interno, renovando a proposição de V. Ex~: •· ... mediante pfoposta du maioria absoluta dos membros do Sena-
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do ... " Ninguém vai negar. EntãO, vamos fazer uma nova
apreciaÇão da matêria de V. Ex•
Queira V. Ex• me perdoar, mas a decisão da Presidência não pode ser outra senão pelo arquivamento, e sem
possibiTidUde de recurso ao Plenário, -po"rque ê muito claro o dispositivo em que V. Ex• mesmo ampara a sua defesa.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Présiciente, não
pode ser assim, se V. Ex' me permitir ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como eu dis~
·se, V. Ex• terã u oportunidade de falar, está inscrito.
O SR. ITAMAR FRANCO"- Sr. Presidente, nós ti vimos hoje- e a_expressão está muito em moda: estado
atípico -, nós tivemos hoje um dia atípico nesta Casa,
em que V. Ex• inclusive, como Presidente do Senado,
teve que interferir nos debates, e o fez bem. Então, evidentemente, a Ordem do Dia foi alterada em face da
anormalidade da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- V. Ex• expôs,
cóm própried<i.de, com brilhantismo o seu ponto de vista.
Queira acatar a decisão da Presidência, sobretudo por~
que V. Éx' tem outra saída.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, se V.
Ex~ me permitir, respeitosamente eu gostaria de recorrer
da decisão de V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Dou mais 5
minutos para V. Ex~ fazer a sua exposição.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• comete um erro
na interpretação do art. 278, salvo melhor juízo, que nós
não concordamos. Primeiro: V. Ex~ se insurge contra
uma decisão, Tsto-que ê fiais sério, já tomada pelo substituto legal de V. Ex'. Isto quer dizer que nós, agora, só
poderemos di~igir as questões de ordem quando V. Ex~
esfívei presente. E desta maneira vamos cair numa quçstão muito mais sériã--no senado da República. Chamo a
atenção de V. Ex~. mais uma vez, com muito respeito,
que quando se substítui o Presidente desta Casa- aliás,
eu já tive a oportunidade, como J~>-Secretârio, na época
do Presidente Jãrbas Pass:.Jrinho- nós sempre entendíamos que o Parlumentar que está sentado no lugar de V.
Ex• representu o pensamento d::1 Presidência, e nós tivemos o parecer âO Si.tOstítuto de V. Ex•. Acho que V. Ex•
está contrariando o parecer do seu substituto, está anulando uma decisão anterior, o que é muito mais grave.
fica minha primeira ressalva, neste sentido. Segundo:_ a
interpretação que V. Ex• dú ao art. 278; se· nós formos
interpret3r ussim, estaremos perdidos. O que diz o art.
278?- É uma questão de hermenêutica, Sr, Presidente.

Art. 278. Quando os projetas de lei receberem
pareceres contrários, q·uanto ao mérito, de todas as
Comissões ... "
De todas as Comissões, Sr. Presidente, mas se fosse
tiffia --comissão só: .. Veja que no caso ·do meu projeto
sobre as Forças Armadas ele teve que ir a duas Comissões. E V. Ex~ sabe que há casos em que_ o projeto s6 vai
a uma comissão. Por isso o Regimento Interno diz- e
foi sábio neste sentido, usando a pluralidade - "·- de
todas as Comissões... ". É claro, é evidente. se ele fosse
somente à Comissão de ConstituiÇão e Justiça, por
exemplo, esta poderia ter entrado no mérito ou não. Aí,
sim, o projeto teria que ser rejeitado.
Mas .foi o antecessor de V. Ex• que despachou para
duas Comissões e não para uma só Comissão. Este é o
argumento, que; tenho certeza, a inteligência lúcidJ. de
V. Ex• vai concordar conosco: •• ... de_lodas as Comissões.. :~·
Sr. Presidente, V. Ex~ é um homem inteligente, brilhante. é um homem que conhece o Regimento Interno
melhor do que eu, que aqui chegou cotlí uma carreira
brilhante de Deputado. de Governador e agora Senador,
e não como nós que viemos do Poder Executivo direto
paru o Senado da Repúblicu; isto quer dizer que V. Ex'
está afeito exutamcnte <1 hermenêutic<~ do Regimento lnterno da Casa. Agora, V. Ex~ me manda evocur o art.
264, mas esse projeto já e.'itá tramitundo no Senado da
Rcpúblicu há quase três anos.
V. Ex~ pode dar a definição atendendo ao seu substituto legal e permitir que o Plen<.lrio decida a favor ou contra o projeto.
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Recorrer à decisão do _Plen_ário seria uma a1 itude arbitrária e que não condiz com o espírito democr';tico de V.

Ex•.
Recorro para a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Frage\H)- Infelizmente,
mantenho a decisão, porque o recurso· ao Plenário seria,
no meu modo de sentir, diante de todas_as disposições regimentais, subverter a ordem regimental estabelecida.
Nobre Senador, fui além do que devia fazer.
lembrei a V. Ex~ o art. n'i' 264, através do qual V. Ex'
pode renovar a sua proposição contando com a maioria
absoluta dos membros do Senado. Se V. Ex• tem- e
agora sou eu quem pede a atenção de V. Ex•- a_certeza _
de que o Plenário iria ratificar õ seu ponto de vista, com
maioria de razão, V. Ex~ deveria concordar que essa
maioria absoluta do Senado subscreveria a proposição
de V. Ex' para que, sem arranhar o Regimento ...

O SR. ITAMAR FRANCO -

Não sei,

Ex~

O SR. PRESIDENTE (José Frageiii)- ... ela pudesse
voltar. E digo mais a V. Ex~: minha boa vontade com o
eminente Senador a quem tanto admiro é tão grande que
atê eu subscreveria a renovação da proposição de V. Ex•,
mas não posso concordar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas V. Ex• não pode
impedir o recurso evidentemente, eu não posso reco(rer, mas o meu Líder, que está aqui, solicito à Liderança
do meu Partido que peça esse recurso. S. Ex~ pode apoiar
o recurso ao Plenário. S. Ex' não está decidindo ...

e,

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Até agora V.
Ex• não fundamentou recurso ao __Plenário. Se S. Ex• concordar com V. Ex•, vamos ver.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas eu estou agora, Sr.
Presidente.
'
..A questão de ordem será decidida pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de oficio oU mediante requerimento, que só será aceito se formulado ou apoiado por Líder."
Se o Líder do meu Partido não quiser apoiar, eu tenho
que respeitar a decisão de V. Ex•, mas neste instante faço
um apelo ao Líder do meu Partido que apóie a decisão
de recurso.

falOu como Lider, dando O seu apoio à questão de ordem, levantada pelo nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Gastão Müller- Falei como Uder e, agora, asSumindo a Liderança, S. Ex', o nobre Senador Humberto Lucena, ratifica a minha poSição:

O Sr. Murllo Badaró- Sr._ Presidente, peço a palavra
pela ordem.
-0 SR. PREsiDENTE (José Fragelti) -

Concedo a

palavra, pela ordem, ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS -

MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
Acompanhei, atentamente, o debate, 3.inda que antiregimental, entre a Mesa e o Sr. Senador Itamar Franco,
a respeito da proposição da autoria de S, Ex•
Eu Perfifho a mesma tese que v. Ex• ad_otou, com rew
lação aos projetas que tenham recebido pareceres contrârios, quanto ao mérito.
De fato, o texto do artigo 278, não deixa qualquer
sombra de dúvida com relação à necessidade de serem
arquivados os projetas que tenham recebido pareceres
contrãrios de todas as Comissões a que ele foi despachado, quando de sua entrada à Mesa, quanto ao mérito.
Data venia, Sr. Presidente, o Senador Itamar Franco
passa a ter razão no instante em que V. Ex• deferiu-lhe a
palavra para formUlar uma questão de ordem.
A matéria, objeto da decisão de arquivar o projeto,
não poderia ter sido r_eceb_ida por V. Ex•, salvo melhor
entendimento, como que_stão de ordem, porque se V.
Ex•, tendo acolhido a palavra do Senador Itamar Franco
co-mo uma questão de ordem e a tendo indeferido como
questão de ordem, e S. Ex' oferecendo recurso ao Plenário, não há como recusar o entendimento do artigo
446. Tendo havido o apoiamento da Liderança do Governo, não há como V. Ex' deixar de submetê-lo ao Plenário4Este é o entendimento também que nós mantemos
sobre a matéria,
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não estâ de
acordo com o que sempre temos decidido aqui. Não__ obstante, vou colocar, primeiro, em votação. Quero dizer
que sou absolutamente isento. O plenãrio decide a qUestão como achar, por maioria. Eu não poderia permitir a
subversão, aceitando a _questão levantada pelo nobre Senador e não gostaria de subverter o que sempre foi decidido e diante da clareza do art. 278.
O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a vOtação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Milton CabraL

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Para encami·
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O isclarecimento do Sr. Presidente a respeito da maw
têria foi incisivo. Uma única comissão quanto ao mérito
votou contrariamente, o que já por si só daria uma sow
lução definitiva. Mas o apelo do Senador Itamar Franco
de que o assunto volte ao plenário, vai ensejar, Sr. Presidente, o reexame desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Fui o seu Relator na Comissão de Segurança Nacional e, lamentavelmente, depois de examinar
com maior profundidade este projeto, constatei que a
Comissão de Constituição e Justiça deu o_ seu apoio favorãvet, julgando o projeto pelo seu aspecto constitucional, deu um parecer favorável que na realidade esse projeto é inconstitucional, e vou pedir o reexame da Comiss_ão de Constituição e Justiça. Tenho absoluta certeza de
que o projeto não só ira cair na Comissão que examina o
mérito, mas também vai cair na Comissão que examina o
seu aspecto constitucionaL Mas vou pedir o reexame da
Comissão de Constituição e Justiça .

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• estã
formulando o requerimento pedindo a audiência da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. ITAMAR FRANCO - Se não, -vou pedir ao
Líder do PDS que o faça por mim ou, então, o Líder da
Frente Liberal.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - De acordo
com o art. 446, então_, coloco em votação ;1 questão de
ordem levaritada pelo nobre Senador Itamar Franco, por
força do que dispõe o art. 446 do Regimento Interno,
querendo deixar claro que não poderia voltar atrás, na
decisão antes dada, frente ao que reza o art. 278, pela
sua clareza, pela sua objetividade, como também o nobre
Líder do PDS acabou de expor. Agora, o recurso diante
do dispositivo -que-acabo de citar, o art. 446, ele é pertinente e fica sob a decisão esclarecida do Plenário.
Então, submeto essa questão de ardem ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu mantenho
a decisão.

O Sr. Ené~ Faria pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. MURILO BADARÓ- A Liderança vota contra, mas a questão é aberta para a Bancada.

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas eu invoco o art.
446 do Regimento' Interno, Sr. Presidente, que diz:
"A questão de ordem serã decidida pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofício ou mediante requerimento, que só será aceito se formulado ou apoiado por Líder."

0- SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Enéas Faria.

O SR. PRESIDENTE (José Fragdli)- Como vota o
Lider do_ PFL?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

~uma

ques-

tão do Líder.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex•, então,
já está fazendo uma nova alegação.
O SR. ITAMA~ FRANCO - ~ uma nova alegação
porque V. Ex• me obrigou a buscar o Regimento - é o
apoio regimental.

O Sr. Gastio MUller- Sr. Presidente, estou de pleno
acordo com o Sr. Senador Itamar Franco e transformo o
seu pleito no pleito da Bancada do PMDB e aproveito a
oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para assinalar, com imensa satisfação, nobre Senador José FrageUi, a presença, no Plenário, do meu Líder, Sr. Senador
Humberto Lucena. (Palmas.)
S. Ex• está totalmente recuperado da doença que o
acometeu, fazendo votos para que, novamente, aqui, na
Liderança que, hoje, S. Ex• reassume, S. Ex• seja sempre
o que sempre foi: o grande Líder do PMDB e um homem
sempre pronto a serviço da Paraíba e do Brasil. (Muito
bem!)

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Senador Gastão Müller, a Presidência deseja saber se V. Ex'

O SR. ENEAS FARIA (PMDB -

PR. Para uma

questão de _ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agora estava aguardando aqui o encaminhamento dos
debates, até que V. Ext- chegasse ao momento de nos colocar em processo de votação. E, requeiro, Sr. Presidente, nessa questão de ordem, que antes de_passarmos à
apreciação desse recurso, a verificação de quorum neste
momento, no Senado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Primeiro,
nobre Senador, tenho que submeter à deliberação do plenário. Depois, tenho que fazer a verificação de quorum.
O SR. EN:EAs FARIA- Sr. Presidente, o Senado só
poderá deliberar' se tiver quorum e é visível a ausência de
quorum, neste momento.

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelti) mínimo para deliberar, nós temos.

Número

O SR. EN~AS FARIA- Para deliberar, não, Sr. Presidente. Temos Para realizar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se há quorum,
só- poâemos verifiCar depois da votação.
O SR. ENtAS FARIA - Eu penso, Sr. Presidente,
que a qualquer momento, em processo de deliberação,
pode ser solicitada a verificação de quorum e é o que estou encaminhando a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou colocar
em votação, inicíalmente solicitando o voto dos Líderes.
Corno vota o Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sr. Presidente, a

questão para a minha Bancada é aberta no mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Frage\Ii) -Como vota o
Líder do PDS?

O SR. CARLOS CHIARELLI - A questão é aberta
para a Bancada, particularmente eu voto favoravelmente
à decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Desejq_~scla-:
recer que Síni é a favor da decisão e Não é contra a decisão da Mesa.
_ Os Srs. Senadores.jã podem votar.
(Procede~se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos --Amaral Peixoto- Ca.rlos Chiarelli - Carlos Lyra - Gabriel Hermes - Heráclito
Rollemberg --João Calmon- José lgnácio FerreiraJutahy Magalhães......;. Lomanto Júnior- Mário MaiaMilton Cabral - Nels:on Carneiro_.

VOTAM "NÃO" Os_SRS.-SENA_DORES:
Amaral Furlan - Benedito Ferreira - Cesar CaisCid Sampaio - Fábio Lucena·- Gastão Müller Henrique Santillo- Itamar Franco- Jaison BarretoJoão Lobo~ Jorge Kalume- Luiz Cavalcante- Martins Filho- Murilo Badaró- Octávio Cardoso_- Severo Gomes.

ABSTtM-SE DÉ VOTAR mrsRS. SENADORES:
Álvaro Dias - Enéas Faria Humberto Lucena.

Hélio Queiras -
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O SR- PRESIDENTE(José Fragelli)- Votaram SIM
\3 Senadores e NÃO 16.
Houve 4 abstenções.
Total de votos: 33.
Não há quorum.
De acordo com o Regimento Interno, vou suspender a
sessão por 10 minutos, fazendo soar a campanhia para
chamada dos Srs. Senadores, a fim de procedermos à
nova votação.
(Su.~pensa às !6 horas e 26 ininutos;·ã Sfissão-é reaberta às 16 horas e 38 m;nutos.)

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Amaral Furlan - Benedito Fern!ira- César"Cãls- Fábio-Lllceliã..:....:. Gibrlel Hermes
-Gastão MUller- Henrique Santillo- Itamar Franco - Jaison Barreto- João Lobo- Jorge KalumeLuiz Cavalcante- Martins Filho- Murilo BadaróOctávio Cardoso- Roberto Campos- Severo Gomes
- Virgílio Távora,

ABSTiiM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Enéas Faria- Hétio Gueiros- Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está reaberta

a sessão.
O Sr. Hélio Gueiros -

Sr. Presidente, peço a- palivra

para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros, para uma
questão de ordem.

O SR. HtLIO GUEIROS- Sr. Presidente, com base
no§ I~' do art. 449, requeiro a V, Ex' audiêricía_prévia da
Comissão de Constituição e Justiça, sobre esta questão
de ordem.
Observa-se, Sr. Presidente, que a C?sa não está em
condições àe votar, jã que o pr()blem_a está um pouco
confuso. Assim, para que-se acalm~ a discussão, esta audiência seria conveniente. Como o Regimento me permite que a requeira faço-o neste instante. (Pausa.)
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Cõilcedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para uma questão de ordem.
O SR- FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para U'ma
questão 'de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Pelo Regimento, a votação não pode ser inteTfompicfá.
V. Ex' já anunciou o início" da votação, logo, regimentalmente, V. Ex' tem que dar prosseguimento à votação, rejeitando a solicitação do eminente Senador Hélio Gueiros.
1:: como determina ·o Regimento.
O SR. PRESIDENTE "(José Fragelli) - Acho que,
realmente, não podemos sobrestar,já -estamos para fazer
a votação e acho que não podemos interrompê-Ia.
Dessa maneira, indefiro a questão de ordem do eminente_ Senador Hélio Gueiros.
O SR. HtLIO GUEIROS- Sr: Presidente, verifica
V. Ex• que estamos discutindo orna questão de ordem
que só tem dois momentos: a sua formulação e a d~cisão
da Mesa. O resto é votação. Estamos em votação. Não
houve número e vai-se repetir a votação. Por isso, entendo que é pertinente, cabível C: oportuno, o meu ped~d~. de
verificação. Questão de ordem é só processo de votação.
Insisto com V. Ex• para que, no curilprilnen!o_ ~Xa~o
do direito que me concede o Regimento, se ouça previa'mente a Comissão de Constituição e Justiça, até porque,
volto a repetir, a Casa não está em condiçõeS de dar a
su<'t decisão com pleno conhecimento de causa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se- o Plenário
decidir a: -respeito; võltando à Ordem do Dia essa matéria, então, acho que aí caberia a questão de ordem levantada por V. Ex•
Então, vamos proceder à votação.
Solicito aos Sis. Senadores que ocupem os seus lugares
par procedermos à votação. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos- Álvaro Dias- Amaral PeixotoCarlos Chiarem - Carlos Lira - Cid Sampaio - H.
Rollemberg- João Calmon....:.. J9sé Ignãcio FerreiraJutahy Magalhães- Lomanto Junior- Mario MáiaMilton Cabral - Nelson Carneiro - Nivaido Machado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM
15 Senadores e NÃO 19.
Houve 3 abstenções.
A matéria será desarquivada e voltará à sua tramitação normal.

O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto.
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Sr. Presidente, antes de tomar esta decisão, _consultei o
em -exCrcíCio da Comissão de Con.sütujção e Justiça, o nobre Senador Helvídio Nunes, e consultei a Assessoria da Mesa.
Por isso, coerente com a decisão proferida por mim,
no dia 23 de agosto, votei Não, pelo prosseguimento do
projeto.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
V1ce~P-re5idente

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à_ apreciação das seguintes
matériãS:
-Requerimentos n9s 98 e 327, de 1985;
- Projeto de Lei da Câmara n<;> 63, de 1985; e
--Projeto de Lei do Senado n~> 34, de 1984.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelfi}- Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1~'-SecretâriO.
São lidas as seguintes

O sa.. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Martins Filho, para uma declaração de voto.

ExCelentíssimo Senhor

O SR- MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para uma
d_~_c!aração de voto. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, coerente com a minha decisão, em dãta de 23 de
agosto do corrente ano, quando eventualmente eu presidia os trabalhos, decidi que o projeto deveria ter andamento em curso normal na Casa. E por quê, Sr. Presidente'?
Antes da minha assunção à Presidência, quando ainda
presidia -os trabalhos o nobre Senador Enéas Faria, o Sr.
Senador Itamar Franco levantou uma questão de ordem,
na qual concluía:

Senhor Presidente,
Tenho a honra de_ comunicar a Vossa Excelência, nos
termos do que determina o artigo 43, alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei do País, no período de
4 a 8 do corrente mês, com destino à Montevideo, Uruguai, para participar de um Seminário, onde se discuti rã
os .. Enfoques para um Projeto de Desenvolvimento Nacional", sob o patrocínio do Centro de Estudos para a
Democracia Uruguaia.
Sala das Sessões. 3 de setembro de I985. -Severo Go--

..Creio, Sr. Presidente, que com esta argumentaçà'? V.. Ex' poderá dete_rminar que o nosso projeto, já com o parecer da Comissão quanto à sua
constitucionalidade ejuridicidade, com parecer contrário.da Comissão de Segurança Nacional, possa
ter o devido andamento e ser discutido pelo Plenárío do Senado.
~ a argUição que faÇo coin ·respeito a V, Ex•"
E decidia o então Presidente, Senador Enéas Faria:
..Sr. Senador Itamar Franco, o projeto de V. Ex•
foi submetido à apreciaç"ão de dtiãs Comissões da
Casa; a Comissão de Constituição e Justiça, tendo
como relator o Senador Helvídio ~un_es, que çoncluiu, afinal:
·
"Em face do exposto, embora constitucional e jurídico, entendo_que, no mérito, a proposição de autoria do Senador Itamar Franco não
deve prosperar, por inconveniente."
Q Relator foi seguido por todos os membros da
-Comissão.
A Comissão de Segurança Nacional concluiu,
afinal, dizendo:

"Por tudo isso, e por mais que deixamos
de aduzir, somos pela rejeição do projeto".
V. Ex• entende que a Mesa deliberou ontem pelo
_arquivamento com base no .art. 278 do nosso Regimento Interno.
V. Ex' levanta agora, com base no art. 100, a
questãa-··ae- ordem. Nós pediríamos a V. Ex• que
conceda à Mesa o tempo regulamentar para ponderar e deliberar definitivamente sobre a questão.
Nesse ínterim, o Senado!- EnéaS -Fal-ia páSsa a -Presidência a mim, e a decisão foi a seguinte:

"Ã Presidência comunica a_o_Plenãrio que, tendo
reexaminado o Despacho de Arquivamento do Projeto de Lei Senado n'i' 267, de 1983, à Ioz dos argumentos apresentados pelo nobre Senador Itamar
Franco, determinou que a proposição volte a ter seu
curso normal."

Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Brasília- DF

mes

OF.

N~>

214/85-GLPMDBBrasília, 3 de _setembro de

!985

Senhor Presidente,
Pelo presente, comunico a V. Ex• que reassumi, nesta
data, o exercício da Liderança do PMDB e do Governo,
no Senado Federal.
Nesta oportunidade, quero reiterar meus agradecimentos pelas atenções recebidas por parte de V. Ex', durante o período em que, por motivo de saúde, estive impossibilitado de exercer plenamente minhas atividades.
Atenciosamente, - Humberto Lucena, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) cações lidas vão à publicação.

As comuni-

O SR. PRESIDENTE (José FrageiJi)- Antes de passar à Ordem do Dia, desejo dirigir aos Srs. Senadores
apenas algumas palavras, para me regozijar, pessoalmente _e_ em nome da Mesa, como todos os colegas, com
a presença do nosso eminente colega, o Senador Humberto Lucena, que hoje retorna aos trabalhos da nossa
Casa.
Sabemos quanta falta S. Ex• nos fez-durante todos esses dias, e poderemos contar daqui por-diante com a sua
palavra experiente, esclarecida, sempre oportuna, não
apenas na direção de sua Bancada, mas em todos ostrabalhos legislativos do Senado da República.
Manifesto, pois, e estou certo de que expressando os
sentimento de tod-os os Srs. Senadores, a nossa grande
alegria_ pela volta do nosso· eminente colega, Senador
Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

osil. HOMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Fábio Lucena.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente,
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único (apreciação preliminar
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos d_o_

an. 296 do Regimento Interno), do Projeto
da Câmara

n~

d~_Lei

da votação do Projeto de Lei da Câmara n9 93, de 1984,
em virtude dos argumentos expedidos através do ofício
do Conselho Nacional de Direito Autoral recebido nesta
data e anexado ao processo por despacho dã Presidê~cia ·
do Senado, a fim de que seja encaminhado ao reexame
da Cómissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1985. -Alfredo
CamPos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o
requerimento, a matéria sairâ da Ordem do Dia para ree..
xame, como solicitado.
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missão de Constituição e Justiça, antes de apreciarlhe o mérito."
-Entretanto, não se deve olvidar que a Comissão exaM
mina Proj~to de Lei da Câmara. Diante dessa realidade,
o dispositivo aplicável à espécie, concessa venia, é o item
I da alínea b do inciso ITI do artigo 100 do Regimento [nM
terno que preceitua:

..Art. 100.
tiça compete:

Ã Comissão de Constituição e Jus-

134, de 1983 (n"' 4.111/80, na Casa de

origem), que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:

n"' 3.347, de 12 de junho de 1941. que instituiu oregime de benefícios dos segurados do lPASE, tendo

Votação, em turno único, do Parecer n9 A60, de
1985, da Comissão de Constituição e Justiça, solici~
- tando, nos termos do art. 100, III, b, 1, do Regimen-to Interno, autorização do Plenário para examinar o
Projeto de Lei_ (ja Câmara n"' 200; de 1983 (n9
5.311/81, na Casa de origem), que assegura ao
- guardaMnoturno o direito à aposentadoria especial
aos 25 (vinte e i:inco) anos de serviço, e determina
outras providências.

PARECER, sob n~' 16, de 1984 da Comissão
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada
pela Comissão de Serviço Público Civil), pela inconstitucio_nalidade e injuridicidade.

Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam o parecer rejeitando,
portanto, a proposição, queiram perinariecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado o parecer.
Rejeitado o projeto, será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

e o seguinte o projeto rejeitado

(N<? 4.111/80, na Casa de Origem)
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n<? 3.347, de
12 de junho de 1941, que instituiu o regime de benerí~
cios da família dos segurados do lP ASE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? O art. 2<? do DecretaM lei n9 3.347, de 12 dejuM
nho de 1941, passa a vigorar acrescido da seguinte alfnea
c:
"Art. 29
.•.......•.........-.... , ... _., ..
a) , . , . , , ........ , , , , ... , . , .. , .. --·-- ... ..
.... ' ' ' ' . ' ' ' ' . ' ' ' ' ... ' ....... _........ ..

c) os servidores públicos sob regime estatutário
da administração direta ou indireta do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, desde que
não abrangidos por regime previdenciário próprio."

Art. 2<? O Poder Executivo baixará, em 60 (sessenta)
dias a contar da vigência desta lei, regulamento que perM
mita a execução das disposições nela contidas.
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publiM
cação.
__ _
Art. 49 Revogam-se as disposições em COntrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Votaçãg_-ifO ~~e~ererrcturno- único.

6-Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma explicação.

III- opinar, obrigato_riamente, sobre a constituw
cionalidade e juridicidade de qualquer proposição
sujeita ao exame do Senado, exceto as seguintes em
que sua audiência depende de deliberaçilo do PI~
nário;

b) das iniciadas na Câmara dos Deputados:

1. As já apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa de origem, salvo se, conM
trário à proposição por inconstitucionalidade ou injuridiCidade, o seu parecer ali não houver sido
apoiado pelo Plenário;

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a pala-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 134, de 1983

b)
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Item 2:

Votação, em turno único (apreciação preliminar
dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei da Câmara n9 93, de
1984 (n9 2.932j76, na Casa de ofigeni);-qUe introduz
alterações na Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de
1973, que regula os direitos autorais, e dâ outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 539, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I<?~
Secretãrio.

t=: lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 337, de 1985
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea .. b"
do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro adiamento

vra-ao nobre Senador Hêlio Gueiros, para uma expliM
cação.

o SR. Hl!:LIO GUE!ROS (PMDB __:_: PA. Par~- u-~a
explicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr_e_sidente, é
preciso notar que esse projeto tem um parecer que foi
aprovado na Comissão de Justiça da Câmara dos DepuM
tados. Em seguida, veio para a Comissão de Legislação
Social, e eu, como Relator, dei parec_er favorável. Foi à"
Comissão de .Fio_anç-as, e V. Ex• deu parecer favorável.
Mas, na Comissão de_Constituição e Justiça, o nobre SeM
nadar Lenoir Vargas entendeu que se devia levantar a inM
constitucionalidade do projeto. VerificaMse que hã uma
situação me_io diferente nessa votação, porque as CórfiiSM
sões técnicas da Casa - Comissão de Legislação Social e
Comissão de Finanças_-:_são favoráveis, mas a ComisM
são de Constituição e Justiça pede que o Plenârio opine
pela audiência da constitudonalfdã.de, pórque, pelo Reginiéritó, -só- se houver esse acordo do Plenário é que a
Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode faM
lar sobre o assunto, já que ele passou incólume pela CoM
missão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Era essa a questão que eu levanto, perante V. Ex',
para que o Plenário da Casa vote inteligentemente o proM
jeto.

O _SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Os Srs. SenaM
dores que aprovam o parecer nesse sentido, em turno úM
nico, queirã.m permanecer sentados, (Pausa,)
Está aprovado.
Aprovado o parecer, a Presidência fará cumprir a de1iM
beração do Plenârio.

- f: o seguinte o parecer aprovado

N•

PARECER
4(í(l, de 1985

Da Comissão de Constituição e JQstiça
~elator:

Senador Lenoir Vargas

O presente Projeto vem a esta Comissão por soliciM
tação da ComisSão de FiilanÇàs do Sen-ado, onde; relatado pelo ilustre Senador José Fragelli, decidiuMse por
ouv[M}a, "nos termos do artigo 120 do Regimento InterM
no do Senado Federal, tendo em vista o disposto no PaM
rágrafo único do artigo 165 da Consti_t_uiçã_o".
A norma regimental in~ocada pela douta Co_missão de
Finanças estabelece:
"Art. 120. Sempre que uma Coniissão julgar
inc.onstitucional dispositivo de proposição sujeita
ao seu exame, encaminhaMlawá, diretamente, à CoM

Estando consignados no Projeto a manifestação da
douta Comissãq de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados pela- constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (fls. 5) e o acolhimento desse parecer
pelo Ptenârio, irTipossível se torna a este Colegiada
reabrir o exame de tais aspectos, diante da expressa vedação regimental, salvo se a tanto for autorizado pelo
Plenário -desta Casa.
2. Ante o exposto, concluímos pelo encaminhamento da solicitação em exame ao Plenário do Senado Federa), para a autorização que se faz necessâria.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
313, de 1985, do Senador José Ignácio Ferreira, seliM
citando tenham tramitação conjunta os Projetas de
Lei do Senado n<?s 291, de 1981, de autoria do Senador Humberto Lucena; 38, de 1984, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso; e o Projeto
de Lei da Câmara n"' 140, de 1983 (n"' 4.214/80, na
Ca_sa de origem), alterando a Lei n9 4~090, de 13 d~
julho de 19-6~--que institui a gratificação de Natal
para os trabalhadores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ~ Item 5:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
_ ~}:'âf!!.ara t\91_8, de 1985 (n"' 4.337/84, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Seéretária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências. tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 526 e
527, de 1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.
VotaçãO da matéria que, nos termos do inciso II, alfnea b do art. 3n do Regimento Interno, depende para
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E o seguinte o projeto apresentado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

sua aprovação do voto favorável da maioria absolllta da
composição da Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico. Tendo havido acordo entre as lideranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo processo simbólico.

N" 18, de 1985
( N" 4.337/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superior_ Eleitoral

Em votação o projeto em primeiro turno.

Art. 19 Ficam criados, no QUadro Permanente da
Secretaria do T'!"ibunal Regional Eleitoral do Estado de
Santa Catarina, os cargos constantes do Anexo a esta lei.

ANEXO

Ji. LEI N.0

DE

DE

Parágrafo único. O preenchimentO dos cargos- de
provimento efetivo previstos neste artigo far-se--ã- de
com as normas legais e regulamentares estabele-.
cidas para os demais Tribunais Eleitorais, observadas as
disposições do§ 29 do art. 108 da Constituição Federal.
Art. 29 As despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Reiional Eleitoral do Estado de Santa Catarimi. ou de outras para esse- fim destinadas.
Ai-i. 3.;. - ES-ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49' Revogam-se as disposições em contrário.
acor~o

Dispõe sobre a cria!:âO de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado em primeiro turno, o projeto súâ indufda
em Ordem do Dia para apreciação em segundo turno,
após o interstício regimental.

Setembro de 1985
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cargos criados (Art. 1.0 }

G:R'm?O-OUTRAS ATIVIDADES. DE NíVEL S1JPEIUOR -.Código '!'RE--NS-900
Ca.tegoria Funciona.! e Classe

Cargos

eontadqr

l

A

NS-. s

TRE;-NS-924

Iteferêneia

Categoria Funcional e Classe

Carg<>S

T~cnic<>

T~·C!úco

de Gontablll(lade
·de Clontabllid.ade

B

A

a 11.

NM-24 a 29
NM-17 a 23

'l'RE--NM-1042
TRE,NM-1042

GR1JPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA Código TRE-TP-1200
Cargos

Categoria. Funcional e Classe
Motorista Oficiai
Motorista Oficial

B
A

Código
TRE-TP-1201
TRE-TP-1201

Referência
NM-17 a 23
NM- 7 a 16

2

Cargos
2

8
10

Categori& Funcional e Classe
Dat!Iógrafo
Dat!Iógrafo
Dat!lógrafo

E
B

A

Código

TRE-SA-802
TRE-SA-802
TRE-sA-8.02

Referência
NM-17 a 19
NM-12 a 16
NM- 4 a 11

20

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 6:

Discussão, em turno único-(Apreci!içãõ Preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei da Câmara n9 100, de 1983 (n" 2.971/80, na
Casa de origem), que cria a Junta de Conciliação e
Julgamento de Cotiii, rió EStado de São Paulo, e determina outras providência,s tendo
PARECERES, sob n9s 667 a 669, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça- 1'1 Pronunciamen~
to: pela constitucionalidade e juridicidade; 2'1 Pronuncaimento: pela inconstitucionalidade e injuridici·

dade, com voto vencido dos Senadores Fernando
Henrique Cardoso e Hélio Gueiros; e
-de Legislação Soda.!, solicitando o reexame da
Comissão de Constituição e Justiça.
(Dependendo da votação do Requerimento n{>
335, d~ 1985, de autoria do Senador Fábio Lucena,
de adiamento da discussão para o dia 27 de setembro de 1985).
Em votação o requerimento.
OsSrs.Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria voltará à Ordem do Dia na data prefixada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7:
- -Discussão, em segundo turno, do Projeto .de Lei
da Câmara n" II. de 1985 (n9 4.024/84, na Casa de
origem), êjue dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Alagoas e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 533 e
534, de 1985, das Comissõe.<::
- de Serviço PúblicÓ Civil; e
-de Finan~s.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão extraordinária de 2_9 de agosto do corrente ano, tendo sido
aprovada em J.;. turno.
-
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são.
Nos termos do inciso II, alínea b, do art. 322, do Regi-

PROJETO DE LEI DA CAMÁRA

mento Interno da Casa, a matéria depende, para a sua
aprovação, do voto favorâvel da maioria absoluta_ da
composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo
processo nominal. Tendo havido, entretanto, acordo en.tre as lideranças, a matéria foi 3provãda, em primeirO

(N~'

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A n;~.atéria vai à sanção.

N~' 11, de 1985
4.024/84, na Casa de origem)

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
·Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas e
dá outras proYidências.

turno, simbolicamente. Assim, em consonância com
aquela decisão, a Presidência irá sUbmeter o projeto ao
Plenário, em segundo turnoo,o·pelo mesmo processo.Em votação o projeto em segundo turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

Parágrafo único. O preenchimento- dOs cargos de prow
vimento .efetivo previstos neste artigo farwse-ã de acordo
com as normas legais e regulamentares estabelecidas
para Os demais Tribunais Eleitorais, observadas as disposições do § 2~' do art. lOS da Constiülição Federal.

É o seguinte o proj~to aprovado:

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti· lo, encerro a discus-

o -congresso Nacional decreta:
Art. 1'i' Ficam criados, no Quadro Permanente da
Secretaria- do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
~lagoas, o_s cargos c_on~tl:lntes ~o Ane"~o a esta lei.

Art. 29- AS despesas decorrentes do- disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas ou de
outras para esse fim destinadas.
Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publiw
cação.
Art. 4~'

Revogam-se as ?.~~t:'osiç~es e~ contrário.

(ANEXO A LEI N.O
, de
de
de 198 }
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE.ALAàoAS
Cargos criados CArt. l.O)
. GRUPO-SERVIÇOS AUXILIARES - Cód. TRE-SA-800
Ca.rcos

CategOria. Funcional e Classe
Agente
Agente
Agente
Agente

1
2
3
4
10
2
5
8

Adminlstrlllt!vo
Admini.s.trativo
Admlni<;tratl.vo
Administrativo

Datllógrafo
·Datllógrafo
Datllógrafo

Código

Referência

TRE-&.-801
'm!.E-&A-801
TRE-8A-801
TRE-SA-801

NM-80
NM-26
NM-21
NM-17

a 32

B
A

E
B
A

TRE-SA-802
TRE-SÁ-802
TRE-5A-802

NM-21
NM~17

a

E

c

a 29
a 24
a 20
23

a 20
NM- 9 a 16

15
GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR Cargos
1
1
1

Categoria. Funclol;lal e Classe

Referência.

A

TRE-NS-934

NS-5all

contador

A

TRE-NS-92~

NS• 5a 11

GRUPO·OUTRAS ATIVIDAD~ DE
Cargos

Código TRE-NS-900

.Código

Audttor

1

·NfV'l!!L Mm>IO -·Código. TRE-NM-1000

Categoria. Funcional e Classe

Referência

1
1

Técnico de COintl>;b!llóade.
Técnico de COntabilidade

J~

NM-2~

A

'i:'RE-NM:.-1042
TRE-NM-1042

1

Telefonista

A

TRE-NM-1044

NM- 4 a 11

2

a 29
NM-17 a 23

1
GRUPO-SERVIÇOS DE .'l'Rl>NSPORTE OFICIAL .E PORTARIA Código TRE-TP"1200 .
1
1
2
2
S

5

.Motorista. Oficial
Motorista. Oficial

·B
A

TRE-'I'P'-1201
TRE-TP-1201

NM-17 a· 23
NM- 7 a 16

A8ente de .Portaria
:kgente ·-de PoJ.'tarla·

B

TliE-'I'P-1202
TRE-'l'P-1202

NM- 7 a 16
NM-.1 a 6

A

3105

3106
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritoS.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid SalnpaiO,

__dicam profissionalmente, exigem licitação por haver
sempre a possibilidade de competição entre os ínte#
ressa_dos, nivelados pelo mesmo título d~ habili#
taçãO. Nesta categoria se enquadram tanto os ser#
viços técnicos de grau médio quanto Os de grau su#
perior, visto que aqueles e estes são trabalhos de
prática conhecida e corrente de seus profissionais.
Serviços técnicos profissionais especializados são
aqueles que, além de habilitação técniéa e profissional nonnal, sã.o realizados por quem se: aprofundou
nos estudos, no exercício da profissão, na pesquisa
científica. ou através de cursos de pós·graduação ou
de estágios de aperfeiçoamento. São serviços de alta
especialização e de conhecimentos pouco difundidos entre os demais têcnicos da mesma profissão. ••

por cessão do eminente Senador Henrique Santillo.

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tomo a palavra para chamar a atenção da Casa de as~
sunto quejã encaminhei aos Ministros responsâveis, re-lativo às contratações, sem licitação, de serviços de audi~
toria e de avaliação de imóveis.
Para que a imparcialidade e a lisura dos atas governaw
mentais sejam cumpridos e possam ser verificados documentadamente, a legislação impõe a publicidade desses
atas e assenta normas reguladoras para aquisição de materiais, construção de obras e contratação de serviços. Os
artigos 125 a 144 do Decreto-lei n9 200, de 1967, assím,
compelem as autoridades, como regra geral, a submeter
citadas transações a póblicas licitações, com o fito de pagar o menor preço e possibilitar a competição entre todos os interessados no fornecimento.
Protestaram os Contadores - e me parece que com
razão - em face da inusitada contratação, sem concorrência, da multinacional Price Waterhouse, pelo Ministério da Fazend.:i., para a realização_da auditoria ~os balanços patrimoniais dos conglomerados Sulbrasileiro e
Habitasul, com vistas à desapropriação das ações e constitUição do Banco Meridional. O contrato favoreceu citada empresa com honorários de quase dois bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros para um serviço normal
em auditoria e cuja duração foi fixada em três meses.
Indignaram-se, concomitantemente, os engenhe_iro.s e
demais profissionais do ramo imobiliário, porque, ao
mesmo tempo, o Ministério da Fazenda contratou,
igualmente sem licitação, a Price Waterhouse, por oitocentos e quarenta e cinco milhões de cruzeiros, para efe-tuar a avaliação dos imóveis situados nos Estados do
Rio Grande do Sul, São Pauto e Rio de Janeiro, pertencentes aos conglomerados Sulb~asileiro e Habitasul.
Contratou, ainda, a PLANCONSULT Planejamento e
ConSultaria Sociedade Civil Ltda., ainda também sem licitação, para avaliação dos imóveis__ dos mencionados
grupos financeiros localizados em- outras unidades da
Federação, pelo preço de trezentos e sessenta e três milhões de cruzeiros. Os três contratos montaram a quatro
bilhões e sete milhões de cruzeiros, arredondadamente.
O mercado profissional tomou conhecimento dos consumados contratos atrav~ de notícia divulgada pela Gazeta Mercantil de IS de agosto óltimo, que reproduziu os
extratos respectivos, exteriorizando vigilância jornaltsti~
ca que merece meus efusivos elogios.
Estranhamente, o Secretário~Geral do Ministério da
Fazenda, para se eximir da normal e sadia concorrência
pública, declarou sua dispensa com base no art. 126, §29,
alínea d, do Decreto-lei n9 200, de 1967, referido dispositivo que, efetivamente, permite, embora não obrigue, a
dispensa de licitação, segundo diz, .. na contratação-~~
serviços com profisSionais ou firmas de notória especialização".
É preciso, porém, dar a_ ~sa faculdade a Í':Jt~rpr~tação
limitativa imposta pela ''notóri3. especializaçãO~' e pelos
princípios da imparcialidade e integridade que balizam a
:
contratação pela Administração PúOiica.
Ensina, a propósito, o consagrado Professor Helly Lo~
pes Meirelles, em sua obra "Licitaçãp _e Contrato Administrativo", edição de 1979 (pág, 44):

•·os serviços técnicos profissionais podem ser ge-neralizados ou especializados, como veremos a se>
guir.
Serviços técnicos profissionais generalizados são
os que não demandam maiores conhecimentos,
teóricos ou práticos, alêm dos ministrados nos cur~
sos normais de formação profissional. Estes serviços, por sua generalização entre os que a ele se de-

Acrescenta o festejado tratadista de Direito Admini~
trativo que a .. notórla especialização ~o reconhecimento
público da alta capacidade profissional" e que .. aquela é
a proclamação da clientela e dos colegas sobre o indiscutível va1or do profissional na sua especialidade". Ressalta que esse "conceito se forma pelo bom desempenho
dõ especialista ou da firma especializada em serviços anfefíores, allaâo aOs estudoS, experiências e publicações
técnicas ou cientificas sobre a matéria, ·atestando a capacidade e a idoneidade profissionais". Enfatiza que "notoriedade é, em última análise, para fins de dispensa de
licitação. a fama consagradora do profissional no campo
de sua especialidade". (pág. 46)
1m porta sublinhar que, na sensata opinião da auditores e avaliadores brasileiros, os empregados usados pela
Price Waterhol,-se e nr:l::o Pl.ANCON.SU!.T não são de
capacítã.Ção supedof a inómeros outros. Certo ê que
al::!_tielas empresas, quanto seus profissionais, não produziram eStUaõs, experiências e publicações técnicas ou
científicas que lhes conferisse a "fama consagradora no
campo de sua especialidade", a que se reporta Helly Lopes Meirell~.
No tocante à PLANCONSULT, pesquisa levada a
efeito pela Ordem dos Contadores do Brasil, nada apurou quanto à data de sua criação nem a qualquer experiência pregressa.
No que concerne à Price Waterhouse, assim como das
demais sete grandes empresas norte-americanas de auditoria, deve ser lembrado que o Subcomitê de_Relatórios,
ContabiUdade e Gerência do Senado dos EUA afirma
qtie todas elas têm prejudicado seriamente sua independência pelo eiivOfvhriento nos assuntos negociais de seus
clientes e pela advocacia dos interesses delas em matérias
controvertidas. preocupadas mais em servir os interesses
das administrações das empresas, que são quem as sele-clona para auditoria e autoriza seus honorários, do que
em proteger os interesses do público. Isso ê parte das
conclusões contidas no ·~senate Document n9 95~34 lhe Accounting Establishmens- A StaffStudy- U.S.
Government Printing Office, Washiton; 1977".
Mas o simples bom senso de administrador público estâ a recomendar licitação sempre que haja numerosos
profissionais capacitados para o serviço desejado e este
não se revista de originalidades que o circunscrevesse e
determinado artista. arquiteto,jurista, têcnico ou cientis-

ta.
Na verdade, a auditoria contábil e a avaliação de imóveis constituem especialidades profissionais, exercitadas
abundantem~nte t_amb__ém f!_QBrasil PQ!'_ milhares de profissionais de setliilhante nível têcnico e -confiabilidade.
No que concerne à auditoria, basta lembrar que
encontram-se cadastradas centenas de sociedades profis~
sionais pela Co~_issão de Valores M-obiliários para auditar sOciedades anôniinas de capital aberto, assim como
muitas outras registradas pelo Banco Central para auditar especificamente empresas do setor financeiro. Se bem
que a auditoria seja especialidade difícil, sua execução
-não apresenta criatividade e encontra-se até :rnanualizada, enquanto que os honorários são calculados com base
em homemfhora de trabalho. Permite sempre comparação objetiva.
A avaliação de imóveis, por sua vez, ê atividade desenvolvida durante longos anos por engenheiros e outros
profissionais com tradição na construção, comércio e intermediação de imóveis, com a vantagem de sediarem-se
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na própria localidade em que se encontram os bens que
se quer avaliar.
Evidencia-se, assim, terem sido altamente privilegian~
tesas contratações, sem licitação, da Price Waterhouse e
da PLANCONSULT, sem dar oportunidade de compe-tição às demais sociedades profissionais interessadas e
capacítadas para a prestação dos serviços de auditoria de
balanços e ·de avaliação de imóveis.
Injustificáveis também foram outras três contrataç~
de serviços de auditoria, igualmente sem licitação, pelo
Ministêrio da Indústria e do Comércio, das quais o niercado profissional só tomou- conhecimento de parte dos
resultados através da divulgação feita pela revista Veja
em su~ edição de 7-8~85. Silenciosamente, foram contra~
tadas a Price Waterhouse, para auditar o Instituto do
Açúcar e do Álcool; a Trevisan & Associados para audiM
tar o Instituto Brasileiro do Cate; e a Boucinhas, Campos & Claro para auditar a EMBRATUR. Compreendem serviços nonnais de auditoria, realizáveis por cente~
nas de escritórios com equivalente capacitação e concei-

to.
Preocupa de forma especial os Bacharéis em Ciências
Contâbeis, a burla que está sendo cometida por algumas
altas autoridades federais à legislação reguladora da contratação de serviços. Essa irregular prática favorece algumas sociedades profissionais, sem chance de competição
às demais, despres~igiando ainda o próprio Curso Superior Ciências Contâbeis.
Nesse sentido, estou me dirigindo aos Ministros de Estado registrando nossa repulsa quanto ao comportamento da administração, a fim de que não sejam prejudica~
dos profissionais brasileiros, hoje de reconhecida competência.- no País e no Exterior. Ainda mais, é nosso desejo
convencer os responsáveis para prestarem melhor esclaM
recimento nas Comissões próprias do Senado.
Essa preocupação se acentua ao se tomar conhecimen~
to do recente Decreto n9 91.531, de 16 de agosto de 1985.
-que-vem facultar expressamente à Secretaria de Planejamento da Presidência da República a contratação de empresas de Auditores e Consultores, chamadas de "notória especialização", para prestarem serviços à Secretaria de Controle de Empresas Estatais com o fim de
acompanhar a gestão das empresas vinculadas à Unillo.
O reportamento, impróprio no caso, a empresas de .. notória especialização", parece indicar vontade de prosseguir na privilegiante outorga de serviços somente a algu~
mas sociedades com maior acesso a autoridades, sem a
benéfica e legal realização de concorrências públicas.
Pela gravidade dos fatos expostos, venho denunciá-los
a esta Casa Legislativa, para conhecimento de meus Pa~
res e na esperança de que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República e seus Ministros impeçam a repetição de semelhantes ilegaliadades e de suspeita moralid8.de. O Tribunal de Contas da União também precisa
examinar com urgência a substância dos contratos e se
poderiam ser excluídos do prevalecente regime de lici*
tações.
São -providências que se impõem para preservar a im~
parcialidade, a integrid.ade e a publicidade dos atas ad~
ministrativqs, assim como para resguardar a igualdade
de oportunidade para a prestação de serviços de audito-

ria e de avaliação de imóveis para a Administraçllo Federal.

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

O SR. PRESIDENTE

(Jos~

Fragelli) - Concedo

a

palavra ao nobre Senador Mário Maia, para uma breve
comunicação.-

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Para uma breve comuniCação. _Sem revisão do orador,) - Estamos
num ano eleitoral. Há eleição em todas as capitais de
nossos Estados, e em alguns municípios que eram. atê
ontem, cOnsiderados área de segurança nacional.
Sr. Presidente, nesse particular, o meu Estado êfmpar,
porquanto todos os municípios eram considerados áreas
de interesse da segurança nacional. Portanto, não só na
capital do meu Estado, como em todos os municípios,
haverá eleições para as prefeituras daquelas comunas.
t da nossa obrigação, com_o polfticos, nos períodos
eleitorais, dar a presença, com maior freqUência procUrando:, através de nossas agremiações partidárias, presti~
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giar os candidatos das mesmas. Isso é um comportamen-

to peculiar a todos os Partidos e todos os parlamentares
que têm responsabilidade eleitoral hão de, neste momento, estar preocupados com as atividades eleitorais nos
seus Estados e nos respectivos·municípios~
Assim, Sr, Presidente, quero i'egisti-ar esse fato para
enfatizar os momentos da minha ausência neste plenário.
A Casa é testemunha de que nós- Procuramos, quandO es-

tamos na Capital Federal, estar presentes neste plenário.
É uma preocupação nossa a assiduidade às sessões plenárias do Senado da República e o comparecimento às
Comissões.
Mas, Sr, Presidente;_ neste instante, sentimo-nos na
obrigação de, completando o nosso trabalho parlamentar aqui na Capital da República, na Casa que nós representamos no Senado da República, estar presentes com
freqUência no nosso Estado para uma ação natural de
nossas atividades políticas._
Co_mpreendemos, Sr. Presidente, que a atividade parlamentar não se processa apenas no recinto do plenârio
do Senado da Repúblíca. A nossa ação parlamentar,
quando somos escolhido para representar o Estado e o
povo, é complexa, e se efetua com a nossa presença no
plenârio do Senado, com a nossa presença nos plenários
das comissões a que pertencemos e com a nossa presença
nas repartições públicas, nos miilistérios, nas- autarquias,
tratando de interesses do povo, do Estado e do País. Assim Sr. Presidente, quando nos transladamos para o nosso Estado, quando estamos ausentes do plenário desta
Casa, do grande plenário, do plenário do Senado, quando estamos ausentes do plenário das Comissões, quando
estamos ausentes da Casa, não signifiCa dizer que estamos ausentes das nossas atividades parlamentares. Muitas vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores; ausentes da Casa, estamos prestando serviço à Nação tão igual estivéssemos presentes ou até mais, quando estamos nos aden- _
trando nos nossos Estados, ou percorrendo os Estados
da Federação em trabalho parlamentar.
Assim, quero enfatizar que a minha ausência, nestes
dias, prende-se a prolongamento de meu trabalho parlamentar que, não se fazendo aqui na Casa, estará sendo
feito no meu Estado em função da minha atividade Politica. Portanto, compreendo que os honorários do parlamentar devem se referir, .devem estar afetos a extensão de
toda a sua atividade parlamentar e não apenas àquela de
quando ele comparece no plenáriO do Senado para vo~
tacão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. President, para registrar
a miriha ausência durante a Semana da Pátria,- quaõdo
estarei trabalhando intensamente no meU Estado, em atividades políticas. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ- Pronuncia o seguinte discurso.) - s-r. Presidente, Srs. Senadores:
Receho,_através da iniciativa do prezado amigo José
Maria Sperariia Paiva, da localidade de Paraíba do Sul,
RJ, trabalho que reputo da maior importância de_ autoria do Sr. Eduardo Cruz que tem comO finalidade a insfituição de alentada campanha de distribuição de leite aos
filhos de trabalhadores, até determinada idade, a cargo
das próprias empresfls empre"gadoras, com a supervisão e
o apoio do Estado.
Trata-se de idéia evidentemente meritória _a que não
posso deixar de dar também a minha colaboração, bem
como, especialmente, não posso deixar de divulgar através desta Tribuna.
Lembramos existir no meio rurã.f ã tradição de os proprietários espontaneamente doarem leite aos filhos de
seus empregados, com reais benefícios para a saúde e_
mesmo para a matença dessas crianças, pensa o_Sr.
Eduardo Cruz na possibilidade de todas as demais atividades econômicas, em geral mais rentáveis do que a rural, virem a fazer o mesmo, sem nenhuma compulsão
(que isto implicaria retomada do arbítrio de que jã- nos estamos livrando), mas com o oferecimento de estímulos
pelo Estado. Estímulos que praticamente levassem as
empresas a não quererem estar fora do movimento.
Ao Estado, que através da adesão __voluntária das empresas, cuidaria de atingir o objetiVo da distribuição, a
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todas as crianças menores de "x" idade, um copo (ou
200) de leite-dia, competiria, segundo a idéia lançada
pelo Sr. Eduardo Cruz, oferecer à guisa d_e estímulo indispensável, por exemplo:
- o direito ao uso de um logotipo que distinguisse
qUem- fosse -paifíCipante da campanha;
...... promoçõe-s- para o incentivo de uso dos serviços
prestados pelos adeptos participantes;
- prorrogação por "x" dias, para o pagamento de
obrigações das empresas participantes para com o Estado_,_sem qualquer multa;
- . . ;. ;;; capitalização dos gastos para fazer face à doação_de
leite; corit possibilidade de virem a ser usadoS em cas_oS
de emergência financeira para pagamento de multas ou
outros débitos para com o Estado, em situação de insolvência;
~redução de preço dos anúncios sobre os impostos
embutidos nos custos, por um certo prazo.
o-programa teria, ainda, segUndo idealizado por seu
autor, a participação de estabelecimento oficial de crédito que se incumbiii<l de mandar imprimir os cupões a serem vendidos aos empresários, para posterior dist.t'ibuTçãO entre seus empregados com filhos menores de "x"
anos de idade, com direito ao aleitamento.
_:A me<:-ãnica de func~o-nám:e-nto-da campanha é toda
prevista no trabalho do Sr. Eduardo Cruz, de modo _um
p-ouco extenso para um simples discurso como este devendo ser ressaltado, no entanto, um previsão de retorno
calculada para dentro de vinte anos, ·na forma de uma
geração de força de trabalho devidamente nutrida, de
acordo com_ as especificações míniinas de nutrição divulgadas pela FAO, cabendo ao Estado que por ela
i_n__teressar-se o privilégio de ser o primeiro núcleo populacional do 39 Mundo a jactar-se de ter cons_eguido _colução para problema de tão grande magnitude.
Eis aqui, po-rtanto, urria idéia realmente inovadora que
merece ser examinada e aproveitada. (Muito bem1)
O SR. PRESIDENTE (José Fregelli) - Concedo a
palavra ao· nobre Senador Gastã-o Müller.

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. PronunCí::CO-Segui"nte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
AS Fundações Universitárias deste Brasil estão_ em
greve. Lamento o que está acontecendo ou seja, a paralisãÇaO de grande parte dã.-vid<i-univei-siiáiiã deste Pak
O que há de concreto sobre o assunto? O que pensa o
Governo e o que desejam os Srs. Professores_ e os Srs.
funcionários?
A ADUFMAT, entidade dos docentes da Universidade Federal_ d_e_ Mato __Grosso, publicou um manifesto,
_pelo qual traz à luz os- desejos e as aspiraÇões dos Srs.
Professores. Não sei se o Poder E_xecutivo. estã em conR
dições de satisfazer todas as priOridades exigidas pelos
Srs. Professores, mas, partir Para o diálogo é válido.
Tanto, o Sr. MiriíS-tfõ Marco Maciel, bem como o Presidente Sarney, são homens de diálogo. O PMDB _de Mato
-mosso; atravês dO-seu Diret6i'io Regiõnal está solidário
com a greye- que está sendo explorada politicamente, pe~
los derrotados de ontem, ou seja, o PDS, querendo debi- _tara situação à ~pva República, como se ela fosse milagreira._ _
_
Leio, --sr-.-- Presidente, Srs. Senadores, o documento
publicado pela ADUFMAT.
Professor,
A coincidência de sêrias dific_uldades hoje vividas
pela carreira docente tem indicado a ne.cessidade de
se pensar estratégias para a res.olução dos problemas emergenciais.
Com este objetivo a ADUFMAT inicia_ o proces-so de mobilização dos docentes da UFMT em torno
-de uma das mais urgentes questões, a questão salaR
ria!.
A dois meses do nosso re_ajuste, a c;on_statação de
que nossos salários não nos dão condições de exercer com dignidade nossa profissão, nos leva ao
questionamento e, mais do que isso, à exigência de
C[ue sejam atendidas, no mínimo, nossas reivindicações básicas.
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Com este propósito, iniciamos uma sêrie de ações
das quais ora damos inJormes. Estes serão sobre os
seguintes assuntos.
a) Audiência com o Reitor;
- b) Histófico da Reunião do Corlselho de Representantes da ADUFMAT.
a) Audiência com o Reitor Solicitamos ao Professor Eduardo de Lamonica
Freire audiência com o fim de obtermos informações sobre nossas perspectivas salariais para setembro próximo. Na ocasião ele nos disse que:
- Como certo, para setembro, temos apenas a
aplicação do rNPC integral que ficará em torno de
65%, um dos mais baixos índices atualmente aplicados.
Além disso -ete DOs-íriforma que:
-Nosso Plano -de Cargos e Salários que fora
aprõvado pelo M EC e posteriormente enviado ao
CNPS, continua sem solução, desta feita no SEPLAN, órgão que ficou encarregado da sua análise
e efetivação. Co-m O il:osso encontra-se mais cinco
planos, sem qualquer perspectiva de aprovação imedi?ta. O próprio Reitor não tem condições de garantir sua aprovação. - Sobre a nossa reposição salarial disse que a
SubcomisSão, para assuntos ·emergericiais, da Comissão de Alto Nível para a Reforma da Universidade, da qual faz parte, enviou ao Ministro da Educação sugestão no sentido de que, além do reajuste
de 100% sobre o INPC, seja COncedida as IES Fundacionais, diferencial para que se_ equiparem as autarquias. Já que estasjâ obtiveram tal diferencial em
julho/85. Entretanto, o Prof. Eduardo deLamonica
Freire, duvida que o Ministro atenda a tal sugestão.
Por essas noticias, imagii1C:m como saimos da audiência!. ..
A partir de então, a Diretoria da ADUFMAT
iniciou intensa- discussão sobre_ o assunto e decidiu:
I - convocar uma reunião com o Conselho de Representantes da ADUFMAT, com o objetivo de debater a questão salarial, rever a pauta anterior de
reivindicações, minoritária no último CONAD e
discutir estratégias para a mobilização docente; 2 convocar uma reUnião entre as Fundações para os
próximos dias 2 e 3 de agosto, possivelmente em
Brasília (já confirmada a reunião e a presença da

ADUFSCAR, ADUSPEL, UnB, ASPUV e
ADUA), com o propósitO de tentar uma união de
reívindicações e mobilização a nível nacional; 3 divulgar os informes individualmente para os associados e tentar ampliar tal divulgação.
b) No dia 24 último, o Conselho de Representantes, reunido quase massivamente, (12 representantes COmpareceram entre 16) foram infõrmados
da situação dos docentes da UFMT e unânimes afir~
maram que dlante de tal circunstância, as fundações, seguindo o exemplo da UnB (não reiniciará
o 2Y semestre, entrando imediatamente em greve
caso não sejam a1endidas as reivindicações salariais
e não seja aprovado o Plano de Cargos e Salários)
de_v_erão iniciar um processo_ de mobilização para
ampla discussão na questão salarial, a nível nacional e que: nós, a nível interno, devemos iniciar tal
mobilização já. Para tanto decidiu:
1 --Realizar uma Assembléia no dia 7 jago, com
o objetivo de deliberar uma nova pauta de reivindicações e antecipar o nosso indicativo de greve mareado anteriormente para setembro/85. 2 - A nova
pauta a ser apresentada, discutida e aprovada pela
Assembléia, contém os seguintes itens:
a) Reposição salarial para julho/85 tendo por
base o índice de 75%_,
b) Após a reposição salarial, reajuste trimestral a
base de 100%

s/INPC.

c) Incentivo de 50% (DE) sobre o salário de40h.
d) Anuênio.
e) Incentivo de_ produção científica.
f) Aposentadoría integral,
g) Imposto de renda incidindo apenas sobre o
salário base. Considerado salário base o salário de
20h e .o salário de 40h.

3108

DÍÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 4

h) Verbas para a construção, instalação de creches nos locais de trabalho (Urgente).
·i) Verbas para o pleno funcionamento da Universidade.
Consideramos que tal pauta é apenas o minimo
necessário para um infcio do restabelecimento de
nossas possíveis condições de trabalho. Se considerarmos, principalmente, que a reposição salarial é
um direito nosso, indiscutível, tendo apenas que ser
imediatamente efetivado, fica claro que a luta por
tal iniciativá-deva ser constante e seu iníCio-imediã-:
to. Se analisarmos os salários que já obtiveram reposição verificaremOs o absurdo de não se Pensar
em tal hipótese. Podemos exemplificar co-m o salário do nosso reitor que com reposição e reajuste
irá emjulho/85 para CrS 16.157.792 enquanto que
um professor titular, sem reposição está perdendo
em torno de Cr$ 4.700.000. Se pensarmos no professor auxiliar 20 h, que percebe em torno de 1.500.000
seria o momento de perguntar como desejar um
nível elevado de competência oferecendo tal salário?
E perguntaríamos mais:_o que estamos fazendo
tivamente para mudar tal situação?
Professor, dê a sua resposta na próxima Assembléia. Não deixe de comparecer. Vá à ADUFMAT, estamos esperando por sua sugestão _e participação.
Atenciosamente, a Diretoria.

-ere-

Era o _que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Jgnácio Ferreira,
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
PERSPECTIVAS PARA ·uMA POLITICA
ENERGÉTICA NA NOVA REPÚBLICA
Examinanào os noticiários,_ perceberemos que hã -to
anos que as palavras energia e crise aparecem sempre
juntas, Estamos acostumados a falar em crise energética
e não em energia.- Co-mO Um dogma, acredita-se que
crise tenha iniciado em outubro de 1973, quando o cartel
dos países eXportadores de petróleo, a OPEP, deflagrou
a elevação brutal dos preços do petróleo. Mas, na verdade, os sinais de uma crise energéficajá existiam-antes de

ª

1973.

O relatóiio do Clube de Roma sobre os limites do desenvolvimento, de 1971, alertou para o fato de que as jazidas de petróleo_ se esgotariam em poucas décadas. Entretanto, elas não se esgotaram e, mesmo com uma previsão de uns 50 anos de duração das reservas de petróleo,
registramos a elevação dos preços em mais de trinta vezes entre 1973 e 1982.
O mundo inteiro -teve que reorientar sua produção em
função do aumento dos preços do petróleo. As economias dos países industrializados não só agUentaram bem __
o choque como cindiram a aliança dã OPEP, que parecia
indissolúvel após 10 anos de existência. Enquanto isso,
os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos investiram em fontes de energias alternativas como meio para
reduzir o consumo de petróleo.
De acordo com os observadores do cenário energético
internacional, não existe uma solução exclusivamentenuclear, ou solar, por exemplo. Com energia solar, serâ
possível aquecer o ar e a água e, com isso, poupar até 5%
do petróleo que se gasta atualmente. Por volta do ano__
2000, cõii:íeÇaião- a -s·e-r fabricadas usinas eletrovoltaicas
para a produção de eletricidade diretamente da radiação
do sol com um custo acessível à grande maioria da população mundial.
As usinas nucleares certamente suprirão U.mã Doa piute da demanda energética do futuro. Desde que bem
construídas e geridas, para evitar o que aconteceu em
Harrisburg, Pennsylvania, em 1979, quando um grave
acidente revelou ao mundo que nem sempre essas usinas
são construídas e opC:radas como manda o figurino da
segurança pública.
A questão energética estã "in"tíriiã.men-te Ii&ada à autonomia de produção de um país. Por isso, Srs. Senadores,

quando entramos na Semana da Pãtria, ê importante revisar nossa situação energética como um dos parâmetros
de nossa independência.
Neste sentido, um dos poucos sucessos apresentados
pelo governo Figueiredo foi ter conse-guido reduzir as
importações de petróleo, encaminhando, assim, para
llma solução os problemas de energia do país. Com efeito, os dispêndios com a compra do petróleo caíram de
dez para seis bilhões de dólares, ao mesmo tempo que as
expcrrtações dobraram no mesmo período. O PROÁLCOOL supriu parte do petróleo importado. Além disso,
a maior utilização da energia hidroelétrica e da bíoma.ssa, j_untamente com o aumento da produção nacional de
petróleo, permitiu que fosse dado um passo à frente,
para que atingíssemos uma maior autonomia energética.
A acreditar na rápida avaliação que acabei de relatar,
nada restaria à Nova República a não ser continuar as
mesmas políticas do governo anterior. Porém, a realidade é berii-átferente e estão justamente na ãrea energética
os maiores desafios que nos esperam nos próximos anos.
_ _O que ocorreu nesses últimos 10 anos nos governos
militares foi uma orgia de obras e investimentos, vários
dos quais adiáveis, que estão Iiqüidando nossos cofres.
Senão vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram iniciadas inúmeras usinas hidrelétricas cujas máquinas foram compradas antes mesmo de bem estabelecida a sua
neces"sic!_ade, como é o caso da usina dp Xingu, entre outras~ Quanto ao programa nuclear, o custo total até agora é de 4 bilhões de dólares, sendo 2,8 bilhões de dólares
em investimentos diretos e 1,2 bilhão de dólares de encargos financeiros, além de débitos de 2, I bilhões de
dólares junto à instituições financeiras externas e internas _e _dívidas vencidas e não pagas com empreiteiras e
fornecedores num total de 330 bilhões de cruzeiros. Este
ê o -fardo que carrega hoje- a NUCLEBRÁS, dez anos
após a assinatura do acordo Brasil-Alemanha, cujos
principais empreendimentos encontram-se inacabados e
com poucas chances de oferecer retorno a curto prazo.
Hoje, o Presidente da NUCLEBRÁS, o Sr. Licínio
Seabra, reconheceu que o acordo não foi montado com
suportes suficleri"tes que permitissem sell_ êxito, ou seja, à
época da assinatura, nã_o se montou um esquema de garantia _de_ recursos. Previa·se que, para cada dois dólares
procedentes do exterior, haveria uma contrapartida do
equivalente a um dólar em moeda nacional. No entanto,
8: situação de_~eriorou-~e e hoje o esquema de investimentos referente ao acordo forma o seguinte quadro: para
cada dez d_ólares de empréstimos externos e dois referentes a suppliers, hâ apenas o equivalente_ a um dólar em
moeda nacional.
Acrecí.iiô-qUe. a obra maís cara é aquela que não termina. _Por isso, para que os projetas de Angra II e III sejam
con_cluídos nq__prazo previsto pela NUCLEBRÁS, serãO
necessários mais 90-0 ffiilliões de dólires e l ,bilhão de.
dólares respectivamente em investimentos a,dicio.nais.
Este montãilte, adicionado aos 55.· milhões de dólares
aplicados em Perllíbe, resulta em 1,4 bilhão df;': dólares,
metade_ dos gastos d~ NUCLEBRÁS ness~ lO anos.
No fU-nà?, ~ País foi_ hipotecado em deCÇ)rrência r..le
óbras cujo retorno vai demorar, A existência Ou não de
sobrepreço~ é a con:upção nas obras e compras de equi~
pamentos é airida questão controvertida, mas que segu~
rarnente terá ocorrido em diversos casos.
_Nessas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
que-cabe fN-ova República fazer?
Em primeiro lugar, é precisOriintroduzir seriedade na
planificação e execução de obras e compras de equipa~
mentes, q_l}~-c!~i_xou de existi!:_. I~to por si só não resolve
mas impede gastos ainda maiores. Só a título de exem~
pio, a austeridade patente do Governo de São Paulo per~
mitiu, em um período de 2 anos, a recuperação das em~
presas de energia.
Effi seguildo lugar, sou da opiriião de qUe para~lisar
certos investimentOs é algo que a Nova República não
pode fazer. O que ela pode fazer, contudo, é reorientálos em direções mais produtivas, que garantam melhor
retorno. Neste sentido, creio ser de importância fundaw
mental a eletrificaç:ão rural em nosso Pais. Dos 5,2 milhões de propriedades rurais br_~sileiras, apenas cerg de
900 mif estão eletl-ificadas, ou seja, somente 17,4%. Se dividirmos em regiões, o Sul conta com 43,7% de eletrifi-
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cacão; o Sudeste com 31%, enquanto o Nordeste detém
3,9%-de eletrificação, sendo uma região com 47,7% do
total de propriedades rurais do País.
A ninguém mais interessa essa escuridão barata. t
bem verdade que a baixa densidade demográfica da
Amazônia é Um complicador para o retorno sobre os investimentos em redes elétricas rurais, porém ~te não é o
caso do Nordeste, onde encontramos Estados com um
índice de 0,5% de propriedades rurais eletrifícadas.
Hoje, é impensável atuar na direção da fixação do homem no campo sem lhe oferecer os benefícios da energia
elétrka~ Tampouco podemos planejar uma evolução do
setor agrícola, produtor de alimentos, sem o concurso da
irrigação, secagem, briquetagem, moagem, picagem e
outras operações que demandam utilização de energia.
Por outro lado, Srs. Senadores, a intensa marcha para
o Centro-Oeste, onde se inauguram várias novas fronteiras agrícolas, não foi seguido pelos cabos de energia elétríca, umã vez. que o índices de eletrificação rural
limitam-se em 4,7%, 7,9% e 11,8% no Mato Grosso,
Goiás e Mato Grosso do Sul respectivamente. O que se
espera da Nova República é, portanto, a ampliação da
eletrificação no campo, de modo a trazer um rápido re-torno em forma de aUinento da produção agrícola para o
País.
Para que isto seja possível, é indispensável estabelecer
novas di(etrizes no setor energético, respaldadas em estudos capazes de saber que energias farão funcionar o
mundo do futurQ_. O problema energético torna-se uma
questão sobretudo política, uma vez que o redirecionamento de investimentos poderá desagradar a fortes grupos de pressão.
Concluin-do, Sr. Presidente, creio que devemos atuar
hoje em três frentes de trabalho para reverter o quadro
energético. Primeiro, racionalizando o consumo de ener~
,gia do País. Isto não significa privar o cidadão do seu
consumo habitual, mas através do uso de melhores tec~
nologias, como, por exemplo, o uso de geladeiras mais
eeonômicas; -lâmpadas de menor consumo, etc.
Segundo, utílizando nossas grandes reservas de gâs na~
tural localizadas pela PETROBRÂS. Como afirmou o
Professor José Goldemberg: "Gãs é o carbUrante do futuro e medidas imediatas devem ser tomadas para seu
uso, sobretudo na região Norte-Nordeste, onde até eletricidade pode ser gerada a partir do gâs substituirido o
óleo diesel, ou óleo combustível em usinas térmicas,"
Por último, urge estabelecer tarifas para os diversos
usos energéticos no País, de forma mais racional do que
no presente, em que critério':i diferentes são empregados
para a fixação das tarifas de petróleo, eletricidade, álcool
e carvão.
A Nova República tem um imenso trabalho pela frente, uma vez que são imensas as necessidades e expectativas do povo brasileiro em termos energéticos. E a saída
para nossa Crise económica está também vinculada a
uma maior autonomia neste setor.
Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José FrageJJi) palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faleceu dia }'i' de julho, na capital acreana, porém sepultada na cidade de Cruzeiro do Sul, uma pessoa de escol, jã septuagenária, que se chamava Lourival Vatente
Castanho.
Era mato-grossense, natural de Corumbá; na Oéc8.da
de 40, deixa o Estado natal e vai par1 o Acre, quando
este ainda era Território. Ao desembarcar em Rio Branco, levava na sua bagagem o desejo de bem servir à terra
q_ue_elegeu para viver e morrer. O governador da época,
atendendo ao ~·curriculum vitae" do novo habitante, o
nomeia Delegado de Polícia. Ainda jovem, portanto,
além do entusiasmo, as qualidades inerentes ao cargo,
logo seria ainda mais valqrizado, tal o seu admirâvel desempenho. A sua fama de cidadão justo e probó tornouo uma legenda. Dedicado e leal, Castanho, como era conhecido, não tardaria a ser estimado por seus concidadãos e respei~ado pela população que nele depositava
toda a .confianÇa.
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Serviu na Capifal e no interior do Estado, especialmente em Cruzeiro do Sul, onde foi diretor da Penitenciária Agrícola "Dr. Guimarães Lima". Com a sua vasta
experiência, soube imprimir ali uma administração marcante..
Contraiu núpcias com Lucíola Frota e dessa união
houveram três filhos: Eden, Etna e Eras, todos casados,

os quais lhe deram seis netos.
O pranteado, apesar de exercer atividades que exigiam
uma conduta das mais austeras, sabia cultivar amizades,
face ao seu trato educado com as pessoas de todos os
níveis sociais. Essa sua conduta foi o passaporte- para
levâ-lo a pertencer ao quadro da tradicional maçonaria
cruzeirense, tornando-se um dos seus destacados
membros, pois dedicou-se afrncadamente à instituição.
Lamentamos e sentimos profundamente o seu desaparecimento, com as nossas condolências à sua digna
famflia, à polícia a que servíu cOm patriotismo, à sociedade cruzeirense, à qual se inte_grou, bem como à maçonaria, a cujo quadro pertenceu.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Herãclito Rollemberg.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS-SE. Pronuncia o_seguinte discurso.) -_Sr.Presidente, Srs. Senadores:
Hoje faço uso desta tribuna para discorrer-a respeito
de uma das mais eficientes empresas estatais do Brasil, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Como usuãrio, dirigindo-me a meus própriOs eleitores, acompanho a evolução desta Empresa hã alguns
anos e constato, atualmente, que o Brasil possui, de fato,
um Correio que se situa entre os melhores do mundo.
Em nosso País, face às dimensões continentais e às
amplas desigualdades regionais existentes, o Correio tem
que ser moderno, eficiente e dinâmico, de forma a atender aos anseios e as necessídades dos centros nervosos da
Nação, não desprezando, entretanto, suas funções de caráter social e de integração nacional.
O Correio brasileiro não é apenas o- principal veículo
de comunicação em cantata horizontal c-om a sociedade.
Com 69.579 funcionários, a ECT constitui-se também
em uma das maiores empregadoras do País, e uma das
principais usuârias dos sistemas de transporte, entregando cerca de 95% das correspondências endereçadas entre
as capitais e principais Cidades brasileiras, no dia seguinte à sua pastagem.
Por oportuno, quero parabenizar o Excelentíssimo
Ministro das Comunicações~ Doutor Antonio Carlos
Magalhães, por sua franqueza e honestidade ao ressaltar
que este Correio jâ era um dos melhores do mundo,

quando .assu.rniu -0 -Ministério, Este_ -rc-eonheci-mento,-- no
entanto, não foi motivo de acomodação.
A ECT permanece evolUindo afravés do aperfeiçoamento e racionalização dos procedimentos operacionais
e da criação de novos serviços. Recentemente foram criados os Postos de Correio Rural que, massificando e integrando as comunicações brasileiras, passaram a levar ao
home do campo a mesma eficiência e comodidade das
quais dispõe o usuârio urbano.
O momento econômicO, SOcia.l e político do País n_os
convoca à participação. No caso da ECT, trata-se de_de~
fendermos os interesses nacionais, representados_ pelo
monopólio postal confiado a essa empresa, COntra -o Iobby montado pelas empresas multinaciOnais de correio
paralelo. Estas empresas conhecidas como "courrier"
não devem ser beneficiadas por projeto de lei, que tramita atualmente nesta Casa, de autoria do eminente Deputado Âlvaro Galdêncio, jâ aprovado na Câmara dos Deputados, por voto de liderança, permitindo-lhes:
u ••• o recebimento, o transporte e a entrega, no território nacional, de carta, cartão-postal ou correspondência agrupada, de natureza urgente, enviada do exterior
para qualquer ponto do Brasil, e více-versa, ... "
A aprovação deste projeto de lei pelo Senado Federal,
seria um natural "trampolim" para o atendimento do
mercado postal doméstico. Este projeto, que recebeu o
número 4.919/81, constitui-se na negação da capacidade
empresarial brasileira, representada pela eficiência da
ECT.
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Estas empresas, que hoje ameaçam a estabilidade do
Correio brasileiro, não têm outros interesses a não ser o
lucro, uma vez que atuarão nas âreas nobres, localizadas
nas capitais dos Estados da Federação e cujo atend_imento permite à ECT subsidiar as demais regiões menos favorecidas çlo Brasil, através da prâtica de tarifa unificada
para todo o País.
A ECT, exemplo vivo e atual de competência na Administração Pública, não recebe nenhuma subvenção do
Tesouro Nacional, ao contrãrío do antigo Departamento de Correios e Telégrafos - DCT. Não podemos
condenã-Ia a regredir àquela época na qual,_pela falta de
recursos e de atonomía financeira, era sinônimo- de ineficiêilcia e descrédito de toda a sociedade~ Comparem, Se_nhot:.es _Senadores, o DCT com a ECT e concordarão
com a minha tese.
Cabe portanto a esta Casa negar aprovação a _es_t_e pro_jeto de_ lei, unindo-se ao Ministro das Comunicações, ao
atual Presidente da ECT e à sua Diretoria, contra os perigos decorrentes da quebra do monopólio.
Por fim, ressalto que alentou-me verifTcar o acerto do
Ministro Anfonio Carlos Magalhães ao escolher para a
Diretoria da ECT empregados da própria empresa, tendo designado como Presidenle o jovem e dinâmico engenheiro Laumar Melo Vasconcelos, que vem mantendo o
elevado padrão de qualidade da Empresa apesar das dificuldades conjuntuiaíS que- o País vem atravessando.
Realmente, ninguém melhor que os--e-mPregados de Cãrreírà da ECT para; com sua experiênCia;·compree·n:derem
a advertência do momento, opondo~se veementemente,
como agora o fazem, aos questionâveis interesses das
multinacionais, mi defesa do monopólio postal. (Muito
Bem!)

pequenos agricultores, um alimento bâsico cuja produção, a nível nacional, vem decrescendo ao· longo dos
anos, além de constituir-se em uma alternativa energética para a produção de âlcool, que tião pode, e não deve,
ser desestimulada.
A COinissãó Estadu-al de Planejarriento Agrícola,
CEPA (SC), sabedora da importância econômica esocial
do produto, elabor_ou estudos de custo de produção, reivindícando um preço-base de CrS 210.000/tonelada, valor este adequado para cobrir os gastos efetuados pelo
agricultor catarinense.
P~imos, .assim, aos_ Mfn.istérios da Agricultura e da
F'aiendã., ·qUe consideiem os estudos efetli.ados, inclusive
pela Comissão de Financiamento da Produção, e atendam à reivindicação dos agricultores, no sentido de conceder um preço-base capaz de proporcionar uma justa
remuneração ao produtor de mandioca de Santa Catarina. Esta revisão do preço-base, estipulada em CrS
164.000/ionelad,a neste mês de agosto, é de vital importância na tomada de decisão, por parte do agricultor,
pois determinará a ârea a ser cultivada na próxima safra.
Especialmente, pedimos ao novo Ministro da Fazenda, que reconsidere, em caráter excepcional, os critérios
adotados na fixação do preço-base, garantindo, assim,
em abril do próximo ano, um preço mínimo condizente
com os sempre crescentes Custos de produção. (Muito
bem!)

~ <? SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conce-do a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na qualidade de representante do povo de Santa Cata--rina e, atendendo à solicitação dos senhores Harry Dorow - Pres;ide_nte da Organi'zação das Cooperativas do
-Estado de Saii.ta Catarina, Eríberto K.egler- Presidente
da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Santa Catarina, e de fvo ·aianchini -- Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, venho expor, brevemente, o problema por que passam os
produtores de mandioca, que reivindicam um preço justo, mais adequado às reais necessidades do mercadoÉ sabido_ que a produção nacional de mandioca, alimento bâsico do nosso País, vem decrescendo paulatinam~nte _nos últimos anos, tanto em termos de ãrea, quanto. -de-produtividade .média.- Em-1978 -O--Brasil- p~oduzi-u25.459 mil toneladas; em 1981, 24.516 mil toneladas; e,
em 1984, 23.405 mil toneladas, de acordo com as previ~
sões: do FIBGE, para maio do corrente. A ârea colhida
passou de 2.148 mil hectares em 1978, para 2.067 mil
hectares em 1981 e de aproximadamente 1.895 mil hectares em 1985._(1)
Observa-se; airidã, uma redução per~capita na produção de mandioca, que, em 1978 era de 224,8 Kg/habitante/ano, passando para 197,9 Kgfhabitantejano em
1981. Em 1984, a: i::Stíffiativa de produção per~capita foi
de a-p-enas !57, I Kgjhabitante/ano. (l)
Tambem·o arroz e o feijão sofreram reduções ao longo
do _período mencionado, situação, aliâs, bastante caracterfs_tica dos produtos destinados ao consumo interno.
t oportuno Ieinbrar que a produção de alimentos, tais
como mandioca, feijão e milho é oriunda, em sua maior
parte, de- pequenas Propriedades rurais, com menos de
50 hectares de área totaL Conforme o -Ultimo CensO
Agropecuário publicado, 74% da área cultivada com
mandioca em meu Estado localizavaRse em propriedades
de até 50 hectares.
Assim, fica claro, do e:;.cp-osto, que a produção de mandioca é de vital importância para um grande número de
--·
(1) Fontes: AgroanaiySis, Vo\. 8 n~ !,janeiro de 1984 e Vol. 9, n' 7,julllo
--

de 1984.
(2) Fonte: "Uma An!ilise dR Economia, 1984" FEE, Rio Grande do Sul,
1985.

O SR. PRESIDENTE-(José Fragelli)- CõnCedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. Al--FREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais estâ comemorando, nesta semana, 40 anos de
existência, fuhdado que foi erri 1945. Daquela data até
hoje, essa entidade sindical que reúne, hoje, perto de dois
mil profissionais de todo o Estado de Minas, só tem honrado as tradições mineiras e marcado sua posição de independência com ações e iniciativas que fazem os mineiros se sentírem honrados por terem um Sindicato de Jornalistas como o que temos.
Conciliador quando há necessidade de se buscar a unidade, libertário quando a injustiça e a opressão tentam
cercear ou diminuir sua livre ação, solidârio quando é
chamado a apoiár as causas mais justas e mais autênticas
em favor de melhores condições de vida para os seus associados e para o conjunto dos trabalhadores mineiros
ou brasileiros, uma entidade de classe que luta por ela e
pela liberdade, enfim.
Modestamente instalado até 1966, mas sempre representando autenticamente a categoria dos jornalistas pro-

fissionais

mineiros~

o Sindicato funcionou por- mu.ifc

tempo no antigo Edifício Mariana, em pleno centro da
então pacata capital mineira. A 8 de outubro daquele
ano, por força de mensagem enviada à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo então Governador José de Magalhães Pinto, os jornalistas mineiros
passaram a ter uma sede própria para a sua entidade,
quandO nasceu, então, a hoje tradicional "Casa do Jornalista de Minas", sede do Sindicato da categoria, Casa
de Cultura e local c-onhecido por todos como o centro da
resistênCia contr-a o autoritarismo, sede onde se promovem os mais democrãticos debates e as mais corajosas
promoções, mesmo nos tempos mais duros da repressão
que dominou este País, entre 1964 e 1865,
Nunca foi possível, nesses 40 anos de lutas, dobrar ou
submeter o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Minas Gerais. Sei que temos muitas Outras entidades
com tanta tradição de bravura e independência como a
que, hoje, homenageamos, mas é preciso ressaltar as que,
como esta, conquistaram tanto, lutaram tanto e jamais
cansaram de pelejar.
Lembro-me, como se fosse hoje, de que tentaram calar
o Sindicato dos Jornalistas mineiros, em uma das madrugadas do ano de 1980, às vésperas de uma comemoração do l"' de Maio. E colocaram lâ uma bomba de forte poder explosivo, a qual, até hoje, mantêm incólumes
as suas marcas assassinas e covardes por vârios pontos
da sede da "Casa-áo-Jornalista". Além de fazerem explodir a bomba, os bárbaros que a detonaram pixaram os
muros e as paredes da sede da Entidade com frases rea-
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cionárias, através das quais taxavam de comunist-aS os
dirigentes do Sindicato, exatamente porque CieS- como
a própria Entidade - não se curvaram às ameaças dos
ditadores_de plantão, dos que só agiam nas penumbras
da madrugada, ao invés de enfrentar a chama libertária
dos jornalistas com a mesma arma de quem tem razão,
ou seja, com argumentos convincentes.
Mas, naquele tempo, era mais fácil sohar bombas,
prender e arrebentar. Foi nessa época que incendjãJ:am e
explodiram várias- bancas de jornais, por todo o País,
porque vendiam jornais que criticavam a di_t_adura e o
arbítrio; foi iamóém nesse mesmo momento _político que
explodiram a sede da OA~, ce!fando uma vida inocen_l~_-e
Indefesa. E, infetiúnente, nenhum desses atentados foi
apurado, nenhum autor foi identificado. - --- -Hoje, quando o Sindicato dos_ Jornalistas Profissionais
comemora, com solenidades que se prolongam por toda
esta semana, não posso deixar de relembrar alguns de
seus inesquecíveis ex~Presidentes, profissionais que se
destacaram e foram elevados à posição de dirigentes de
sua categoria: Ney Octaviani Bernís, fundador e li' Presidente do Sindicato, tendo sido reconduzido ao cargo; Josê Frederico Sobrinho, Cid Rebello Horta, Ricardo de
Carvalho e Gonçalo Coelho dos Santos, baiano de nascimento que se tornou jornalista e lider de sua classe em
Minas Gerais. É indispensável recordar Virgílio Horãcio
de Castro Veado, o Presidente que viabilizou a implantação da "Casa do Jornalista de Minas", em 1966, e também Salomão Magalhães Borges e Dídimo Miranda de
Paiva; Washíngton Mello, que viria, no período de 1980
a 1983, a presidir a Federação Nacional dos Jornalistas
Profissionais; Paulo Lott, Tilden Santiago e Manoel
Marcos Guimarães, atual Presidente daquele Sindicato.
E cada um deles deu a sua _contribuição para a história
da Entidade, e nunca sozinhos, porque eles tiveram, e
têm, para realizar sua administração, um grupo de dedi-

cados e anónimos companheiros, que são os membros de
sua Diretoria.
Dentre seus fundadores não posso deixar, também, de
destacar um nome muito especial, um amante_da liberdaM
de e do jornalismo, que foi Geraldo Teixeira da Costa, o
inesquecível "Gegê". Daqueles a quem me referi como
anónimos membros da Díretoria há um que precisa ter
registro especial: José Aparecido de Oliveira, um político
rea_lizado,_ a tua! Governador do Distrito Federal, que
nunç-a deixou de identificar-se com a classe dos jornalist;ls.
·~·
_Sendo_ assim, é COJTl__ enorme sa_tisfação que subo- a esta
Tr-ibuna pô3ra hornenô:lgear aquela Casa e os homens que,
nesses 40_.anos., souberam fazê-la grande. (Muit_o__b_em!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinJe
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mitaçào conjunta para os Projetes de Lei do Senado n~'s
361, de 1981 de autoria do Senador Adalb~:rto Sena, que
acrescenta parágrafo à Lei nQ 6.782, de 19 de maio de
1980; e 43, de 1982, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que autoriza o Poder Executivo a estender aos
dependentes dos servidores regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho a pensão especial de que trata a Lei
n~> 6.782, de 19 de maio de 1980.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 63, de 1985 (n"' 5.889j85, na Cas~ de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da Repúblíca, que dispõe
sobre a isenção da multa prevista no .art. 8~" da Lei, n"'
4.737, de 15 de julho de 1965- código eleitoral, tendo
PARECER, sob n~' 543, de 1985, da Comis-são
-De Constituição e Justiça, favorável, com emenda
que :apresenta de n'>' 1-CCJ.

-4-

ORDEM DO DIA
~1-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 98, de
1985, de t!utoria do Seqador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota expedi_da _pelo Itamarati e publicada no Correio Brazillense,
edição de 7 de maio de 1985, de defesa das normas do direito internacional no caso do bloqueio econômico decretado pelos Estados Unidos da América contra a Nicarágua.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n~" 327, de
1985, do Senador José fgnácio Ferreira, solicitando tra-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 34, de 1984, de autoria do Senador Murilo Badaró, dando nova redação ao art. 116, da Lei n"' 1.711, de
28 de outubrõ de 1952, que dispõe sobre a Licença Especial de Funcionário Público Federal, tendo
PARECERES, sob n~>s l50e 151, de 1985, das Comis~
sões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, _e, no mérito, contrário; e
-De Serviço Plibllco Civil, favorável, com emendas
que apresenta de n~"s 1 e 2-CSPC.

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessaO às 17 horas e 25 minutos.}

Ata da 158• Sessão, em 3 de setembro de 1985
3' SessãoLegislativa Ordinária, da 47' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena- Raimundo ParenteGabriel Hermes- Hélio Gu"eiros- Alexandre CostaAlberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar
Cais- José Lins- Virgílio-Távora- Maáirís F-ilhoHumberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton
Cabral - Cid Sarilpaio - Nivaldo Machado - Carlos
Lyra- Luiz Cavalcante- Heráclito Rollemberg- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João CalmonJosê Ignácio Ferreira- M_oacyr DaHa- Amaral Peixo~
to- Nelson Carneiro- Itamar-Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- A!TI_aral Furl~n_:-:-_ Severo
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Gastão Müller - Roberto Campos - José Fragelli Ãlvaro Dias- Enêas Faria- Jaison Barreto --Carlos
Chiarelli - Octavio CardosO.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos n~ssos trabã.I~-os:
Sobre a mesa, expediente que vai ser lído pelo Sr. _1_:_Secretário.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para

cargo cujo provimento dejJeride de Sua- prévia aqUiescência:

MENSAGEM

N• 202, de 1985
-(N~'

430/85, na origem)

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Fedi.
ral:
Nos iermos do art. 42, item III, e parãgrafo único do
art. 118, da -CoflSütuição, tenho a honra de submeter à
c.onSid-Úação do Egrégio Senado Federal o nome do
Doutor Carlos Alberto Madeira para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribanal Federal, na vaga _deco_rre~te, da aposentadoria do Ministro Décio Meirelles de
Miranda.
Os méritos do Doutor Carlos Alberto Madeira, que
me-induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo-, constam do anexo Curriculum Vitae.
Brasília, 3 de setembro de 1985.- José Sarney.
Curriculum Vitae
___ Carlos Alberto Madeira
Nasceu em São Luís, Estado do maranhão, em 16 de
março de 1920, filho de José Francisco Madeira e Juliana da Conceição Madeira.
1:. casado com Djanira de Jesus Matos Madeira.
Bacharelou-se em Direito, pela antiga Faculdade de Direito de São Luís, em 1955.
Advogado no Rio de Janeiro, de 1957 a 1966.
Juiz Auditor da Justiça Militar do Estado do Maranhão. de 1966 a 1967.

-Juiz Federal no Maranhão, de abril de 1967 a dezembro de 1977.
Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Mara~
nhão,
aOdl d-e -1967 a junho de 1977.
Ministro do Tribunal Federal de Recursos, nomeado
em·6 de dezembro de 1977.
Membro do Conselho da Justiça Federal, de junho de
1979 ajunho de 1981.
Ministro Substituto do Tribunal Superior Eleitoral,
em outUbro de 1979, e Ministro efetivo na biénio
1981/1983.
Presidente da 3• Turma do Tribunal Federal de Recursos, -de junho de 1980 a junho de 1985.
Vice-Presidente do_Tribunal federal de Recursos, eleilõ--em junho de 1985.
MenÍbro do Conselho Consultivo da Fábrica Nacional de Motores, de abril de 1961 a abril de 1963.
Professor titular de Direito Administrativo da Escola
de Administração da Universidade Estadual do Maranhão.
Professor Honoris Causa da Universidade Federal do
Maranhão.
Professor convidado pela Escola Superior de Administração Fazendária, para ministrar aulas de Direito Administrativo, em 1982.
Professor convidado do Curso de Especialização em
Direit9 Civil, para o corpo docente do CEUB Brasília.
Membro da Academia Maranhensc de Letras.
Integrou a comissão redatora do anteprojcto da
Constituição do Estado do Maranhão, em 1967, e da
Emenda Constitucional, em 1969.

ae
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sem tornado sem efeito Q Ato que, como l9RS~retário,
determinei àquela época.
Acontece, Sr. Presidente, que tenho verificado que nas
~
sessões extraordinâria_s esse Serviço Médico não tem fun1965.
cionado aqui no plenário da Casa.
A Cláusula Escalar e a Segurança dos Contratos - c-=Ora, Sr. Presidente, àquela época eram apenas 26 mê,..
1967.
dicos; o número de Senadores acresce11 apenas de três:
Conferências:
eram_66 àquela época e hoje são 69; e o número de médicos triplicou, hoje são mais de 60.
O Supremo Tribunal Federal- Universidade Federal
O que pergunto a V. Ex• é se a Mesa Diretora tofnou
do Maranhão, setembro de 1978.
_se_m
_efeito~ aquele meu Ato. Se não tornou, por qile esse
Aspectos da Lei de Execuções -Fisçais- _1\.ssociação
serviço mêdico não vem funcionando nas sessões exdos Juízes Federais - São Paulo, dezembro de 1980.
traordiii.árias, sabedores que somos de que eles percebem
Direito Civil e bireito Público - CEUB, 1982.
tantas e Quantas sessões extraordinárias que aqui se reaProblemas do Mandado de Segurança ~ Associação
lizem? Se efetivairiente não fot tornado sem efeito, peço a
dos Magistrados do Maranhão, 1983.
V. Ex• que faca ser exercido o Ato da M~sa Diretora que
__existe nesta Casa, para que o Serviço Médico compareça
Condecorações:
não somente às sessões ordinárias mas, também, às sesR
Medalha Graça Aranha, Medalha Gonçalves Dias e
sões extraordinárias, porque não posso supor que o SerMedalha do Mérito Timbira - Maranhão.
viço Médico tenha concluído que os Senadores s6 posR
Medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico, da Orsam ter acidentes de saúde nas sessões_ ordinárias, e não
dem de Rio Branco e da Ordem do Mérito iudiciârio do
nas sessões extraordináriaS.- Peço providências a V. Ex~
Trabalho, no grau de Grande-Oficial,
(Muito bem!)
(À Comi$são de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serão tomaO SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O Expediente
das as providências necessárias pela observação muito
lido vai à publicação. (Pausa.)
_oportuna de V. Ex•, Senador Alexandre Costa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson CarneiR
_ Q SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à Orro.
dem do Dia.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma cornuniR
Item 1:
cação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trabalhos jurídicos:

Conversão dos Atas Jurídicos- 1963.
Efeitos da Falência nos Contratos_ de Trabalho

Um piso salarial de CrSl.300.000, reajustes-trimestrais, 10% de produtividade, estabilidade mínima de um
ano, gratificação semestral, incorporação dos adiantamentos feitos em julho e agosto, sindicalização para os
funcionários do Ban<;:o_ G:ntial e da Caixa Econômica
Federal, alêm do restabelecimento das 6 horas, são as
principais ·reivindicações dQs bancários entregues aos
empregadores hã dois meses e que ainda não tiveram
qualquer resposta.
Diante desse fato, em Encontro realizado na cidade
paulista de Campinas, a quase totalidade das lideranças
bancárias de todo o Brasil, decidiram decretar greve geral se até o dia 9 do corrente, não for encontrada uma soR
lução para aqueles problemas acima mericionados.
Corremos o risCo, portanto, se providências urgentes
não forem tomadas-p-elos banqueiros, particulares e ofiR
ciais,. de ver nossa economia altamente prejudicada, de
conseqUências que não podemos prever, com a possível
paralisação do sistema bancário nacional. _
Diante da gravidade da situação e da necessidade do
entendimento, formulamos um apelo para que as partes
se entendam e que as soluções surjam do diálogo que
deve ser imediat_o e não para a vêspera da defiagraçao de
uma greve que, alêm de produzir prejuizos incalculáveis,
ainda arranha sobremaneira as relações entre empregados e empregadores.
__ __
~ ----~--Com esta finalidade, esperamos que o encontro entre
as partes interessadas se façã urgentemente para evitar
prejuízos à economia nacional e o acirramento entre parR
tes dedicadas ao mesmo serviço.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para uma
comunicação.
-

O SR. ALEXANDRE CQSTA (~J)S - MA. Para
uma comunicação. Sem revisão dç ÇJra~or.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trataRse de um assunto inadiável.
Quando hâ quatro ou cinco· anos tive a honra de perR
tencer à Mesa Diretora, da qual V. Ex!- é Presidente, tendo em vista acidentes de saúde que, neste recinto, ocorreram com dois ou três Senadores,_ àquela época, determiR
nei, por Ato, que o Serviço Médico deveria fazer plantão
nas sessões do Senado Federal, quer ordinárias, quer exR
traordinãrias.
Não_ tive c-onhecimento de que, durante ou decorrido
esse prazo, as Mesas Diretqras que s·e sucederam tivesR

Votação, em turno único, do Requerimento n9
98, de_ 1985, de autoria do Senador Fábio Lucena,
solicitante a transcrição, nos Anais do Senado F~ deral, da nota expedida pelo Itamarati e publicada
no Correio Braziliense, edição de 7 de maio de 1985,
de defesa das Normas do Direito Internacional no
caso do_ Bloqueio Econômico decretado pelos Estados Unidos da América contra a Nicarãgua.
Em votação o requerimento.
Os Srs..Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Será feita a tiansc·rição solicitada.
É a seguinte a nota cuja transcrição é solicitada

"O governo brasileiro vem acompanhando com
extrema preOcupação o agravamento da situação na
América Central.
- Em coerência com sua posição de respeito aos
Princípios da autodeterminação, da solução pacífica
de controvérsias e da não ingerência, o Brasil reafirR
ma seu apoio aos esforços de pacificação que vêm
sendo conduzidos pelo Grupo de Contadora.
Nesse sentido, não apóia a adoção de sanções
unilaterais, em discordância com os princípios do
Direito Internacional e que a experiência histórica
recente, inclusive na América Latina, revelou ser
contraprodudente, assim como de ações capazes de
inserir a crise centróRamericana no contexto da conR
frontação ideológica global.
Apreensivo diante da possibilidade de uma det~
rioração da convivência interamericana, o governo
brasileiro renova seu apelo à paz e dirige uma exortação veemente aos Estados envolvidos na crise
centroRamericana a que busquem uma solução negociada para suas divergências".

0 SR". PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
327, de 1985, do Senador José Ignãcio Ferreira, soliR
citando tramitação conJunta para os PrOjeto:S de Lei
do Senado n9s 361, de 1981, de autoria do Senador
Adalberto Sena, que acrescenta parágrafo à Lei n9
6.782, de 19 de maio de 1980; e43, de 1982, de autow
ria do Senador Humberto Lucena, que autoriza o
Poder Executivo a estender aos dependentes dos serR
vidores regidos pela Consolidação das Leis do Traw
ba,Jho a pensão especial de que trata a Lei n9 6.782,
de 19 de maio de 1980.
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 6~, de 1985 (n9 5.889/85, na Casa de origem), de in1CüiHV3. do Senhor Presidente da ReR
pública, que dispõe sobre a isenção da multa previsR
ta no art. 89 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965
- Código Eleitoral, tendo
PARECER, sob n9 543, de 1985, da Comissão
- de Constituição e Justi~a, favorâvel, com
emenda que apresenta de n9 lRCCJ.

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus-são.=
Em votação o projeto, sem prejulzo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentad9s. (Pausa~)
Aprovado.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 63, de 1985
(N9 5.889, de 1985, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da Repúbli~
Dispõe sobre a isenção da multa prevista no art. 89
da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 196S - Código
Eleitoral.

_Q C~ngresso Nacional d_ecreta:
Art. 19 Não se aplicará a multa prevista no art. 89 da
Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral
- aos cidadãos_ que se alistarem eleitores até a data do
encerramento do prazo de alistamento para as eleições

de 1986.
Art. 29 O Poder Executivo depositará, no Fundo
Partidário a que se refere o art. 95 da Lei n' 5.682, de 21
de julho de 1971, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da
PUbfiea:ção ·aesta rei, as inlportáncias eretivamente arre-cádadas no corrente exercício, para imediata distribuição, pelo Tribunal Superior Eleitoral, aos partidos
políticos.
Parágrafq único, O Poder Executivo consignará,
para o Fundo Partidário, no Orçaruento de 1986, doR
tação especial destinada a compensar a redução de receita determinada pelo art. ]9 desta lei, de acordo com as esR
timativas constantes da proposta orçamentária.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publiR
cação.
Art. 49 RevogamRse as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à voR
tacão da emenda.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria irã à sanção.
É a seguin_te a emenda rejeitada:

EMENDA N• l -

CCJ

AcrescenteRse ao art. 19 o seguinte:
"Parágrafo único. A isenção constante deste
artigo ·aplica-se ao eleitor que deixou de votar, susR
pensã, até o pleito de 1986, a eficácia do art. 79 do
Código Eleitoral."

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto_ de Lei
dõ ·senado n9 34, de 1984, de autoria do Senador
Murilo Badaró, dando nova redação ao .art. 116 da
Lei n9 1.711, de 28 de_ outubro de 1952, que dispõe
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sobre a licença especial de funcionârio público fede..

ral; tendo
PARECERES, sob n's 150 e 151, de l985,- das
Comissões:
,
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade, juridicidade, e, no mérito, contrário; e
- de Serviço Públlco avn, favorávei, com
Emendas que apresenta de n'?s 1 e 2-CSPC.
~
Em discussão o projeto e as emendas, em prinieiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projetO: ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprOv-am queiram permanecer
sentados. (Pausa.~
Aprovado.
t o seguiõ.te o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI l>O SENADO
N• 34, de I 984

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) --Nada mais
havendo a tratrar, a Presidência vai encerrar a presente
se-ssão, d_esignando, para a seo~são ordinária de amanl!ã, a
seguiiife-

ORDEM DO DIA
-~I

em·

-DiscusSã-o,
tUfn-() úiliCõ; do Projeto de Resolução
_n~' 84, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
cO:nio-conclusão de seu Parecer n9 471, de 1985), que aut?ri~ 0-EstadÕ de São Paulo a ~levar, tempor~uiamente,
em Cr$ 265.325.520.000 (duzentos e sessenta e cinco bilhões, trezentos e vlnte e cinco milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
·rendO _
·
· PÂRECER; sob n9 472, d-e 1985, da Comíssão:
__:_de ConstituiÇitO e- JUS:tiçã, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Setembro de 1985

6
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 91, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 568, de 1985), que auw
toriza a Prefeitura Municipal de Timóteo {MO) a elevar
em Cr$ 6.812.900.380 (seis-bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 569 e 570, de 1985, das Comissões:
:.:..;; de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidad.e; -e
........-de Munidpios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã enceá:ida a sessão.

(Le~'anta-se a se.~são às 18 horas e "51 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SE:SSÀO OE)6-8-85 E
QUE:, E:NTREGUEÀ REVISÃO DO ORA_DOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

2
Dá nova redação ao artigo 116 da Lei n<?l.711, de
que dispõe sobre a licença especial de funcionário público federai.

28-10-52~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O artigo 116 da Lei n" I.7(i; de iá~lo-52,
passa a ter a seguinte redação:
..Art. 116. Após cada decêniO ~e efdivo exercicio de-Comparecimento ao trabalho. ao funcionário
que a requerer, conceder-se-â licença especial de 6
(seis) meses com todos os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo.
§ (9 Não se concederá licença especial se houver o funcionáriO erri cãda decênio;
I - faltado ao servíça, initerruptamente, e sem
justificativa, por mais de 5 (cinco dias enl-Cada decênio;
II - gozado de licença por motivo de doença em
pessoa da sua família, por mais- di: 180-(cento e _oitenta) dias ou seis meses~
III- gozado de licença para o trato de interesses
particulares-, por mais de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias;
IV- por. motivo de afastamento do cônj_uge
quando funcionário ou militar, por mais de 6 (seis)
meses ou 180 (cento e oitenta) dias.
§ 29 Apura-se o decênio descontando-se as faltas ao serviço n-ão justificadas."
-

Discussão, em turno úníco, da projeto de Resoluçao
nl' 87, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n' 556, de 1985), que modifica a__ redação do art. 19 .da Resolução n9 129/84 que
autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL}_a reali--zar operação de empréstimo externo no valor de USS
5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norteamericanos), destinado a financiar o Pragrama de Investimentos naquela Prefeitura, tendo
PARECERES, sob n9s. 557 e 558, de 1985, das Comiss-ões:- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

r

Art. 29 Esta Lei entrará
publicação:

em

vigor na data de sua
- ---- - ----- -

Art. 39 .Revogam-se as disposições em contrário. O SR. PRESID"ENT[ (José Fragelli)- Votação, em
globo, das Emendas n9s 1 e 2, da Comissão de Serviço
Público Civil.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram perma-necer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
_
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia
para o seu segundo turno re~me.ntal.
São as seguintes as emendas rejeitadas:

EMENDA N• 1 -

CSPC

Acrescenta~se à redação proposta para o § 1' do art.
I 16 da Lei n9 1.711, de 1952, pelo art. J9do Projeto, o se~
guinte inciso I, Tenumerando~se os demais:

"art. 116. -~-~-·-·--~··----~···-··""--=--=·"

§ I•
'• •'

~·

•••••

""''--•~•-v,_,_~

.-. • • •' • • • • • • • • ••-• • •

Í .:::_sofrido 'pena de suspensão."

EMENDA N• 2 -

3
Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução
n" 88, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conc!usão de seu_ Pa~~r_n'. 559, de 1985) _que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Aragu~lna (GO) a elevar em Cr$ 152.711.060 (cento e cinqdenta e- dois rrlilhões, setecentos e onze mil e sesse~ta cruzeiros), o mantante de sua divida- Con-Solidada, tendo
PARECERES, sob n9s_560 e561, de 1985, das Comissões:
-=--.:.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
--de_ M_unicípios, favorável.

CSPC

Dê-se à Emenda do Projeto a seguinte redeção:
..Dá nova redação ao art. 116 da Lei n9 1.711, de
28 de outubro de 1952, que •'dispõe sobre o Estatuto
dos Funcionários CiviS da União".
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Discussão, em turno único, do Projeto_ de Resolução
n9 89, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 562, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoní (MG) a
elevar em Cr$ 5. 197~659384 (cinco bilhões, cento e noventa e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e nove mil,
setecentos e oitenta e quatro cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES~ sob n9s 563 e 564, de 1985, das Comis~
-sõ-es:~---

- de Coru)tituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade; e
-de Municípios, favorâvel.

5
I?~S9Y§~~o._ em_ turnq ú_qiço, do P:r_ojeto cje_ R~o!_ução

n' 90_._sle 1985 _(apresentado pela Comissão de Economia
como cOrlc!!,!sãõ de ~eu Parecer nY 565, de 1985), que autori~a a Pref~itura Municipal de Manaus (AM) a elevar
·em Ct$ 1.335.608.228,35 (hum bilhão, trezentos e trinta e
cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e
oito cruzeiros e trinta e, cinco centavos), o mantante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's. 566 e 567, de 1985, das Comisw
sões:
__..de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicTdade; e
-de Municípios, favorável.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE, Pronuncia o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
O Ministro da Indústria e do Comércio anunciou quê
a partir de setembro vindouro começarão a ser desativados o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileifo do Café e B. Empiesa Brasileira de Turismo. Estudos realizados por empresas de consultaria e de
auditoria, contratadas pelo MI C, puseram a nu detalhes
qUe consideram calamitosos. baf, num primeiro impulso, a solução enxergada pelo Ministro Roberto Gusmão
foi a extinção daqueles organism-os, sem maiores inda~
gações.
Sucede que inúmeros são os aspectos da questão a serem considerados. Preliminarmente, cabe avaliar se o
trabalho desenvolvido pelo IA.A, por exemplo, se esse
trabalho ê útil à Nação, quais as implicaçõ-es da possível
extinção do órgão? Que setores econ_ômicOs estariarn
atlii:giâOs pela providência? Quais os grupos sociais que
sofreriam conseqüências favoráveiS ou desfavOráveis?
Haveria beneficias ou prejuízo para o Nordeste? Tais
quesitos devem ser examinados c_om prudência e isenção.
Se se pretende a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, há de Se admitir a necessidade da existência do ou.
tro órgão para _disc_iplinar_o rner~do brasileiro do açúcar, tarito interna quant.o externa~ente, corno instrumento de potftíca econômica.
·
QualqUer institUição, seja fundação ou empresa privada que se crie para substituir o IAA, terá de adaptar-se
aõ setor e conhecer-lhe,s as dificulda~es. o próprio Mi- hiSff(fGUsmão_quem Confessa-à imprensa que o processo
de irü1d~mÇ_a_ do IAA, do IBC e EMBRATUR deverã
ãpresentãi- iesii.lútdo no prazo de dois anos, pois uma
metamorfose completa leva algum tempo, mais o Ministro admite que as fund~ções a serem criadas envolverão
pesquisa e desenvOlVimento tecnológico, vis"ando ao
aperfeiçoamento da- qualidade do produto. Na verdade,
a pura e simples extinção do Instituto do Açó.car e do Álcool não interessa e muito menos convêm ao N ardeste e
ao Brasi}. Por_ outro lado, se os aludidos ór~ãos foram
atingidos por corrupção, i!leficiência, burocracia e empreguismo, o remédio é punir os corruptos de todos os
matizes, Chamando-os à prestação de contas e corrigir os
erros e desvios. _!flodernizando as.suas estruturas.

e

O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um apar-

te2

O SR. NIV ALDO MACHADO- Com muito prazer.
O Sr. Aderbsl Jurema- Senador Nivaldo Machado,
eu quero trazer a V. Ex• a minha solidariedade ao tema
que traz ao debate nesta tarde, porquanto já tive oportu~
nidade de tornar posição, nesta tribuna, sobre as decla~
rações do Ministro Roberto Gusmão a respeito da ex·
tinção dos órgãos a que V. Ex• se refere, sobretudo à que •
!e que nos toca mais de perto, que é o Instituto do Açúcar e do Álcool. Sabe V. Ex• que o jornalista e escritor,
ex-Governador de Pernambuco e ex-Presidente do Insti-
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tuto do Açúcar e _clo Álcool, Barbosa Lima Sobrinho,
uma das figuras mais ç:minentes da República, escreveu
lapidar artigo publicado no Jornal do Brasil de domingo,
onde o escritor pernambucano, com a autoridade de how
mem público que nunca mentiu à N açãÓ, explicava a necessidade de se ter muito cuidado na extinção de um órgão como o Instituto do Açúcar e-do Ãlcool, sobretudo é
muito fácil a gente desmanchar, mas construir é muito
difícil. Certa vez, numa cidade da minha infância, !ta-

baiana, um prefeito cheio de idéias- não digo revolucionáriaS, maS estapaJúrdias- quis corrigir o calçamento da cidade. Como o calçamento da cidade estava levantado pela raiz do ficus-benjamim, ele começou a cortar_
os ficus-benjamim. Ao invés de procUrar fazer círculos
em torno das árvores, ele resolveu derrubar as árvores. E
eu li para ele, através de uma rádio, uma sentença do
poeta inglês Rudyard Kipling: ..0 homem contempla a
vida inteira o crescimento de uma árvore, no entanto,
um bobo pode derrubá-la num minuto". Ora, Senador
Nivaldo Machado, nós precisamos ter cuidado com os
bobos, porquanto se nós extinguirmos, pura e simplesmente, o Instituto do Açúcar e do Álcool, nós iremos extinguir também a lavoura de 400 anos, a indústria
agroaçucareira do Nordeste. Por isso, é que daqui, através do seu discurso, repito a minha advertência ao Ministro Gusmão: o- Instituto do Açúcar e do Ãlcool tem
prestado serviços relevantes com todos os seus erros, en'tão vamos, de uma vez por todas, corrigir, erradicar todos esses erros.
O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Aderbal
Jurema, o aparte de V. Ex•, lúcido, objetivo e brilhante,
vem corroborar a tese que estamos defendendo, nesta
hora, e sobre a qual V. Ex•, ainda há poucos dias, neste
plenário, fez pronunciamento VigorOso, defendendo não
uma instituição, não uma autarquia, ma-s -ã ecõrtomtâ·
nordestina e a indústria agroaçucareir"a de Pernambuco,
de que é ainda um dos suportes.
De forma que, acolho, honrado, o aparte de V. Ex'
que representa, para a posição que nós ambos estamos
defendendo, uma contribuição--positiva -e necesSária.
Mas, Sr. Presidente, com isso a Administração demonstrará a seriedade no trato da coisa pública. Acreditamos seja este o firme propóSito dos atuais dirigentes. O
aspecto da necessidade de reformulação administrativa,
também não implica em extinção. Pelo contrário, se determinado órgão deixou de acompanhar a evolução,
cabe à autoridade promover-lhe a adaptação e
incentivar-lhe a reestruturação, convocando o fun__cio_n:a_lismo à retomada do caminho certo.
O Sr. Jutahy Magalhães aparte?
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V. Ex• me permite um

O SR. NIVALDO MACHADO- Com muito prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex• a opor~
tunidade de aparteá-lo, mas quando eu ouç_o falar em~~
tinção do _Instituto do _Açúcar e do Álcool, do Instjtuto
Brasileiro do Cafê, eu não tenho nenhum receio de que
quando se extingue o Instituto-e se aplicam recursos e se
dá recursos para melhorar, inclusive, a situação das lavouras do café, da lavoura do açúcar e da própria
EMBRA TUR, tenho receio é de que o exemplo citado;
acabaram com o Instituto do Mate e ninguém mais se
preocupou se havia Instituto do Mate, ou não. E eu nunca mais ouvi falar foi em mate, no Brasil. Portanto fico
com receio que quando se pensa em cabar com os Institutos, não se pense em aplicar recursos para melhorar,
ampliar e desenvolver as culturas, tanto do café, quanto
do açúcar, porque o fato do Instituto em si, poderia até
ser extinto. Mas se fosse garantida a manutenção de recursos e a ampliação para desenvolver melhor essas lavouras. Por isso é que eu fico preo-cupado, porque eu vi
aq1,1ele anúncio que estava exemplificando--com o mate,
eu nunca mais ouvi falar em mate, no Brasil. Então espero que também não se venha mais a se falar de açúcar e
de café no Brasil.
O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Jutahy
Magalhães, a colocação que faço é exatamente a mesma
de V. Ex• Não 6 a simples defesa da manutenção do I ns-

tituto do Açúcar

e do

Álcool, do IBC ou da EMBRA-

TUR.

O que se deseja é que se mantenha a política econômica em defesa da cultura canavieira, que é um dos suportes da. economia de alguns Estados do Nordeste.
Não é rigorosamente a defesa da existência do IAA
que estou_ faiCndo. É necessário que, mesmo não existindo esse órgão, o Governo, através de outro instrumento,
mantenha a ajuda à frágil economia nordestina, que por
isso, está-necessitando da proteção e da presença oficial,
ainda necessária para impulsionar o seu processo de de·
senvolvimento.
__
_
_A maneira como está sendo tratada a questão do funcionamento do Instituto do Açúcar e do Ãlcool desagrada profundamente, não apenas ao empresário do Nordeste, mas a todos_ os s.et_ores Qa sociedade nordestina.
Veja-se bem, eu disse empresário do Nordeste, porque o
empresârio nordestino, ao lado do trabalhador nordestino e todo os segmentos da AdministraÇão dos Estados
do Nordeste, estâ vigilante na defesa da manutenção de
uma política de proteção à frâgi1 economia regional.
O Sr. Américo de Souza- Permite V.
O SR. NIVALDO MACHADO Américo de Souza.

Ex~

um aparte?

Ouço o Senador

Q Sr. Américo de Souza - Nobre Senad_or Nivaldo
Machado, ouvi·lo nesta Casa jâ se tõ-inou um hábito
para nós e um prazer adicional, porquanto V. Ex• nos
traz sempre assuntos da maior importância, expostos-de
maneira inteligente e objetiva. Mas nobre Senador Nivaldo Machado, pelo que depreendo do discurso de V.
Ex•, que recebeu o apoio incondicional do Senador
AderbaUurema e um relativo do Senador Jutahy Magalhães, pelo q!le posso depreender me preocupa um pou·
co.__Nesta Nação nós tc;iilos visto permanentemente a
proliferação de Õrgãos Públicos e a estatização de todos
os meios de produção. Lembro·me que certa ocasião,
quando" ·se Talava em mudança de regime no Pafs, ainda
há alguns anos atrâs, se dizia que bastava mudar o nome
porque a estatização já havia, tanto no nosso regime,
tido como democrático, como no regime de qualquer
nação socialista. Na hora em que aparece um homem da
mais envergadura moral e do conhecimento do Ministro
Gusnião, para- fentar pôr o dedo em três dos mais importantes órgãos dilapidadores até de divisas brasileiras,
vem um número grande de pessoas e entre estas pessoas,
riüiitóS da mais envergadura moral, intelectual e política
como V. Ex• e o nobre Senador Aderbal Jurema,
manifestar.se co"ntrafiani.ente. Ora, nobre Senador, foi
-mencionado, em pinceladas rápidas, os desvios, não só
de receita, nãó Só -de dinheiro, como também dos produ·
tos que foram armazenados, havidos no IBC. Não só nos
desvios de finaHdade do IAA, não s6 nos desvios da
atuação da EMBRATUR, e eSte Ministro se dispõe a
dar um novo rumo a essas atividades quer através de
uma Diretoria mais diretamente fiscalizada pelo Ministério ou através de qualquer outro órgão que pudesse
sUbstituir a independência administrativa e financeira
daqueles outros citados, vimos nós, com a responsabilidade de Senadores Federais, dizer que é um erro. Gostaria de pedir a V. Ex•, com este aparte que V. Ex' me hon- .
ra, que procurasse se inteirar mais detidamente a respeito das falcatruas que têm sido registradas naqueles três
órgãos. Certamente que V. Ex•. depois de devidamente
informado, haverá de não só concordar com o Ministro
Roberto Gusmão como, até, sugerir medidas muito mais
drásticas do que aquelas que estão sendo apontadas por
S. Ex• O meu aparte a V. E ' é de apoio à sua atuação
parlamentar, mas em contradiÇão ao ponto de vista que·,
parece-me, V. Ex• está esposando no momento. A homenagem- ao homem público mas, ao mesmo tempo, a solicitação de que procure se inteirar melhor para que esta
Casa possa ser, igualmente, melhor informada por V.
Ex• MuitQ_ obrigado.

O SR. NIVALDO MACHADO - Nobre Senador
Américo de Souza, o aparte de V. Ex', não preciso dizer,
me honra sobremodo. Quero por isso dividi-lo para efeito de resposta, em duas partes: A primeira, na sustentação da tese de que o libeE_alismo económico-está ultra-
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passado. o_ chamado laissez feire laissez passer já está
nos arquivos da História. Não é possível que o Estado,
hoje, para 'mim agente prinCipal do pmcesso de desenvolvimento econômico, se quede indiferente muçulmanicamente de braços cruzados diante do fato econômico,
diante da competição entre o fraco e o forte. Ele terá que
intervír necessariamente, -rião para absorver as atividadC$
privadas, mas para suprir suas deficiências, para enfim,
ser o árbitro da luta entre o forte e o fraco.
O SR. JORGE KALUME- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. NIV ALDO MACHADO - Mas essa posição
não linplica em recOnhecer que o Estado deve ser todo
poderoso, e ai passar a ter presença em todos os setores
da atlvidade econômica. Só naquilo que for necessário
para fomentar o desenvolvimento, só naquilo que for nacessário para suprír a tarefa da iniciativa privada. Essa é
uma- tese que o meu Partido dfifende, pois não preconizo
um Estado absenteísta, Ufn Estado totalmente ausente
do processo de desenvolvimento económico. A segunda
parte, Senador Américo de Souza, é para afirmar que a
minha posição é de comb~te; às irregularidades, à desonestidade no trato da coisa pública, à ineficiência na ges·
tão do"s neg-ócios do Estado. Essa posição é a mesma que
venho sustentando ao longo de toda a vida. Sustento-a
agOra, Com a ·mesma firmeza com que o fiz ontem. Não
defendo o IAA, _Defendo a política económica de que ele
é instrumento. Combatam-se os erros e desvios e punamse os responsâveis, mas não se deixe sem proteção a in~
dústria ã.grocanavieira do Nordeste. Acho que o problema do Instituto, como-disse ainda bá pouco, é irrelevante no que toca à sua extinção. Num País de dimensões
continentais, irilpõe-se a adoção de várias polfticas no
campo económico, de acordo com a realidade de cada
região. No Nordeste, o semi-árido_abrange dois te:rços
da sua ârea total. E nesse semi-árido, vivem mais de 20
milhões de brasileiros em condições sob-humanas, precisando da proteção e da assistência do Governo. A Zona
da Mata em Pernambuco representa 8% de sua área, e
apesar de mais rica, necessita, ainda, da presença do EstadO- pa:ra ajudar a sua evolução na competição desigual
com as regiões mais bem aquinhoadas pela natureza. e
pelo Governo, e onde os processos tecnológicos são os
mais avançados.
Ouço o Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume -Nobre Senador Nivaldo_Machado, quero louvar a defesa que V. Ex' estâ fazendo da
sua Regíão. Em que pese o meu respeito ao Sr. Ministro
Roberto Gusmão, inclusive pela maneira elegante como
vem dirigindo o Ministério da Indústria e Comércio, entretanto, discordo plenamente da idéia de extinguir, segurido a imprensa, a EMBRATUR, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto do Café. O que S. Ex' tem
que fazer é·í:"eajustàr -esses organism-os--à nova realidade
brasileira, corrigi!-posSíveis distorções, caso sejam verificados. Mas não extinguir, PrinCiPalmente num País carente de trabalho, onde hâ um grande número de jovens
desejosos de se empregarem. O que S. Ex• deve é criar
outros organismos para descentralizar e atender o anseio
do povo brasileiro. V. Ex', com muita razão, está na tribuna defendendo o Instituto do Açúcar e do Ál_cool, e
tem a minha solidariedade e, porque não dizer, de toda a
Casa, -conforme manifestações que já ouvi nos dias anteriores. Muito obrigado a V. Ex• pela atenção.
O SR. NIVALDO MACHADO- Agradeço a V. Ex•,
Senador Jorge Kalume, o aparte com que acaba de me
honrar e peço peimissão para incorporá-lo às considerações que estou fazendo, pelos subsídios que oferece ao
debate do assunto.
Tenho em mãos cópia do telex que o Sindicato da lnw
dústria do Açúcar -do Estado do A lagoas, o Sindicato da
Indústria do Açúcar do Estado de Pernambuco, o Sindicato da Indústria do AçúCar do EstadO da Bahia, o Siridicato da Inddstria FabricaçãO de Álcool do Estado_da
Paraíba, o Sindicato da Indústria do Açúcar do EStado
de Sergipe e a Sociedade Nordestina dos Produtores de
Álcool do Rio Grande do Norte encaminharam ao Mi-nistro Roberto Gusmão.
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Os defensores da extinção do IAA justificam-se dizen~
do que esse órgão foi criado por uma lei sábia, ao~ poucos foi sendo deformada. Ora, se ele nasceu de lei sábia,

dade da economia nordestina representa situação desejâ~
vet pela União e pelos próprios anseios do princípio federativo, (Muito bem!)

a simples deformação sofrída ao longo do caminho jamais pode resultar na morte desse Instituto. Ocorrendo
deformação, impõe-se realizar uma correção de curso,
em vez de simplesmente decretar-se a extinção do órgão.
Em artigo publicado sob o título ·~Restauração sim;

·DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 28-8-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Extinção não", o jornalista Barbosa Lima Sobrinho de_-

fende as três autarquias postas no banco dos réus,

e~~

creve o seguinte:

"Com a serenidade que nunca me abandonou,
não teria nenhuma dúvida em classificar, a extinção,
como ato de total insensatez, explicâvel sornente_no
domínio das soluções passionais."
Reformulação, sim, embora -eu preferisse diZei-í-Csf:auração das linhas mestras com que foram criadas essas
três autarquias, como instrumento de potftica económica
que o Brasil nunca poderá dispensar pelos imens-os inte·
resses que envolvem a política do cate, como a do açúcar
e a do turismo. O erro, aliás;-foí-deixar essas três autarquias confinadas no Ministério da Iildústria COMércio~
quando estariam melhor na Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, pelo menos enquanto não
se criar o Ministério da Política Econômica.
Tanto o Instituto do Café, como-o do Açúcar, têm in·
teresses agrários que os aproximam mais do Ministério
da Agricultura do que do da Indústria e do Comércio.-0
IAA fófCriàdO há 52 anos. Nesse tempo enOrmes foram
os serviços prestados à economia nacional; a sua influên·
cia pode ser atestada apenas com o fato de haver condu~
zido a nossa produção de açúcar de 720tOiieTadas
para lO milhões de toneladas. Barbosa Lima Sobrinho
recorda que "foi sob ã -atuação e a influência do Instituto
que o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar do
·mundo, com 1/3 de toda a pr?dução mundial de açúcar
de cana". E, além disso, foi o 1AA que iniciou e acelerou
a campanha da produção de_ álcool para fins de substi~
tuiçãO de gasolina, em hora tão grave para a nossa eco:.:
nomía.
Na condição de Presidente da federação de Agriculto~
ra do Estado de Pernambuco, o ex~Deputado Fedei-ai
Gileno de Carli que, como Barbosa Uma Sobrinho, foi
Presidente do IAA, alude ao recrudescimento da campanha contra o Instituto surgida no governo Eurico Outra
e, depois, no governo Café Filho. Quanto_ aos erros proclamados pelos ~efensores da extinção, imprescindível é
detectar as causas: se "circunstanciais- ou de incaPacidade.
E enfatiza:
-

e

mrr-

"Acresce que o Instituto do Açúcar e do Álcool_é
uma conquista do Nordeste para salvar a sua econo~
mia açucareira. Porém com todos os erros cometi~
dos pelos últimos dirigentes do IAA, sua extinção ê
um atentado ccrntra o Nordeste, pois a avassaladora
produção sulista irá inundar, sem controle, todas as
áreas atendidas pelos produtores daquela área."
Aí está, Sr. Preside-nte: _a pro_p9sta de extinção do IÍlstituto do Açúcar e do Álcool traz consigo a luta contra a
incipiente ecoiloffiia -nordeStina. E com isso, não podem
concordar os que sensatamente defendem a extinçãO-.
Isso sim, do resurgimeilto âa luta de região contra regiãodo País. Os interesses particulares não podem sobreporse à paz interna e ã irf(CB;fação da União como üni todo.
E seria inconcebível que, para atender aos empresáriOs--e
usineiros do Sul, se extíilguisse um ~os suportes da eco~
nomia do Nordeste..
Recuso~me a acreditar nesta hipótese, que jamais seria
proposta pelo Ministro Roberto Gusmão e, muito menos, acolhida pe1Q Presidente da República,
Por iSso, ternO$ confiariça em qÜe o Presidente Josê
Sarney, conhecendo a realldade nordestina, a dificuldade
e as_ limitações· da economia __ regiona1, determin<lrã a
adoção de medidas capazes de corrigir erros acumulados
por administraÇ:ôes incapazes _ou incompetentes, -em vez
da extincão sumária do órgão, reformulandÕ:o e
atualizando~o, ouvidos, os centros produtores de todo o
País, para que possa cumprir os objetivos que jÚstifica-rama sua criação. E o nosso apelo não tem sentido estri~
tamente regionalista, principalmente porque a estabili~

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. PronunciitO seguinte. discurso.) -~Sr. PresidentC,_Srs. Senado·
rcs:
yma das caracterí:;;ticas bâsicas da personaUdãde do
homem brasileiro é a conciliação. t esse espírito de _entendimento e essa vocação pacifista, que têm, ao longo
da nossa História, nos guiado e nos conduzido às so~
luçõcs de equilíbrio, de bom senso, contra os extremis~
mos, tarito da direita quanto da esquerda, os quais não
são incompatíveis entre si. Os brasileiros, nunca fomos
ao desenlace.: desejamos e buscamos o entendimento, a
pacificação, o equilíbrio, a ordem, como itinerário para
a solução dos nossos problemas, quer de natureza politi~
ca, sociaJ ou econômica. Sem violência, sempre r~olve
mos as quescões mais difíceis com que nos defrontamos,
desde a delimitação das nossas fronteiras, a Independên·
cia, a Abolição da Escravatura, a Proclamação da Re-.
pública.
Com essas palavras,_ quero dar como justificado ore~
querimento de transcrição, no Diário do Congresso Nllcional, na fo_r,ma do art. 233, inciso I, datei Interna des·_
fa Casa, do editorial intitulado...-Transição e Transigên~
cia", publicado ontem no O .Globo.
Pela oportunidade, lucidez e equilíbrio, deve se-r inser·
to nos Anais do Senado.
Chama a atenção, o autor desse docwnento- que expressa o Sentimento nacional - para as dificuldades do
momento histórico que a Nação está vivendo, que exige
equilíbrio e sensatez, espírito de conciliação e patriotismo dos que têm uma parcela de responsabilidade na di~
reção da coisa pública, para que se faça, com_ segurança,
a travessia n~cessária_à consolidação do regime democrâtico, sob cuja égide queremos viver.
Vou proceder à leitura, Sr. Presidente, do editorial a
que estou me reportando, por considerá~lo oportuno e
lúcido, representando, por outro lado, uma exortação às
lideranças responsáveis pelos destinos do País, que exige
a contribuição e a compreensão de todos os brasileiros
para o esforço que vem sendo feito pelo Governo, com o
apoio das lidçranças políticas mais representativas e das
Forças Armadas, o qual não pode ser interrompido por
min_odas iÍlêXpressivas e inconseqUentes.
_
Diz o editorial:
"TRANSIÇÃO E TRANSIGeNCIA
O Globo 27-8-85
Quem queira conferir à inistia 'quaiQuef sentido Ulliia~
teral,_~eju em nome de compromissos ditos imprescritíveis c9m a causa ~os direít9s humanos seja por insopitâ~
veis inspifãÇões revanchistas, estará querendo simplesmente a anulação da anistia~ E anular a anistia significa~
ria submeter a argumentos e riscos de retroatividade
to-do o processo de conciHação nacional e de redemocratização do_ País, dentro do qual a "medida liberalízante
funcionou como peça fundamental e decisiva.
Não hâ engano possível nessa matéria. A anistia "ampla, geral e irrestrita"- era para abranger todos os
protagonistas da confrontação entre os suslentáculos__e
agentes do.re_gime de 64 e os seus oponentes sob diversos
tHulQs - ...Gontestadore_s_,_subversivos, terroristas etc. Era
para alcançar a universalidade dos fatos e ates, sém ex~
cluir os de natureza sangrenta_, que marcaram ess.e período de turbulência institucionaL A partir da concessã.o
efetiva do benefício, _deixavam de existir, automaticamente, alg?zes e vítim~, perseguidores ~perseguidos,
carcereiros e prisioríeíros, torturadores e torturados. D-es-a:pareddo o conceito de crimes anti Ou contia"~
revolucionários, elidida a própria idéia de Revolução,
desapareciam igualmente as razões e as conseqUências
do cenârio de antagonismo interno. As partes envolvidas
aceitavam, através de um consenso formalizado em lei,
t.tma opção pacífica de recomposição nacioilal que permitisse tl-Qva busca, conjunta, de realização dos objetivos
republicanos e da solução dos problemas crític_os do
País.
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A anistia está na lógica e na base da Nova República,
e nunca serã demais lembrar que a Nova República não
nasceu di! uma demonstração de força- revolução, de~
posição, golpe etc. - contra os expoentes e representantes do regime anterior. Nasceu precisamente do espii·íto
de conciliação e dos compromissos de transigência que
serviram de ponte à transição institucional e nos fizeram
chegar, serenamente, à realidade da alternância no poder. A constituição da Aliança Democrática, associando
vitoriosamente forcas da Oposição histôrici e uma dissi~
dência recente do PDS governista e defensor do Movi~
ment_o de 1964, viria acentuar ainda mais o carâter anti·
radicaliÕ!:a!lte da fase republicana inaugurada a 15 de
março _último.
De ponta a Pc.?nta, o discurso do Presidente Tancredo
Neves foi um discurso v-oltado para a cicatrização de fe-ridas, para o sepultamento de mâgoas e ódios, para o esquecimento do passado e a concentrada preocupação em
cuidar dos desafios do presente e preparar o terreno da
construção do futuro. O Presidente José Sarney
incumbiu-se de repetir, enfaticamente, os termos desse
discurso conciliador e de criar as condições para o des~
dobramento natural dos seus preceitos. Figuras altamente representativas da antiga Oposição juntaram suas vo·
zes à. palavra de ordem de Tancredo e Sarney. O vocábulo revanchismo ficou riscado, sem apelação, do dicionário da No\i_'a República, reduzindo-se o seu uso à par~
cela tnflrna dos eternos incem patibilizados com o senso
de prudência e de responsabilidade.
As manifestações que vêm das Forças Armadas e par~
ticularmente do Ministro do Exército, General Leônidas
Pires Gonçalves, a propósito do episódio em torno do
Coronel Brilhante Ustra, correspondem em toda linha
ao verdadeiro sentido da anistia. Os militares não têm
motivos, realmente, para temer as. "manobras de caráter
pretensamente revanchista'"t porque_ o que existe a esse
respeito parte de uma meia dúzia de pessoas por conta
própria situadas à margem do esforço de redemocrati~
zacão nacional e impotentes para causarem qualquer
dano ao considerável e çonsistente património de abertu~
ra política acumulado desde o primeiro momento do
projeto de distensão.
Atentemos, por ex_emplo, para a Nota do Centro de
Comunicação Social do Exército onde sã.o reconhecidas,
inclusive, os. "excessos cometidos por integrantes de am~
bas as partes envolvidas (no combate à subversão). La~
mentáveis por todos os motivos".

E o documento do Ciex adverte para o fato de que os
excessos recípro-co~ "foram sepultados pela Lei da Anistia, que é o grande instrumento da concórdia nacional,
fulcro óe uma convivência democrática". A hora perten~
ce eJ>;clusivamente ao trabalho de_norrnalização política
'"'"que: vem sendo habilmente conduzido pelo Presidente
da República, apoiado pelas lideranças partidárias mais
representativas e pelas Forças Armadas".
O- Presídente José Sarney já teve oportunidade de
traçar a linha divisória que se impunha quanto ao raio de
o que
haJa ocorndo, de natureza estritamente política ou ideo~
lógica, dentro dos limites do ultrapassado regime de ex~
ceção. A partir da data da lei, não há que cogitar de perdão ou esquecimento para os excessos cometidos, venham de onde tenham vindo, tanto mais quando representem flagrante _yiolação dos direitos hum_a_nos.
_
aJ~nce da. Lei de Anistia. A anistia atinge apenas

. O Brasil continua a viver momentos difíceis. Jogar em
c1ma desse quadro tão sensível tentativas de provocação
?as Forças Armadas, de dissensão entre civis e ·militares,
e o que se pode.íazer de mais impatriótico, de mais insa~
no, de mais desastroso para os in~eresses do retorno bra~
silciro às regras racionais, civilizadas e hwna~istas da de~
m9cracia. '_'
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta não é a hora de se
revolver o passa.do, não é a hora de soprar as cinzas para
f: a hora de se olhar
para o_ futuro, é a hora da união entre todas aquelas lideranças responsáveis pelos destinos nacionais. O Presi~
dente 1os.éSarney vem se conduzindo deritro dessa linha
Vive? do um momento particulannente dificil, e até ex~
cepc1onalmente grave sob o aspecto económiCo fii:lancei~
ro, a Nação, marcada por uma crise que se arrasta hâ
longos anos,_ exl_ge de todos os seus filhos, repito, que
olhem para a frente, com a visão do futuro, esquecido o
d~c.abrir as brasas remanescentes.

passado, que a anistia, ampla, geral e irrestrita, apagou.
O retorno não tem sentido histórico, como não tem sentido pensar no passado, com qualquer preocupação revanchista, por-impatriótico e inconveniente. Os que admitem revolver esse passado, os que desejam insistir em
apurações dentro do_ período coberto pela anistia, não
estão_ servindo ao País. Sob o aspecto político,jâ estão os
fatos ocorridos nessa época totalmente soterrados no
subterrâneo do esquecimento. A posição do presidente, a
nota do Centro de Comunicação Social do Exército e o
discurso do saudoso Tancredo Neves, definem o caminho a ser seguido daqui para a frente. Por isso é que, Sr.
Presidente, precisamos nesta hora dar a nossa contribuição ao País, para que possa continuar o trabalho necessârio ao seu desenvolvimento e a.o bem comum.
O Sr. Fábio Lucena -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO Senador Fábio Lucena.

Pois não, nobre

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, é para concordar em gênero, número e grau com os conceitos que V.
Ex• está emitindo. Mas ê preciso ver que a Lei da Anistia
data de setembro de 1979. A anistia nãoê perdão; a anistia é esquecimento. Logo, todos os fatos tidos como delituosos, acontecidos de setembro de 1979 para trâs, estio
esquecidos, devem ser esquecidos por força da Lei da
Anistia. A anistia 6 um ato de majestade d.o poder, e isto
me parece indiscutível, porque, inclusive, é lição do patrono desta Casa, o Dr. Rui Barbosa. Agora, aquilo que
sucedeu a partir de setembro de 1979, e que é considerado delituoso, isto não pode ser atropelado pela Lei da
Anistia. Não hâ, por conseguinte, de se falar em revanchismo para apuração de delitos que ocorr_eram depois
da Lei da Anistia. Era o aparte que me senti no dever de
dar ao importantíssimo discurso _de V. Ex•
O SR. NIVALDO MACHADO- Senador Fábio Lucena, é com muita honra que recebo o aparte de V. Ex• e
lhe peço permissão para incorporâ-lo às râpidas considerações que estou fazendo em torno desse problema, pela
valiosa contribuição que representa.
O que nos compete é lutar contra qualquer tentativa
de revisão do passadojâ sepultado. No que concerne aos
delitos cometidos após essa data, o Governo não deixarâ
de puni-los no cumprimento de suas obrigações. Os a tOs
atingidos pela anistia, que é a concórdia e o caminho
para a convivência democrâtica, pára o regime que desejamos forte, não podem ser revistos e não teria sentido se
o fassem. Os a tos delituosos praticados após a lei da
Anistia, não há como admitir que fiqUem impunes. Não
é disso que trata, nem seria pOSsível pensar neSsa hipótese.
O Sr4 Américo de SoUZ3_- Permite V. Ex• um ae_~rte?

O SR. NIVALDO MACHADO -Com prazer.
O Sr. Américo de Souza- Senador_Nivaldo Machado, do pronunciamento oportUno e escorreito de v. Ex•,
busco uma frase das mais bonitas que jâ ouvi nest~ plenârio;, uabanar as cinzas para buscar as brasas remanescentes". Diria a V. Ex~. em -que p~e -o meu aplauso à
belíssima retórica com que nos brinda, neste nlorrie"ntõ,
pensa· de maneira diferente; estou rilaís Cõm o Senador
Fábio Lucena que me antecipou em aparte a V. Ex• A
Lei de Anistia não çleixou sequer brasas remanescentes
dos episódios oc-orridos; IYesquecimento é total, não há
por que buscar-se, neste momento, ou em qualquer outro, episódios ocorridos naquele período, quer cometidos por uns ou por outros. A tradição brasileira é a da
paz, não terrios na nossa História episódios de beligerância interna qt.ie pUdesse toldar o relacionamento existente entre os irm:ãos brasileiros. Daí, uriir-me a -todos aqueles e especialmente ao eminente Presidente José Sarney,
no desejo de que todos possamos contribuir para a harmonia dos espíritos e congraçamento dos nossos irmãos
brasileiros. Muito obrigado.

O SR. NIVA LDO MACHADO - Agradeço a V. Ex•.
nobre Senador Américo de Souza, o aparte com que acaba de honrar-me, e o incorporo às breves e despretensiosas considerações que estou fazendo, certo de que mantemos a mesma linha de pensamento, no que tange a este
problema da anistia. que se tentou, não sei com que intuitos, ainda hâ pouco, revolver, porque q_ualquer tenta-

tiva nesse sentido não constrói nada, não leva a nada,
princiPalmente na fase dificil por que atravessa o País.
Mas permito-me ainda ler um trecho do documento
emitido pelo CIEX, que diz:
.. "foram Sepultados pela Lei da Anistia, que é o
grande instrumento da concórdia nacional, fulcro
de uma convivência democrâtica." A hora pertence
exclusivamente ao trabalho de normalização política. "que vem sendo habilmente conduzida pelo Presidente d-a República, apoiado pelas lideranças partid~rias mais representativas e pelas ForçaS Armadas".
Então, o momento ê de grandeza e não de mesquinharia. O m-omeiito ê;--portanto, de conciliação, que é a qualidade básica da personalidade do brasileiro. Podemos,
portanto, pela nossa índole, pela nossa formação étnicocultural, pelos nossos valores específicos, construir uma
Sociedade socialmente justa, livre, fraterna, desenvolvida
e democrâtica. Essa é a nossa vocação do povo infenso a
qUalquer tipo de violência e ódio.
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
N~> 174, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artjgos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da:
Comissão Diretora n~> 2, de4 de abril de 1973, e ~ellliQem
vista o que consta do Processo n~" 013861 85·9Resolve aposentar, voluntariamente, OlíviO f~wt~to
dos Santos, Adjunto Legislativo, Class~. "Única", Reru..
rência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos tol, inciso III, e 102, inciso I,
alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 42_8, inciso II, 429, inc(S-o I, 430, incisos IV e V, e414, §4~>, da Resolução SF n"
58, de 1972, e artigo 2~>, parágrafo único, da Resolução
SF n~' 358, de 1983, e artigo 3~>, da ResoJução SF n9 13, de
1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimentO da Classe. "Especial", Referência NS-19, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previstO no ãrtigo 102, § 2"', da Constituição Federal.
Sena-do Federal, em 3 de setembro de 1985.- Senador José FrageiH, Presidente.
PORTARIA N• 61, DE 1985
O Diretor-Geral, n9 uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve:
Designar Dádõ- Abranches Viotti, Assessor P&!lamentar, CLT; José Adauto Perissê, Técnico Legislativo,
Classe. "Especial", do Quadro Permanente, e Paulo lrineu Portes, Técnico Legislativo, Classc;;. "Especial", do
Qüadro Permanente para, sob a presidência do primeiro,
integrarem a Comissão de SindicânCia incuinbida de
apurar os fatos -constantes no Processo n~' 012097.84.5,
nos termos do artigo 482, e §.11', do Regulamento Administrativo.
-- --- -Senado Federal, 29 de agosto de 1985.- Lourival Zagoiiel dos Santos, Diretor-Gerai.

PORTARIA N• 62, DE 1985

6

Diretór-Geral do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto
n~ ite~_ 4.3 do__gdital~~Tomada de Preços_ n~' 025/85, re-~olv~-- Deslinar os Do_utores_Marcelo Chagas Moniz, Getro
_Artiaga Lim_a e Sjlva e Maria Silva Sucupira para, sob a
presidência do primeiro, .cOnstituírem a Comissão Técnica encarregada de imitir parec_er sobre as propostas apresentadas à Tomada de Preços n"' 1?25/85.
·-arasília, 2 de setembro de 1985.- LourivaJ Zagonel
dos Santos, Diretor-Geral.
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Reunião, Extraordinária, realizada
em 16 de mruo de 1985

Às onze horas do dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e cincO, o.a-Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores
Senadores Martins Filho, Presidente, Benedito Ferreira,
José Lins e Moacyr Duarte, reúne-se a Comissão de
Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gaivão Modesto, Álvaro Dias e Benedito Canellas.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior,
que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente propõe que a discussão do item n~> l da Pauta seja adiada para a próxima
reunião. Não havendo manifestações em contrário, a
proposta é aprovada por unanimidade.
Logo após o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Benedito Ferreira que assuma a Presidência para
que possa relatar o Projeto de Lei do Senado n~> 99, de
1985, que. "sistematiza as ações do Governo Federal, no
Nordeste, no que tange aos problemas das águas,
Colocado em discussão, e votação, é o parecer aprovado, assina'ndo sem voto o Senhor Senador José Lins.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e
para constar eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente 'da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
3• Reunião, realizada em 28 de maio de 1985
Às onze horas do dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores
Senadores Martins Filho, Presidente, Gaivão Modesto,
Roberto Wypych, Mauro Borges e Moacyr Duarte,
reúne-se a Comissão de Agricultura.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
com a dispensa de leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada~
Passando-se à apreciação das matérias constantes da
Pauta, são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador Moacyr Duart~:
Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n~ 217,
de 1983, quç, "altera a Lei n~> 6.576, de 30 de setembro de
1978, que dispõe sobre a proibição do abate do açaizeiro,
para o fim de tornar abrangida por sua proteção ·a pai-..
meira do babaçu, na forma que especifica.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
.
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~'
09, de 1984, que. ''aprova o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em
Roma, a 06 de dezembro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo nl' 03, 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''.
COlocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Pelo Senhor Senador Gaivão ModestÇ)~
Parecer favorâvel ao Projeto de Lei da Câmara n•i7. de
1985, quo;!; "autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF a doar o imóvel que menciona".
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Parecer favorável ao Projeto· de Lei da Câmara n~' 64,
de 1984, qu~. "dispõe sobre a criação de 2 (duas) escolas
agrícolas no Estado do Parâ, a nível de 29 grau".
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Pelo Senhor Senador Roberto Wypych:
Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n~> 241,
de 1981, qu~."ffiodifica-dispositivo do vigente Código
Florestal (Lei nl' 4.771, de 15 de setembro de 1965), para
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o fim de dar destinação específica a parte da receita obtida com a cobrança de ingresso aos visitantes de Parques

Nacionais".
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Em seguida, o Senhor Presidente propõe que a Comissão faça uma visita aõs Estados do Maranhão, Piaui,
Cearâ e Rio Grande do Norte, atingindos pela enchente,
~os

dias II, 12, 13, 14 e 15.

Colocada em disc_U:Ssã.o e votaçãO, a proposta é aprO:.

vada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
1~ Reunião, realizada em 15 de agosto de 1985

Às onze horas do dia quinze de agostf:) ~e mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Sel_l~
dores Álvaro Dias, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, -Virgília Tâ~'?_ra, Alexandre Costa, Cid S~m
paio, Moacyr Duarte~_ Gabriel Herm_es e Seve:~o _Çi_omcs,,
reúne-se a COmissão de Economia. Deixam_ de comparecer, por motivo justificado os Srs. Senadores João Castelo, Henrique Santillo, Carlos Lyra, José Lins e Albano
Franco. Havendo número regimental, o Si. Presidentedeclara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
Ata da reunião anteriõi-, que é dada como aprovada. São
apreciadas as seguintes __proposições: Mensagem n"'
260/84- Do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Araras (SP), a co~tratar ope.ração de crédito no valor
de CrS 7.952.802.000 junto ao Banco do Estado de São
Paulo S JA. Relator: Senador Severo Gomes, que oferece
parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução_. Não há discussão e o parecer ê aprovado por unanimidade. Mensagem n"' 161/85- 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 Mato Grosso do Sul, a
contratar operaÇão de crédito no- total de Cr$
19~655.865.420,junto à Caixa Econômica Federal. R~la
tor: _Senador Fábio Lucena, que oferece parecer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução, A Presidência concede vista ao Senador Moacyr Duarte. Mensagem n\' 160/85- Do Sr. Presidente da RepúbliCa, submetendo à. aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada à Prefeitura Municipal de Arenâpolis (MT), a contratar o.peração de crédito no valor de Cr$
897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal. Relator~ Senador Gabriel Hermes, que oferece parecer favorável. concluindo por um Projeto de Resolução. Não há debates e
o parcer é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do
Senado n"' 24J83 - Revoga dispositivo da Lei n"' 6.708,
de 30 de outubro de 1979, quç...dispõe sobre a correção
automática dos salários, modifica a política salarial e dá
outras providências. Relator: Senador Virgflio Távora,
que oferece parecér favorável ao projeto. Na discussão
da matéria, o Senador Cid Sampaio manifesta opinião
contrária a do relator, entendendo que os reajustes podem trazer mais problemas do que beneficias para os servidores, e que a duplicidade de normas e a falta de um estudo mais profundo, dificultam a unificação dos salários
em todo o País. Fazendo uso da palavra, o Senador
Gabriel Hermes concorda com a opinião do Senador Cid
Sampaio, complementando que os gastos dos Estados
com suas folhas de pagamento é muito grande em re-la~o aos seus recursos. Colocada em votação a matéria
ê a mesma rejeitada, votando vencido_ os Senad9res
Virgílio Távora, Severo Gomes e Moacyr Duarte. Em seguida, o Sr. Presidente designa o Sr. Senador Cid Sampaio para relatar o vencido. Nada mais havendo a tratar,
'encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme
Fonseca, Assisteilte~a Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada, seiá assinada pelo Sr. Presidente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II)
ll' Reunião, realizada em 15 de agosto de

i9ss

Ãs 10:00 horas do dia IS de agosto de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo
Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Martins Filho, Jorge- Kalume-, Alcides
Saldanha, Alexandre Costa, Virgílio Távora, Cid Sampaio, Robert'? Campos e Jutahy M~galhães, reúne-se a
ComissãO de Finanças do Senado Federal. Deixam de
comparecer, por motivo justificado,- Õs Senhores Senadores João Castelo, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi,
Marcelo Miranda, João Calmon, Américo de Souza,
Carlos Lyra, Albano Franco, José Lins e Roberto Saturnino. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, determinando a mim, Luiz
Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão de Finanças, a leitura da Ata da ll' Reunião da C.O_rn_is.s:ão de
Finanças, a qual, lida, é colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passa-se à
apreciação dos itens constantes da pauta dos trabalhos:
(tem 1 - Projeto de Lei da Câmara n"' 36/77, quç. "dispõe sobre a padronização de embalagens e dá outras
providências». Autor: Deputado Guaçu Piteri. Relator o
Senhor Senador Martins Filho, _que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo aprovado por-unanimidade. Item 2Projeto de Lei da Câmara n" 59/85 qy.~, "reajusta a Pensão_ Especial concedida pela Lei n"' 6.6 10j78, a Walter
dos Santos Siqueira, e dâ outras providências. Autor:
}:lresiçl.ência óa República. Relator o Senhor_ Senador
Martins Filho, que emite parecer favorável. Colocado
em-discussão e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 3 - Aviso n"' 69-SP/85,. "Do Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando
ao Senado Federal o Quadro-Resumo das sanções aplicadas por aquela Corte de Contas, durante o período de
13-11-84 a 14- t2-84". Relator o Senhor Senador Martins
Filho,_ que emite pareCer pelo arquivamento da matéria.
_Colocado em discussão e em votação, é o mesmo apro.v~do por unanimidade. Item 4 - Proje~_o de_ Lei do Senado n~ 159/82, qu~;, "proíbe a cobrança de taxa, emolu~
mentes ou remuneração, por parte dos agentes do Siste~
ma Financeiro de Habitação, nas cessões de d!feito
oriundoS _de financiamento". Autor: Senãdor Itamar
França, Relator o Senhor Senador Martins Filho, que
emite o parecer favorável. Colocado em discussão, usam
da palavra os Senhores Senadf'res Jutahy Magalhães,
Alcides Saldanha e Cid Sampaio. Colocado em votação,
é o parecer aprovado, com a abstenção do Senador Jutahy Magalhães. Item 5 - Projetp de Lei da Câmara n~'
007J85, que ...Autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-1BDF, a doar o imóvel que menciona". Autoria da Presidência da RepCr.blica. Relator o
Senhor Senador Virgílio Távora, que emite parecer favorável. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo
aprovado por unanimidade. Item 6 -Projeto de Lei da
Câmara n"' 060/85, que; ...Concede Pensão Especial ao
Padre Virgínia Fistarol (Ordem Salesiana)". Autoria da
·Presidi:ncia da República. Relator o Senhor Senador Ju_tahy Magalhães, que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo
aprovado por unanimidade. Item 7- Projeto de Lei do
~nado_n"' 138/83, qu~ ...dispõe sobre a distribuição de
eventuais lucros a empregados". Autor: Senador Roberto Campos. Relator o Senhor Senador Jorge Kalume,
que emite parecer favorãvd ao processo. Colocado em
discussão, usam da palavra o Senhor Senador Cid Sampaio, que requer a concessão, prazo regimental, de vista
1
do processado. Usa da palavra o Senhor Senador Roberto Campos, autor da proposição, para defender o projeto apresentado. Discutem, ainda, os Senhores Senadores
JQrge Kalume e Virgílio Távora. Encerrada a discussão,
a Presidência informa que é concedida vista ao Senhor
Senad~r C i~ Samp3io.-Item 8 - Projeto de Lei do Senado n~ 064/80, que...altera a redação do§ 3"' do artigo 9\'
da Lei n~ 5.889J73, que dispõe sobre a entrega de moradia pelo trabalhador, em decorrência do desfazimento
do contrato de trabalho. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator o Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável, na forma do Substitutivo apresentado pela
Comissão de Legislação Social. Colocado em discussão e
em votação, é o mesmo aprovado por unanimid~de.
_I_!em _9--~Projeto de Lei do Senado n~' 191/82 --;-, ..Inclui
entre Os crimes contra a economia popular a evasão de
divisas". Autor o Senhor Senador Itamar Franco. Rela-
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toro Senhor Senador Virgítio Távora, que emite parecer,
preliminar, pela audiência do Poder Executivo. Colocado em discussão e em votação, ~o mesmo aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Pre~idên
cia, antes de encerrar os trabalhos da 12~ Reunião da Comissão de Finanças, determina a elaboração da presente
Ata, que, lida, é aprovada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

S• Reuniio, realizada em 15 de agosto de 1985.
As dez horas do dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Gabriel Hermes e com a presença dos Senhores Senadores Nivaldo Machado, Alcides Saldanha,
Alcides Paio, Jorge Kalume e Álvaro Dias, reúne-se. a
Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer,
por l!lotivo _justificado, os Senhores Senadores Alberto
Silva, Jaison Barreto, Carlos Alberto, Altevir Leal,
Helvídio Nunes e Henrique Santillo~ Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião an!erior,
que é dada como aprovada. A seguir o Senhor Prestdente
comunica aos Senhores Senadores, o convite do Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Senhor Rayrnundo Mascarenhas, para que a Comissão faça uma visita às instalações daquela Empresa, localizada na Serra
dos Carajás. Em seguida são apreciadas as seguintes matérias: I: Projeto de Lei da Câmara n"' 14, de 1985, que
•'altera a redação do artigo I 35 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de }9
de maio de 1943, que dispõe sobre a concessã? das lerias
anuais remuneradas". Relator: Senador AlCides Saldanha. Parecer: FavoráveL Aprovado por unanimidade. 2.
Projeto de Lei da Câmara n"' 149, de 1984, qu~"introduz
alt~:<ração no artigo 3\' da Lei' n"' 3.807, de 26 de agosto de
1%0-:- Lei Or!l:ânica da Previdência Social". Relator:
Senador Álvaro Dias. Parecer: Pela anexação ao PLC n"'
195 de 1984. Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de
Lei da Câmara n" 17, de 1984, qu~ ''acrescenta dispositivo à Lei' fi9 3.807, de 26 de agosto de 1960, para dispor
sobre o segurado que tiver assumido cargo público e _perdido o prazo para continuar contribuindo como autônomo". Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. 4. Projeto de Lei do Se-nado n"' 176, de 1983, qu(< ''restabelece a garantia da estabilidade para todos os empregados". Relator: Senador
Jorge Kalume. Parecer: FavoráveL A Presidência concede vista ao Senador Nivaldo Machado. Prosseguindo, o
Senhor Presidente convoca o Senhor Senador Jorge Kalume para assumir a Presidência, para que ele possa relatar os projetas por ele avocado, itens 5, 6 e 7 da pau~a. S.
Projeto de Lei da Câmara n"' 88, de 1984, qu~. "dtspõe
sobre o recolhimento de contribuições previdenciãrias e
altera o iaciso II do art. 79 da Lei n"' 3.807, de26de agosto de_ 1960, Lei Oi'gãnica da Previdêncii SOcial, com a redação dada pelo art. l~> da Lei n"' 5.890; dC 8 de junho de
1973". Parecer:_ Contrário. Aprovado por unanimidade.
6. Projeto de Lei do Senado n"' 9 I, de 1984, qu~ "dispõe
sobre contagem de tempo de serviço público e de atividade privada, para efeito de aposentadoria pelo INPS".
Parecer_: Favorável. Aprovado por unanimidade. 1. Projeto de Lei do Senado n" 105, de 1982, Complementar,
quç, "introduz alterações na Lei Complementar n"' 11, de
25 de maio de 1971, que instituiu o PRORURAL". Parecer: Contrário. Aprovado por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente Eventual devolve à Presidência ao
Senhor Senador Gabriel Hermes. Esgotadas as matérias
da pauta e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece o _comparecimento dos Senhores Senadores e declara encerrados os trabalhos, determinando que
eu~ Antôtlio airlos Jfereira Fonseca, AssiStente da Comissão, lavrasse a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada por Sua Excelência.
COMISSÃO DE MUNICIPIOS
5• Reunião, Extnordloárla, realldada
em 23 de agosto de 1985
Ãs onze horas do dia vinte -e três de agosto de mil noveCentos e oitenta e cinco, na sala da Comissão, na Ala
,Senaqor Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor
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Senador Moacyr Dalla, Presidente, reúne--se a ComisSão
de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores
Jorge Ka!ume, Galv_ã,o'Modesto, Hélio Gueiros, Alcides
Paio, Marcelo Miranda, Gastão Maller, Octávio Ciudo-

so, Nelson Carneiro e Luiz Cavalcante.
Deixam de comparecer, por motivo justificativo, os
Senhores Amaral Furlan, Benedito Ferreira, José lgnácio Ferreira, Alfredo Campos, Alcides Saldanha, Roberto Wypych, Lourival Baptista e Nivaldo Machado.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e Qispensa a leitura-da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são relatados os seguintes Projetes dç Resolução da Comissão de Economia, às seguintes Mensagens Presidenciais: I) Mensagem n' 030, de 198_5, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal proposta do Senhor_ Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura MunicíPal
de Teófilo Otoni (MG), a contratar operação de crédito
no valor de CrS 5.197.659.784 (cinco bilhões, cento e noventa e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e nove inil,
setecentos e oitenta. e quatro cruzeiros). Relator: Senador Hé_lio Guciros. Parecer: favorâvel. Apro'\o'ado por
unanimidade. 2)_Men_sagem nt 031, de 1985, do Seiihor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da fazen~
da, para que seja autorizada a Prefcbi~tira.Muni_éipal ~e
Timóteo -(MG) a contratar operação de crédito no valor
de CrS 6.812.900.380 (sei~ bilh_ões, oitocentOs e doze milhões, novecentos mil e trezentos e oitenta cruzeiros).
Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: favorâvel.
Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n"' 240, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação. do Senado Feder;ll, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja aUtOrizada a Prefeitura
Municipal de Araguaína (GO) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 152.711.060 (cento e cinqUenta e
dois milhões, setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros).
Relator: Senador_ Gaivão Modesto. Parecer: favoráveL
Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 251, de
1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a P(efeitura
Municipal de Manaus (AM) a contratar operação de crédito no valor de C!:$ _1.335.608,228 _(hum_ bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros). Relator: Sena_dor Gastão
Miíller. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
A seguir, são apreciados os seguintes OficiCI~ "S"; item 5:
Offcio. "S" n' 29, de 1984 (PRS 132/84) do Senhor Prefeito Municipal de Macei6 (AL) solicitando autorização
do Senado Federal, para contratar operação de crêdito
externo no valor de USS 5,000,000,000.00 (cinco bilhões
de dólares). Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: favorável. Aprovado_ por unanimidade. 6) OficiQ---:us", n9
27, de 1985, do Senhor Prefeito Municípã.l da Cidade do
Recife (PE) solicitando autorização d_o_ Senado Federal,
para contratar operação de crédito externo no valor de
USJ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares). Relator Senador Jorge Kalume. Parecer: favorãvel. Aprovado por
unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Marcelo Mirarida, que
oferece parecer favorável ao Projeto de Lei do Senac;l.o JJ."'
230 de 1.2_83, qur:: "Revoga a Lei Complementar n' 28, de
18 de novembro de 1975 edâ outras providências", Posto em discussão e, em seguida em votação, não hâ debates, sendo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a_tra_ta.r, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será. assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

18• Reunião, Extraordinária, realizada
em 26 de junho de 1985
Às dez horas do dia vinte e seis de junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidênci_ã_ cio Senhpr Senador Am~rico
de Souza, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Jos~ lgnácio Ferreira e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por mo-
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ti_y_o_justificado os demais membros da Comi~são. Abertos_os trab~lhos, o Senho_r Presidente concede~ palavra
ao Senhor Se_nador Jorge Kalume, que em seu parecer,
_apresenta a redação fiilal do Su..bstitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do, Senado n"' 118, de 1977 (n"' 3.228/80,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o cheque e
dá outras providências. Aprovado o parecer, o Senhor
Pre_si_dente concede a_palavra ao Senhor Senador Jorge
Kalume que, em seu parecer,_ apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n"' 14, de 1984 (n"'
4 7/84, na Câmãi"a -dos Deputados), que aprova 'O texto
_dos Protocolos Adicionais à Constituiç_ão da União PostaJ Universal (UPU), negociados no congreSso do Rio" de
lªf!-~r.o, de 1979_. Ap~ovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Seitador Martins Fiiho -qUe, em seu parecer, apresenta a redação do vencido,
para o 2"' turno regimerital, do Projeto de Lei do Senado
n9 122, de 1980, que dispõe sobre a aplicação da correção
monetãria em depósitos judiciais. Aprovado o parecer e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por
encerrada a reuni_ãp,_lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretãria ad hoc, a presente Ata que, uma v~ rubricada pelo Senhor Presid~nte, vai à publicação.
19'

~eunião,

Extraordinária, realiuda
em 26 de junho de 1985

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Américo de Souza e José Ignâcio Ferreira,
reúne-se a ComiSSão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais rilembros da COmissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Américo de Souza que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'
212, de 1981, que dispõe sobre a competência da Justiça
do Trabalho para conciliar e julgar dissídios oriundos
das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos e
seus tomadores de serviços. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Américo de Souza que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~> 2, de 1985, que
aprova o Relatório, a Conclusão e Recomendação da
Comissão Especial destinada a examinar e avaliar os fatoS relacionados com as denúncias do Jornal O IDotado de
S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Polônia. Aprovado o parecer e nada mais havendo
a fratar, o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretãria ad hoc, a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
20' Reunião, Extraordinária, realizada
em 27_de junho de 1985
As dezenove horas do dia vinte e sete de junho de um
mil nov~ntos e oitenta e cinco,-na Sala de Reuniões da
Comissij_o; sob_ a Presi_dência do Senhor Senador Américo de Souza, Vice-Presidente;-presentes Os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Saldanha Derzi, Octávio Cardoso_, José lgnâcio Ferreirã. e Jorge Kal!Jme, reúne-se a Co_m_is_s_ão de Redação. Ausentes, por mq_tivojustificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Lenoir Vargas que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n"'l8, ele 1985, que autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
30.371297.614 (tdnta bilhões, trezentos e setenta e um
milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros) o. moo_tante de sua dív-ida consolidada.
Aprovado o parecer. Assumindo a Presidência, o SenaQ.or Lenoir Vargas, Presidente, concede a palavra ao Senho.r Senador Octávio Cardpso que, em se1,1_ parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 19,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do St~l a dey_ru- em Cr$ 252.255:850.210 (duzentos e cinqUenta e dois bilhões, duzentos e cinqUenta e
.~11Ç9 niilhões, oitocentõ~ e cinqUenta mil, duzentos e dez
J;ruzeiros) o moqta-p.te de ~ua dívida_ consolidada. ~pro
,_y~_d9_ o parecer, oSe~hor Presidep.te_ c'?ncede a palavra
_:'!ó.Se:nhor Senador José Ignãc_io F:em~irª que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de .Re:S"olução
n"' 20, de_ 19_8_5, que_ autoriza o Estado de Min;ts Gerais a
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elevar em Cr$ 75.338.274_.875 (setenta e cinco bilhões,
tiezentos e trínta e oitO milhões, duzentos e setenta e
quatro mil, oitocentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado o parecer, o
Senhor Presidente concede a palavra,ao Senhor Senador
Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n"' 21, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
15,800,000.00 (quinze milhões e oitocentos mil dólares
americanos). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalumeque,
em seu- parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 22, de 1985, que autoriza o Governo doEstado do Amazonas a realizar operação de empréstimo
externo, no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem milhões de
dólares americanos), destinada ao programa de obras
viâriãs e·de saneamento na cidade de Ma naus. Aprovado
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 24, de
1985, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 66,500,000.00 (sessenta e seiS--iriilhões e quinhentos mil dólares americanos). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
·final do Projeto de Resolução n9 25, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar garantia
à Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÓ)
em operação de crédito no valor de Cr$ 96.291.000 (noventa e seis milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"'26, de 1985, que autoriza o Estado de Minas Gerais a elevar, temporariamente, em Cr$ 517.422.174.898
(quinhentos e dezessete bilhões, quatrocentos e vinte e
dois milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n' 28, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araputanga, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor ·de CrS 640.315.909
(seiscentos e quarenta milhões, trezentos e quinze mil,
novecentos e nove cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
José Ignácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Resolução n' 29, de 1985,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alegre, "Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito novalor deCrS 30.817.175 (trinta milhões, oitocentos edezessete míl, cento e setenta e cincó cruzeiros). Aprovado o
parecer e nada mais havendo a trat::u, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges
Camaigo, Secretária...ad hoc'', a presente Ata que, uma
-vez rubricada pelo Senhor Presidente e pelo VicePresidente da Comissão, vai à publicação.
2lf Reunião, Extraordinária. realizada
-em 27 de junho de 1985
Ãs áezimove hOraS e cinco ml.nutos do dia vinte e sete
-de junho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na-Sala
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor
Senador_Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores ~aldanha. Derzi e Jorge Kalume, reúne-se
a Comissão de R.ed3ção. Auseri.tes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Saldanha Derzi que, em- seu parecer, apresenta
a redação final do Projeto de Resolução n"' 40, de 1985,
que autoriza a Prefeitura Municipal deAnápolis, Estado
de Goiãs, a reã.lizar Operação de empréstimo externo no
valor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dóla.res americanos). Aprovado() parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final do
Projeto de Reso_lução n"' 50, de 1985, que autoriza o Go~ verno do EstadO do RiQ Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
S,r77;000.00 (Oitõ milhões, cento e setenta e sete mil
dólftres-"ãffiericanos).- Aprovado o parecer, e nada mais
haven_dq a tr?-tar, 9 Senhor Pre:sidente dá por encerrada a
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reuni:lio, lavrando eu, Vãnia Borges Camargo, Secretária
..ad ltoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.

22• Reunlio, Extraordinária, realizada
em 27 de junho de 1985.
Ás vinte horas e dez minutos do dia vinte e sete de ju·
nho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Lenoir Vargas, Presidente, p!esente os Senhores Senadores
Américo de Souza, Jorge Ka1ume e Saldanha Derzi,
reúne-se a Comissão de Redação, Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se-

nhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 197,
de 1985, que dispõe sobre o horário gratuito do rádio e
televisão para as eleições de 1985, e dã outras providências. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do
Senado nl' 5, de 1983- Complementar, que altera aredação do artigo 18 e revoga o artigo 29 da Lei Complementar n~' 41, de 22 de dezembro de 1981. Aprovado o
parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final do Prqjeto de Resolução n'i' 3.0, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
· valor de CrS 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e
vinte rililhões e duzentos mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente' concede a palavra ao Senhor
Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta
a redaçã.o final do Projeto de Resolução nY 31, de 1985,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiúna, Estado de
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor_ de
Cr$_5.3.60.100.000 (cinco bilhões, trezentosesessentamilhões e cem mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente c:011cede a palavra ao Senhor Senador
Américo de Souza-que, em seu parecer, apresenta aredação final do Projeto de Resolução n.., 32, de 1985, qua
autoriza o Governo ~o Estado de São Paulo a prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São_ Paulo
(METRO) em operação de crédito no valor de CrS
5l.868.928.114 (cinqílenta e um bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento
e quatorze cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final
do Projeto de Resoluçã.o n"' 33, de 1985, que !1Utoriz~ a
Prefeitura M unicipãl de Guarujá, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito, no valor de Cr$
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros). Aprovado
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Américo de Souza que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n" 34,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Goiás a
realizar ope~ção de empréstimo externç, no valor de
USS 25,000,000.00 (vírite e cinco tl_lilhões de dólares americanos). Aprova-do o parecer. Assumindo a Presidência,
o Senhor Senador Américo de Souza, Vice-Presidente,
concede a palavra ao Senhor Senador Lenoir Vargas
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 35, de 1985, que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 28,800,000.00 (':'intee oito
milhões e oitocentos mil dólares americanos). Aprovado
o parecer. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador
Lenoir Vargas, Presidente, concede a palavra ao Senhor
Senador Américo de Souza que, em _seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução _nl' 36, de
1985, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
realizar operação de empréstimo externo nQ_ v_~ior de
USS 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhÕ-es dÇ dólares
americanos). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 37, de 1985, que ~utoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares americanos), destinada ao Programa de
Investimentos do Estado4 Aprovado o parecer, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Salda-
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nha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação finai'
do Projeto de Resolução n9 38, de -1985, que autoriza o
Governo do Estado do Amazonas a realizar operação de
empréstim-o externo, no valor de USS 79,000,0"00.00(setenta e nove milhões de dólares americanos). Aprovado
o parecer. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador
Américo de Souza, Vice-Presidente, concede a palavra
aO S"enhor Senador Lenoir Vargas que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução nl' 39,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, novalor de USS 11,000,000.00-(onie milhões de dólares americanos). Api'ovado o parecer. Assumindo a Presidência,
o Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, concede a
palavra ao Senhor Senador Américo de Souza que, em
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução rf94J, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
4,000,000.00 quatro milhões de dólares americanos).
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apres-enta a redação final do Projeto de Resolução
n~' 42, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Campinas, Estado de São Paulo, _a realizar operação de
empréstimo externo, ilõ valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos). Aprovado o parecer,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Américo de Souza que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Resolução n\1 43, de 1985,
que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução nY 44, de 1985, que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de
CrS 5.487.433.380 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta
e sete milhões., quatrocentos e trinta e trCs mil, trezentos
e-oitenta cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final do
Projeto de Resolução n~' 45, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de
empt'éStimo externo, no valor de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos). Aprovado o
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que,
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente e pelo V icePresidente da _Comissão, vai à publicação.

23• Reunhlo, Extraordinária, realizada
em 27 de junho de 1985
Às vinte e uma horas do dia vinte e sete de junho de
um mil novecentos e oitenta-~ cinco, na Sala de Reuniões
da Comissªo, _sob_ a Presidência, do Senhor Senador Lenoir Varg~s, Presidente, pres~ntes os Senhc;tr~ Senadores Américo de Souza, Octávio Cardoso, Martins-Filho e
Saldanha_ Derzi, reóne-_S:e a Comissão de Redação. Au~
sentes, por motivo justificado, os demais membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
COnC!=de a palavra ao $enhor Senador Martins Filho que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Lei do SeQa9o n"' 24,_de_ 1985, que dispõe sobre a alie-nação de imóvel residencial de propriedade da União e
do Fundo Rotativo Habitacional de Brasiliá- FRHB, e
dã outras providências. Aprovado o parecer. Assumindo
a Presidência, o Senh~r Senador Amêrico de Souza,
Vici>Presidente, concede a palavra ao Senhor Senador
Octãvio_Car~oso que, em seu parecer, apresenta are-dição do ve_!]cido, para o segundo turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n\1 99, de 1985,_ que dispõe
sobre a sistematização e-ordenaÇão das ações do Governo Federal no Nordeste, no que tange aos problemas das
águas, e_ dá out~as providências. ~provado_ o parecer, o
senlj.o~_ p~~-geiJ..~e CODCtlde a palavra ao Senhor Senador
Octãvib CârdoS-o que, em seú -parecer, ipTesenta a re- dã:ção final do Projeto de Resolução nY 46, de I 985, que
modifica a redação do artigo lY, da Resolução nY 135, de
6 de dezembro de 1_984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas G~rais, a reali-
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zar operação de empréstimo externo no valor de US$
20,000,000.0-o (vinte milhões de dólares americanos),
destinada ao ~rograma de Investimentos do Município.
Aprovado o parecer. Assumindo a Presidência, o Senhor
Senador Lenoir Vargas, Presidente, concede a palavra ao
Senhor Senador Amêrico de Souza que, em seu parecer.
apresenta a redação final do Projeto ~e _Resolução n"' 47,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, novalor de USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de
dólares americanos) destinada ao Programa Rodoviário
do Estado. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl'48, de 1985, que autoriza o Estado do Acre
a contratar operação de crédito, no valor de CrS
13.254.670.000 (treze bilhões, duzentos e cinqUenta e
quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Américo de Souza qu-e, ·em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9
51, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 197,600,000.00 (cento e noventa e sete milhões e seiscentos mil dólares americanos). Aprovado o
parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se~
nhor Senador Américo de Souza que, em seu pareCei,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 52,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado da Parafbaa
real!zar operação de empréstimo externo no valor de
USS 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares
americanos), destinada a financiar o Plano de Ação do
Governo daiJUele Estado. Aprovado o parecer. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Américo de Souza, Vice-Presidente, concede a palavra ao Senhor Sena*
dor Martins Filho que, em seu parecer, apresenta are-dação final do Projeto de Resolução nY 53, de 1985, que
modifica a redação do artigo 11' da Resolução nl' 108, de
5 de dezembro de 1984, que autoriza o Estado do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no
valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
ameriÇ?nos), destinada ao Programa de infra-estrutura
rural daquele Estado. Aprovado o parecer, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges ~margo, Secretâria
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senlior Presidente e pelo V ice-Presidente da Comissão, vai
à publicação.

24t- ReunliW, Extraordinária, realizada
em 28 de junho de 1985

As vinte horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
junho de um mH novecentos e oitenta e cinco, -na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador José Ignácio Ferreira, presentes os Senhores Senadores Saldanha De-rzi, Octãvió Cardoso e Jorge Kalume,
reúne-se a Comi_~sâo _de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os dentais membros da Comissão. Abertos os
_u:abalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso1u~ão nl' 54_, _de
!985, que autoriza o GovernO do Estado do Piauf a reali·.zar Operação de emprêstimo externo, no valor de USS
60,000,000.00 (Sessenta milhões de dólares americanos).
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a pa·
lavra ao Senhor Senador Octãvio Cardoso que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resa-.
lução nY 55, de 1985, que autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em CrS 65.956.369.973 (sessenta e cinco bilhões, 110vecentos e cinqUenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos .c setenta e três cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente conced,e a
palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso ·que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n\1 56, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Jacareí. Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor de c~ 5.301.868 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente conce~a
palavra ;10 Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de RCsolucã? .n~' 57, de 1985, que autoriza a Prefeitura MunjçjpaJ
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de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, a c-ontratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.146.800.000
(sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos
mi! cruzeiros), Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge kalume que,

em seu parecer, apresenta a redação final do ProJeto de
Resolução n<;J 58, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor d~ Cr$ 7.146.968.000 (sete
bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos e
sessenta e oito mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n"' 59, de 1985, queautofíza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, a contratar operação_ de crédito, no valor de
Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros). Aprovado
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se~
nhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 60, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mambaí,
Estado de Goiâs, a contratar operação de crédito no va~
lar de Cr$ 33.221.139 (trinta e ti%s milhões, duzentos e
vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros). Aprova~
do o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 61,
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de
crêdito no valor de Cr$ 1.947.932.813 (um bilhão, nove~
centos e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta e
dois mil, oitoCentos e treze cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se·
na dor Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Resolução n"' 62, de 1985,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crêdito novalor de Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e um
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil.cruzeiros).
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n"' 63, de 1985, que-aUtoriza a Prefeitura Municipal de
Jundiái, Estado de São Paulo, a ·contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros): Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra aoSenhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 64,
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de Silo Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros). Api'ovado o parecer, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~' 65, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e
dois milhões, oitocentos e dois rriil cruzeírQs). Aprovado
o parecer, o Senhor Presidente con~e a palavra ao Senhor-Senador Saldanha Derzi qUe, em-Seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 164,
de 19_85, que declara de utilidade pública o Instituto ln·
ternacional de Cultura. Aprovado o parecer, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer;- apresenta ã redação final
do Projeto de Resolução n"' 77, de 1985, que autoriza o
Governo do Distrito Feder?! a contratar operação de
crédito no valor de CrS 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos-e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte
e sete mil, duzentos e_ cinqUenta e seis cruzeiros). Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dã por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo,-Secretâria ad hoc; a presente Afii
que, uma ve1. rubricada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.

2S• Rewdão, Extraordinária, realizada
em 28 de junho de 1985
Ãs vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e
oito de junho de um mi! novecentos e oitenta e cinco, na
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Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador José lgnácio Ferreira, presentes os Senho-

res Senadores Octâvio Cardoso, Jorge Kalume e Saldanha Derzí, reúne·se a ComisSão de Redação. Ausentes,
por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor SenadorOctâvio Cardoso que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso_lução n~' 66, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul a
çontratar operação de crêdito no valor de Cr$
3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro milhões,
seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiroS). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a
pafavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu
parecer, apresenta a redaç-J.o final do Projeto de Resolução n~' 67, de 1985, que autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em CrS 67.000.000.310 (sessenta e sete bilhões e trezentos e dez c_r_uzeil:os) o montan~
te de sua dívida consolidada. Aprovado o parecer, o Se~
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n"' 68, de 1985, que autoi'i~
za a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Estado de
Rondónia, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 3,~76.40 I .000 (três bilhões, novecentos_ e setenta e
seis milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução nQ 69,
de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal Pe Arari,
Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito
no-vãlor de Cr$ 88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um cru·
zeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente conce~
-de a palavra ao Senhor Senador Octãvio Cardoso que,
em seu parecer, ap-resenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 70, de 1985, que autoriza o Governo doEstado de São Paulo a promover a relocalização do em~
preendimento,_@rovado pela Resolução nQ 343, de 30 de
setembro de 1983. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalu~
me, qu_e_em seu parecer, apresenta a redação finarôo
Projeto de Resolução nQ 71, de 1985, que autoriza o Governo o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
n9 valor de CrS 1.144.701.308 (um bilhão, cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e um mil, trezentos e
oito cruzeiros). Aprovado o parecer:, o Serihor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 72, de 1985, que autoriza o Governo doEstado da Bahia -a contratar operação de crédito no valor
de- Cd 752J)9K031 (setecentos ~ _çinqaenta e d_o_is mi~
lhões, noventa e oito mil e trinta e dois cruzeiros). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Jorge Kalume, que, em s~u parecer
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 73,
de 1985, que autoriza a Prefeitura Munícipal de Jundiaí,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 2.103:497.275 (dois bilhões, cento e três mi·
lhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros). Aprovado o parecer, o SC:nhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jo:,ge
Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n~' 74, de 1985, qu-e autoriza a
Prefeitura Municfpiil de Pã.ncãs, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
159.089.613 (cento e cinqUenta e nove milhões, oitenta e
nove mil, seiscentos e treze cruzeiros). Aprovado o parecer, -o Senhor Presidente concede a palavra ao Se-nhor Senador Octávio Cai'doso que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Resolução n9 75, de 1985,
Que.autorlia a· PrefeitUra Municipal de Nobres, Estado
do Mato Grosso, a c-ontratar operação de crédito novalor de Cr$ 1.327.244.778 (um bilhão, trezentos e vinte e
sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecen- tos e setenta e oito cruzeiros). Aprovado o parecer, o SerihOr Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Octávio CirdOso_que, em seu parecer, apresenta aredação final do Projeto de Resolução n"' 76, de 1985, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do
Espírito Santo, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitenta cruzeiros).
Aprovado o parecer, o Senh~r Presidente concede a pa-
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lavra ao-Senhor Senaçi_or Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução
78, de 1985, que autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar operação de empréstimo externo no valor
de FF. 38.800.000 (trinta e oito milhões e oitocentos mil
francos franceses). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha
Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do
Projeto de Resolução n"' lO, de 1985, que altera a Resolução nQ 62, de 28 de outubro de 1975, que dispõe sobre
operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus
limites e condições. Aprovado o parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dã por encerrada à
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camãfg"o, Secretãria
"ad ~oc", à presente Ata que, uma vez rubricada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
n~'

26~

Reunião, Extraordinária, realizada
em 28 de junho de 1985

Ãs vinte e duas_ horas do dia vinte e oito de junho de
um mil novecentos e oitenta e cinc-o, na Sala de Reuniões
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador José
lgnácio Ferreira, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Jorge Kalume e Octávio Cardoso, reúne~se a
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
-os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta aredação final do Projeto de Resolução n~' 79, de 1985, que
autoriza o Governo do Estado de São :eªulp a elevar em
Cr$ 339.561.810.000 (trezentos e trinta e nove bilhões,
quinhentos e sessenta e um milhões, oitocentos e dez mil
cruzeiros) o moritante de sua dívida coilsolidadã.. Aprovado o parecer. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Saldanha Derzi concede a palavra ao Senhor Senador úctãvio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Resolução n"' 30, de 1985,
que modifica a redação do artigo JQ da Resolução n"' 70,
de 24 de novembro de 1984, que autoriza o Estado da
Paraíba a realizar operação de empréstímo externo no
valor de USI 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
americanos). Aprovado o parecer, e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária,. "ad
hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelos Senhores Senadores que assumiram a Presidência, vai à
publicação.
27~

Reunião, Extraordinária, realizada
em 7 de agosto de 1985

Ãs dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia
Sete_de-·agoSto -ae um mil novecentos e oitenta e cinco, na
Salã-de- ReUniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os
Senhore~ Senadores Martins Filho e Américo de Souza,
reúne-se-a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da ComiSsão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 26,
de 1979, que acreScenta parágrafos ao artigo 517 da Cof1-solidaçào das Leis do Trabalho. Aprovado o parecer, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto-Oe Lei -do Senado n~' 2, de 1980, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de Ensino Superior. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Américo de Souza que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 45, de 1982,
que institui o. ••o ia NaCional da Conservação do Solo" a
ser comemorado, em todo o País, no dia 15 de abril de
cada ano. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente dã por encerrada a reuniào,
lavrando eu,- Vânia Borges Camargo, Secretãria "a-d
hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor
Pr~idente, vai à publica~o.
28~

Reunião, Extraordinária, realizada
em 8 de agosto de 1985

Ãs quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia
oito de agosto de um mil novecentos e oitenta e cinco, na
Sala de ReUniõeS da Comissão, sob a Presidência do Se~
nhOr Se_!lador Lena ir Vargas, presidente, presentes os Se-
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nhores Senadores Américo de Souza· e Martins Filho,
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por mo ti vo
justificado, os demais membros da Comissã.o. Ahertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se-

nhor Senador Américo de Souza que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~> 23,
de 1985, que dispõe sobre a tramitação da Proposta de
Fiscalização e_ Controle. Aprovado o parecer, e nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por encerrada a reunião,lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
2!» Reunião, Extraordinária, realizada
em 12 agosto de 1985

As quatorze horas do dia doze de agosto de um mil
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Américo
de Souza, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Octávio Cardoso, re_úne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara n9 25, de 1981, que introduz alteraçdes na Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil, no que se refere à arrematação de bens penhorados. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Octávio Cardoso que, em se·u parecer, apresenta: a redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 47, de 1980,
que acrescenta dispositivo ao artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dá outras providências. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente dâ por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges C amargo, Secretária,, "ãd hoc'', a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.

30t- Reunião, Extraordinária, realizada
em 13 de agosto de 1985
As dez horas e trinta minutos do dia treze de agosto de
um mil novecentos e oitenta e cinco, ria Sala de Reuniões
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena~or Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
do vencido, para o 21' turno regimental, do Projeto de Lei
do Senado n9 84, de 1982, que submete à aprovação do
Congresso Nacional oS cont~atos víSa-nao a obtenção de
empréstimos internacionais. Aprovado o parecer, e nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dâ por en~er
rada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária •'ãd hoc", a pre.c;ente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
31• Reunilo, Extraordinária, reaUzada
em 14 de agosto de 1985
Às quatorze horas do dia quatorze de agosto de um
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores S'!_l_-:
danha Derzi, Jorge Kalume e Octávio Cardoso, retine-se
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta
a redação do vencido, para o 21' turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n9 79, de 1980, que dispõe
sobre o pagamento do repouso semanal remunerado ao
empregado comissionista. Aprovado o parecer, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge
Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n9 292, de 1981, que disciM
plina a formação de banco de-dados pessoais e respectivo
uso das informaçõescadasti-adas. Aprovado o parecer, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Octâvio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 53_, de 1983,
que dispõe sobre a realização de palestras, nos cursos de
}9 e 29 Graus dos estabelecimentos de ensino do País,
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sobre personalidades que se_ destacaram no plano naciortãl ou estadual e dá outras providências. Aprovado o
parecer o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 18,
de 1984, que acrescenta a categoria profissional do con-tador no grupo das profissões liberais. Aprovado o parecer, e nada_mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges
Camargo, Secretária adhoc, a presente Ata que, uma vez
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.

Setembro de 1985

se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Jorge K.alum~ que, em seu parecer, apresenta a
redação final do Projeto de Decrçto Legislativo nl' II, de
1985 (nY &7/85, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Convênio Interna_cional do Café de 1983, concluído em Londres, a 16 de setembro de 1982. Aprovado
o parecer, e nada havendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por enc_errada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.

-32' Reunião Extraordinária, realizada
em 20 de agosto de 1985
As quatorze horas do dia vinte de agosto de um mil
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir
V2.rgas, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzl
e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os dentais membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao_ Senhor Senador Saldanha Derzi
que, em seu parecer, apresenta a redação final da emen~
da_do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9_5, de 1984
(n~" 3.825/77, na Casa de origem), que proíbe os estabelecimentos de ensino de receberem, adiantadamente, anuidades escolares, vedando, ainda, a emissão de titulo de
crédito com a mesma finalidade, e dá outras providências. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n9 19, de 1983 (n~> 3/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Popular do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer,
apresenta a redação do vencido, para o 21' turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n~" 19, de_1980, que autoriz:J. o Poder Executivo a criar cursos noturnos, em todas as instituições de ensino superior vinculadas à
União. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Seilhor Presidente dâ por encerrada a reunião, la~
vrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretâria ad hoc, a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
33f Reunião, Extraordinária, realizada

em 20 de agosto de 1985

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte de
agostC?. -de um ii novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor SenadOr Martins Filho, presentes os Senhores Senadores
Octávio Cardoso e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Octâvio
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nl' 49, de 1985 (n9
5.565/85, na Casa de origem), que dispõe sobre vantagem pecuniária, de carâter transitório, a"tribufda a Ministro de Estado e dã outras proa vidências. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Seiladõr Saldanha Derzi que, em seu parecer, apreSenta
a tedação do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado n9 124, de 1985 -Complementar,
que altera dispositivos da Lei Complementar n9 25, de 2
de julho de 1975, modificada pelas Leis Complementares
n9s 38, de 13 de novembro de 1979 e 45, de 14 de dezembro de 1983. Aprovado o parecer, e nada havendo a
tratar, o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião,
lavra rid-o eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação,

m
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Reunião, Extraordinária, realizada
em 21 de agosto de 1985.

As dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e um
de agosto de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala
de_ Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jor~~ Kalume e Octávio Cardoso, reúne-

COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇOES
E OBRÂS PÚBLICAS

4'" reunião, realizada em 15 de agosto de 1985
Às onze horas do dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões, na Ala Senador
Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente, Marcelo Miranda, Saldanha
Derzi, Roberto Wypych, Aderbal Jurem a e Luiz Cavalcante, reúne-se a Comissão de Transportes, Comuri"icações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira e Raimundo Paren-

te.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Alexandre Costa, declara aberta a reunião, c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente, solicita que assuma a Presidência o Senhor Aderbal Jurema, para que possa relatar o item um da pauta, com relatório de sua lavra. Já na Presidência o Senhor Senador
Aderbal Jurema concede a palavra ao Senhor Senador
Alexandre Costa que emite parecer favorável, ao Projeto
de Lei do Senado nY 31/85, qu~ "Estabelece normas para
Vôo por Instrumentos e dá outras providências". Posto
em discussão e, em seguida em votação, é o parecer do
Relator aprovado, por unanimidade. Reassumindo a
Presidência, o Senhor Senador Alexandre Costa concede
a palavra ao Senhor Senador Marcelo Miranda, que
emite parecer favorâvel, ao Projeto de Decreto Legislativo n9 30/83, que; "Aprova o texto do convênio sobre
Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado
- entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19-2-82''. Posto em discussão e, em seguida em
votação, é o parecer do Relator aprovado, por unanimidade. Continuando,_ o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Aderbal Jurema, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nY 229/84,
qu~;:. "Acrescenta§ 49 ao artigo 69 do Decreto-lei n~' 1.691,
de 2 de agosto de_ 1979, para autorizar o Poder Executivo
a fixar a porcentagem de participação dos Municípios no
produto de arrecadação da Taxa Rodoviária Única,
atendendo-se ao limite mínimo de vinte por cento do total arrecadado". Posto em discussão e, em seguida ern
votação, é o parecer do Relator aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da CâmaranY 16/84, que
"Altera o Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei
n9 5.917, de setembro de 1973, íncluindo ligação na E.F
116, no trecho Crato-Salgueiro". Posto em discussão e,
em seguida em votação, é o parecer do Relator aprovado
por unanimidade. Contínuando, o Senhor Presidente
concede_ a palavra ao Senhor Senador Luiz Cavalcante,
que emite parecer favorável, ao Projeto de Lei do Senado
n9 30/83, qu~- "Dispõe sobre o direito do assinante à
transferência do telefone nos lugares onde o serviço é explorado por mais de uma empresa, nas condições que especifica". Posto em discussão e, em seguida em votação,
ê o parecer do Relator aprovado, por unanimidade.
Pros_seguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Roberto Wypych, que emite parecer
contrârio ao Projeto de Lei da Câmara n~ 176/83, que
"Dá nova redação ao artigo 1!O d<i Lei n~ 5.108, de 21 de
setembro de 1966 -Código Nacional de Trânsito"de sua responsabilidade. Posto em discussão c, em seguida em votação, é o parecer do Relator aprovado, por
unanimidade. Continuando, e ainda com a palavra, o Senhor Senador Roberto Wypych emite parecer favorável
c
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ao Projeto de Decreto Legislativo n~> 34/83, QUf< "Aprova

o texto do Protocolo de 1978, relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar,

de 1974, concluído em Londres, a 17 de fevereiro de
1978". Posto em discussão e, em seguida em votação, é o
parecer do Relator aprovado, por unanim"idade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos CamellO, Assistente da

Comissão, a p-resente Ata, que, após lida e aprovada, serã as si nada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL
Que examina o Projeto de Lei da Câmara n9 118,
de 1984, que institui o C6digo Civil.
s~

reunião, realizada em 27 de junho de 1985

Às dez horas do dia vinte e sete de junho de mil nove-

centos e oitenta e cinc_o~ na Sala da Comissão de Constituição e JuStiça, na Ala SenadOr Al_exandre Costa, com a
presen.ça dos Srs._ Senad'!res ~elson Carneiro, Presidente, Raimundo Parente e lenoir V~rgas à reunião da Comissão Especial que examina o Projeto de Lei da Câmara n~ 118/84, que institUi o- CódigO Civil.- Deixam de
comparecer, por motivo justificaào os -:srs. Sefl.3.doies
M_urilo ~adaró, Helvídio_Nunes, Oct.ayic;J Cã.rd~so, Luiz
Vmna Filho, Roberto Campos, Carlos Chiarelli, Odacir
Soares, José Ignâcip Ferreira e Réfío Gueiros. O Sr.-Presidente, Senador Nelson Carneiro, verificando a falta de
quorum para abertura dos trabalhos, adia a reunião e a
matéria constante da pau_ta, Nada mais havendo a tratar,
lavro eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que será. lida e assinada pelo
Sr. Presidente.
6~-Reuniio, realizada em 6 de agosto de 1985
Às dezessete horas do dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, nil s:ara-·da COmissão de Constituição e Justiça, na Ala Senador Alexandre Costa, com a
presença--dos Srs. senadores Nelson Carneiro, Presidente, e Helvídio Nunes à Reunião da Corr:iíssão Especial
que examina o Pr~jeto de Lei da Câmara n~ 118/84, que
institui o-Código Civil. Deixam de comparecer, por motivo justificado os Srs. Senadores Murilo Badar6; Octávio Cardoso, Luiz Viana Filho, Roberto Campos, Carlos
Chiarelli, Odacir Soares, José Ignâciõ.Feáeíra ·e Hélio
Gueiros. O Sr. Presidente, Senador Nelson Carrieiro, verificando a falta de quorum para deliberação, adia a reunião e as seguintes matêrias constantes da pauta: Algumas pr~!iminares a serem resolvidas pela Comissão: I) O
novo Código deve ressus~ita~_ a expressão desquite (amigável ou litigioso) ou manter separaçio judicial (consensual ou litigiosa)? 2) Deve ou não ser extinta qualquer
distinção entre os filhos, hoje divididos em legítimos, naturais, adulterinos e esp6rios?.3) O ampaio à companheira (alimentos ·em determinadas hipóteses) deve figurar
no Direito de Família? 4) Deve ser ou não destinado um·
título ao Estado de Casado? 5) O regime ôe bens deve
continuar sendo o da Comunhão Parcial ou melhor será
retornar ao antigo regime comum, o da Comunhão Universal? 6) O filho adotivo deve ser em tudo equiparado
aos filhos de sangue?- Nada mais havendo a tratar, lavro eu Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata que será lida e assinada pelo Si.
Presidente.
-

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
6'- Reunião, realizada em 4 de junho de 1985
As dezesseis horas do dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, comparecem os Senhores Senadores Raimundo Parente, Presidente em
exercício, Nivaldo Mach<:i.do, Saldanha Derzl, Milrce1o
Miranda, Mário Maia, Carlos lyra, lomanto Júníor e
Lourival Baptista, reúne-se extraordinariamente a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os Senhores Senadores Benedito Ferreira, Alexandre Costa,
Mauro Borges, Henrique Santillo, Alfredo Campos e
Aderbal Jurema.
___ __
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que ê dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, Senador Raimundo
Parente ceomunica aos seus pares que a presente reunião
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foi Solicitada pelo Senhor GovefllaOOr JoSé Aparecido
de Oliveira, para prestar informaçãO informal aOs
membros da Comissão do Distrito -Federal, a respeito-da
greve dos médicos em Brasília.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Governador do Distrito Federal, Doutor José Aparecido de Oliveira, que faz um relato sobre as neg-ociações
do governo- com a classe médica, logo em- seg-Uida a exposição do Governador, usam da palavra para interpelar o
Senhor Governador, os Senhores Senadores Marcelo
Miranda, Lourival Baptista e Nivaldo Machado. Por determinação do_ Senhor Presidente, Senador Raimundo
Parente, são publicados em anexo a esta Ata, os pronunciamentos feitos durante a reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, esta Ata que lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISDO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA
EM 4 DE JUNHO DE /985, REFERENTE AOS
PRONUNCIAMENTOS DO SENHOR GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. DEPUTADO
JOSE APARECIDO DE OLIVE/Rd E DOS SE~-NHORES .SENADORES FEITOS DURANTE A
--REUNIÃO, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE
~-----.. UTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.
~:SÃO

Presidente: Senador Mauro Borges
Vice- Presidente: Senador Raimundo Parente
(fmeg_ra do.-:fpÇJ;_'}hamento Taquigráfico da Rel_!nião.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Pa_rente) - Esta
reunião foi solicitada por S. Ex• o Sr. Governador do
Distrito Federal, Dr. José Apare_cido de Oliveira, que deseja fazer uma exposição perante esta Comissão.
Convido o Sr. Governador a sentar-se à mesa, à minha
direita. Convidarei, também, o Senador Itamar Franco,
que não é membro da Comissão, a fazer parte àa Mesa,
para muita honra nossa.
Indagaria, inicialmente, ao Sr. Governador se deseja
fazer logO a sua exposição em reunião pública ou reservada.

o"-SR.

JOS.t: APARECIDO -Pode ser em reUnião

pública.

b sR. PRESiDENTE (Raimundo Parente)- Sendo
pública, após poderá haver debates sobre o problema.
O SR. JOSt APARECIDO- Pode haver perguntas,
pode ser.
O SR. PRESIDENTE _(Raimundo Parente)- Então,
para darmos iníciO logo aos nossos trabalhos, concedo a
palavra a S. Ex•, o Sr. Goverri::idor José Aparecido de
-- -- Oliveira.
O SR. JOS~ APARECIDO- Sr. Se_nador Raimundo
Parente, Presidente da Comissão do Distrito Federal; Sr.
Senador Itamar Franco, que me honra e prestigia com
sua companhia a esta Comissão, Srs. Senadores.
Entendi que era o meu dever vir à Comissão do Distrito Federal, para relatar as providências que determinei
hoje de manhã com relação à greve dos médicos no Distrlto Federal.
Trata-se do primeiro movimento paredista formaliza~
do nestes primeiros dias de minha presença à frente do
Gove_rno de Brasília. Entendi, pelas suas repercussões
sociais e· humanas, Que deveria adotar providências serenãs,-mas -firmes, atê pof que não é possível deixar a população sem assistência médica e sem assistência hospitalar, exatamente quando as negociações com os médicos estavam sendo conduzidas com equilíbrio e boa vontad~_pelo Secretário de Saúde, o Deputado Carlos Mosconi. Essas negociações vinharii~se fazendo dentro dos
parâmetros es,tabdecidos pelos próprios médicos. No
curso dess.es dois últimos dias essas propostas que eles
apresentaram foram alteradas substancialmente, em tal
medida que, ontem, quaQdo a reivindicação era de uma
reposição salariãl na base de 25%, eles pasSaram a reivindicar inesperada e surprendentemente que essa reposição
s~- fiZesse em _tru;no de 40%. Isso impossibilitaria que as
nCgõciações se desenvolvessem para um entendimento,
já que, na verdade, ess.i é uma categoria Que ainda re-
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centemente teve reivindicações atendidas pelo Goverrio
do Distrito- Federal e pela Fundação Hospitalar, em tal
medida que há um acordo de trabalho feito c_om os médi~s pela Fundação Hospitalar do Governo anterior 1 em
fevereiro, em que suas reiviri'dicações sUbStantivas foram
atendidas com repercussões no orçamento atual do Distrito Federal. Mas a impressão do Secretário de Saúde
foi de que jâ havia um predeterminação no sentido de deflagar o movimento paredista. Diante do fato consumado, hoje pela manhã, eu reuni o Secretário de Administração, o Secretário de Serviços Públicos, o Secretário do
-Trabalho, o Secretário da Governo, o Comandante da
Polícia Militar, o Comandante do Corpo de Bombeiros,
o Secretârio de Segurança Pública cOm o Secretário de
Saúde_e pedi, também, a presença do INAMPS e da CEME, do Ministério da Previdência Social; pedi, também,
o apoio do Ministério da Saúde, do Ministro Carlos
S~nt'Ana. Paralelamente, pedi o apoio do Hospital das
Forças Armadas. E. com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, solicitei que os seus efetivos rr:iédicos no campo da saúde fossem colocados à disposição do Secretário
Carlos Mosconi. Com essas proVidências, estabelecemos, também, um sistema de transportes permanentes
entre as cidades satélites e os hospitais sediados aqui no
Plano Piloto, hospitais que serão a nova superflcie alternatiVa de apoio- nestã situação de emergência. O Hospital Sarah Kubitschek jâ foi mobilizado pelo Ministro
Carlos Sãnt'Ana, o Hospital das Forças Armadas já está, também, em regime de prontidão permanente, com
articulação para o atendimento desse comando médico
que estâ sendo dirigido na Secretaria de Saúde pelo Deputado Carlos Mosconi.

A Secretaria de Serviços Sociais colocouas suas assistentes_sociais para, nesses postos de saúde do INAMPS,
que também passam a trabalhar em regime de plantão
permanente, para encaminhar os doentes das cidades satélites, porque os atendimentos de emergência serão feitos rios postos de saúde do INAM PS. O INAMPS tem
quarenta ambulâncias que estão mobilizadas nesse atendimento. Além das ambulâncias do Distrito Federal,e muitas estavam paralisadas por faltifl de providências
anteriores -já até determinei que fossem colocadas em
uso, ao mesmo tempo que fiz a abertura de um crédito de
4 bilhões de cruzeiros, para atender a essas emergências.
E a impressão é de que, com essa superflcie de apoio alternativo, a população não ficã.rá sem asSistência médica
nem hospitalar, 3.õlóli.go-aesses dias em que os médicos
decidiram paralisar a sua presença nos hospitais,
mantendo-a apenas nas casas de Saúde do Governo, da
Fundação Hospitalar, em ação, nos setores de ProntoSocorro.
Com essas providências, em primeiro lugar, afirmo a
autoridade do Governo, que nào pode ser pressionado
em serviços públicos essenciais. Por essa forma, já que,
se_eu não posso impedir o movimento grevista, tenho o
dever de impedir que a população fique desassistida num
serviço públicO essencial. As providências foram adotadas, em caráter -de urgência e -de emergência, como ê da
natureza desse episódio. Mas tive o cuidado, atê por
lembrança do meu velho amigo e companheiro, o jornaM
liS1a João Emílio Falcão, de trazer à Comissão do Distrito Federal, de viva voz, a notícia desses acontecimentos e
esse relato circunstanciado das providências adotadas
pelo Governo do Distrito Federal. As negociações com
os médicos estarão sempre abertas, através do Secretãrici
de Saúde, o Deputado Carlos Mosconi, e do Secretário
do Trabalho, o ex-Governador Chagas Rodrigues.
Sendo certo que o Governo negociará com lealdade,
co_m s~renidade e com firmeza, reafi-rmando com lisura e
probidade, que a angústia dos orçamentos públicos reclama, nesse momento de sacrifíCiOs na atualidade brasileira, a colaboração de todas as categorias profiSsioi:tais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Indago
se os Senadores desejam fa~er perguntas ao eminente
Governador.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda.

O SR. MARCELO MIRANDA- Sr. Presidente, Sr.
Governador, Srs. Senadores:
Causa preocupação no Brasil inteiro, nesse primeiro
período da Nova República, o número de greves seminadas oelo País. Já Comamos conhecimento ontem dessa
grevê aqui no Distdfo Federal.
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V. Ex• acaba de nos botar a par não só da greve, mas
das providências tomadas.

Gostaria de fazer aqui·uma-colocação, mtÍa Vez- que é
uma classe que consideramos altamente politizada e qua-

lificada, principalmente para co~hecer os problemas que
o País hoje atravessa e as dificuldades financeiras que a
nação e os orçamentos, tanto do Brasil quanto o de cada
um dos Estados brasileiros, quando V. Ex• afirma que as
negociações estavam abertas e iniciadas, que a disposição do Governo é a disposição de um diálogo aberto,
um diálogo franco e de soluções definitivas, Capazes den- tro de perspectivas orçamentárias que o próprio Distrito

Federal possui, eu perguntaria, também, na colocação
que V. Ex• fez que é a predeterminação, de um movimento paredista.. 1:: o que me traz aqui a pergunt?: Havia
uma predeterminação ila classe médica do !?istrito Federal de entrar em greve? O 'que estaria por traz desta predeterminação, desse movimento, uma vez que a classe,
como eu disse antes, ê- de grande respeito; temos grande
respeito pela grata classe dos médicos, e ela não poderia
estar sendo _orientada, reorientada ou prê se estabelecendo movimentos paredistas contra uma situação de dificuldades que todos nós sabemos e conhecemos no Brasil,
particularmente aqui no Distrito Federal?
O SR. JOSÊ APARECIDO --0 Secretãrio Carlos
Mosconi, um Deputado Federal com profunda vivência
política, surpreendeu-se com o comportamento final, já
que as negociações foram interrompidas, quando elas se
desenvolviam, com as dificuldades que são naturais dentro dos entendimentos de reivindicações salariais. E a
impres.o;ão que ele recolheu é de que já havia em setores
decisivos da liderança a predeterminação de, conquistada a decisão da greve, pressionar o Governo de forma
conclusiva.
Na realidade, eu até respondi hoje a um jornalista que
me perguntava .. Governador, quem é que fez es'Sà-decisão, quem a inspirou, quem a conseguiu?" Falei: Não
vou sofrer por hipótese, no meu caso basta a realidade.
O que é importante, nesse momento, para mim é assegurar que os serviços básicos de saúde e os serviços fundamentais de natureza hospitalar, quer dizer, que essa
infra-estrutura funcione. __ Ai vamos voltar a conversar,
dentro desse espírito democrático e aberto, mas com absoluta firmeza, até porque estamos dentro de uma realidade, e a realidade não é imagi tú)Sa-.-A angústia dos
orçamentos públicos do País é conhecida, certamente,
por uma categoria profissional que tem até uma responsabilidade, como o Senador Marcelo Miranda acentuava, pela sua própria condição de conviver mais profundamente com os problemas sociais e humanos da nossa
realidade. Uma categoria profissional que, por isso mesmo, tem melhores elementos de avaliação e um melhor
exercício de consciência critica,
Na realidade, é cxatamente por isso que adotei imediatamente esse conjunto de providências de que dei notícia.
O SR. MARCELO MIRANDA- Governador José
Aparecido, eu, em uma visita que fiz a V. Ex~ no Palácio
do Buriti, saí, com o que V. Ex' nos colocou naquele dia,
da preocupação das classes menos favorecidas do Distrito Federal e principalmente daqueles que estavam realmente desassistidos nesse setor de saúde. A pre_ocupação
do Governo, naquele dia, hoje me trás uma preocupação
maior, quando a classe que, na realidade, deveria instrumentalizar os programas que V. Ex~ acabava de formalizar naquela ocasião, em favor das classes menos favoreci:õas, pode ter nos tranqUilizados.
Entretanto, quero-parabenizá-lo pelas medidas emergenciais que acaba de tomar, fazendo com que essas classes mais carentes da periferia do Distrito Federal possam
ser atendidas mesmo nesse período em que os médicos
deverão fazer essa parede, naturalmente, também, tentando recuperar um pouco do salário perdido nessa época tão grande cm que todas as classes assalariadas do
País tiverarri reduZidos os seus salários.
Entretanto, não ê esse o melhor caminho para que eles
obtenham uma recuperação desse salário.
_ _
Eu o parabenizo e agradeço pelas informações dadas
por V. Ex'
O SR. JOSÉ APARECIDO- Eu é que fico honrado
com as perguntas de V. Ex• Senador Marcelo Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Com a
palavra o Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Governador JÕsé -Aparecido, inicialrrientc, cti- quero dizer a V.
Ex' já quase no final da sua exposição. Solicitei a palavra
- e não poderia deixar de o fazer- poiS desejava um
esclarecimento, um esclarecimento que não podia passar
do dia de hoje. Fui colocado dentro dos grandes latifundiários desse Partido- uma surpresa para mim ..
O SR. JOSÉ APARECIDO- Sabe muito bem o perfil de terra para terra, Senador.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- ... - abri o Jornal
do Brasil do último dia 15, e encontrei Já uma nota, onde
dizia que o Presidente José Sarney havia mandado aquele projeto sobre a Reforma Agrária, que citava o nome
dos grandes latifundiári_os do PDS, no Movimento Democrático Brasileiro, e no Partido da frente Liberal e o
meu nomeencab~vaa lista. Eu, infelizmente, digo, não
sou uma dessas sumidades e, então, eu quis dizer aos
meus colegas e à Nação que eu não era um grande latifundiário. E~ isso fez com que aqui chegasse quase no final da exposição de V. Ex• E estou vendoqueégrevedos
médicos.
O SR. JOSÉ APAR-ECIDO ..:.._ Exatamente! são os
colegas de V. ~x'
O SR. LOURIVALBAPTISTA- E médico que sou,
exerci a medicina na êpoca em que ela era um apostolado, na época em que o médico chorava ao lado do seu
doente, que sentia a dor e o sofrimento do seu cliente.
Quero dizer a V, Ex•, Sr. Governador, que sentimos bastante que isso aconteça, porque, se existe uma classe que
só em última instância deveria entrar em greve, é a classe
dos médicos, porque nós fizemos um juramento. Eu me
formei já há 42 anos, quando muitos desses jovens qu_e
hoje estão nesta greve não tinham ainda nascido. Na minha época, e lá se vão muitos anos, a medicina era um sacerdócio. Hoje eu não posso dizer a mesma coisa. Na
verdade, existem ainda médicos que são médicos por
"M" maiúsculo. E, neste Brasil, o que conhecemos nos
dias de hoje? Eu acho que a classe médica, por um lado, ê
uma classe que não teve, aqui no Congresso Nacional,
uma união entre os colegas médicos, porque nós vemos
entre os Senadores, devem ser assim uns seis ou oito médicos: _Os_ bacharéis são muitos.
E quando há uma coisa que interessa à nossa class_e
não há uma união concreta para defender as nossas reivindicações. Então. um Procurador, quando se aposenta está com milhões de cruzeiros: um médico do serviço
pÚblico federal, com 37, 38 anos de serviço público, ~e
aposenta, eu creio, com o mínimo de l mil~ão e 500 mtl,
1 milhão e 600 mil cruzeiros, quando, muttas vezes um
motorista ganha muito mais do que isso, ou um auxiliar
etc. Eh tão, a classe médica, na verdade, é uma class~ gue
lem sido um pouco esquecida, mas não para fazer greve.
Acho que greve, só em último caso. Eles não têm razões
para desservir ao povo.
Então, Sr. Governador, quero dizer a V. Ex• que acredito que os médicos devem refletir melhor. E_ V. Ex•, à
frente do Governo do Distrito Federal, conhecedo_r que
já ê dos problemas aqui existentes, sabendo as necessidades desses médicos e vendo a situação do eráriO no Governo do Distrito Federal, eu não tenho dúvida que V.
Ext, um liberal que é, que eu conheço há muitos anos,
não irá deixar os médicos de mãos abanando. Agora, imposição não! Eu sou contra, eu .fui Governador e nunca
admiti imposições com jeito, com conversa, com diálogo
se resolvem as coisas. Mas a classe mêdica nunca poderã
tomar uma atitude, como algumas vezes tem tomadoisto eu digo, como médico, não apóio. Acho que o médico é para servir, é para comungar na dor, no sofrimento
do seu semelhante.
O SR. JOSÉ APARECIDO- Senador Lourival Baptista, esse depoimento que reflete ainda uma vez, pelo
seu conteúdo êtico, pelo seu conteúdo moral, pelo seu
conteúdo humano, a posição de um médico que se fez
homem público, confirma e reafirma não apenas a bela
experiência profissiomil de sua vida, mas também uma
forte e momentosa advertência à consciência doS que são
respo-nsâveis por serviços públicos essenciais. Por certo,
esta palavra serena há de repercutir no espírito daqueles
que, neste momento. têm a responsabilidade da organiR
zação hospitalar e da saúde pública no Distrito Federal.
Muito obrigado a V. Ex•
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O-SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Indago
se algum dos Srs. Senadores deseja, ~ioda fazer indagações ao Sr. Governador? (Pausa)
Com a palavra o Senador Nivaldo Machado.
O SR._NIVAWO MACHADO- Sr. Governador,
Sr. Presidente desta Comissão, ouvida a exposição lúcida, objetiva, eu diria até didática do Governador Josê
-Aparecido, nenhum de nós aqui teria a menor dúvida em
aríimar que S. Exmonstra não só o apreço por esta Casa,
como também o seu senso de responsabilidade de quem
não desejando ser o dono da verdade nessa afirmação filOsófiCa nós todos estamos de acordo S. Ex• quer sentir,
com essa palavra que trouxe aos Senadores, a sua impressão, por que a compreensão deles S. Ex• acabou' de
ter, logo após terminada a sua exposição sucinta, mas
completa, abrangente, do fato da greve e sobretudo daquelas medidas que houve por bem adotar, para assistir
à população, que mesmo aceitando as reivindicações justas das classes assalariadas, elas não são, de forma nenhurriã; responsãveis pela deterioração dos salários sempre fixados em perce-ntagem inferior à da inflação que os
erosou e lhes diminuiu o poder de compra. Creio que
apenas eu me repetiria se disesse aqui, mais uma vez, que
o Governador José Aparecido, trazendo ao conhecimento da Casa as medidas que adotou, recebeu de nós que
sufragamos o seu nome para dirigir os ·destinos do Estado, sede da República, recebeu de nós a reafirmação da
nossa confiança, porque depositada, em um homem que,
pelo seu passado, pela sua tradição, e a sua formação,
sobretudo cultural e democrática, jamais iria nos decep·
cionar e, ao mesmo tempo, também, janiais trairia aSesperanças do povo, à frente de cujos destinos se encontra
no momento.

O SR. JOSE APARECIDO - Muito obrigado.
Quero agradecer ao meu grande e querido amigo, Senador Nivaldo Machado, as suas palavras, que não só
confortam neste momento de uma nova responsabilidade, que é manter o diálogo, com categorias profissionais
reivindicadoras, mas, sobretudo, ficando feliz com o aval
ético da sua consciência pública.
Agradeço, sobretudo, porque bem sei a sua alta qualificação moral e humana, e sei que nesses momentos difíceis que estamos começando a viver nesta hora de esperança e de reconquista da liberdade, eu sei que nós só poderemos servir à liberdade e à democracia se, com firmeza, serenidade e realismos, pudermos dar resposta precisa e leal às categorias profissionais, que estão, como todos os brasileiros, sofrendo as conseqUências da nossa
atuaHdade económico-financeira .e social. Sei, por isso
mesmo, que eu tenho o dever de conversar com lealdade
e corrl"fírmeia, que não posso fazer concessões nem generosas, nem inconseqUentes, até por que a realidade não é
imaginosa, ela é apenas realidade. Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Sr. Go:.
vernador Josê Aparecido, em nome da Comissão, em
nome do Senador Mauro Borges, que é o Presidente desta Comissão e que, infeHzmente, não pôde comparecer a
esta reunião, queremos agradecer a V. Ex• as infoi'~
mações precisas que nos acaba de prestar a respeito da
greve dos mêdicos da rede hospitalar de Brasília, anunciada para amanhã. E, ao mesmo tempo, Sr. Governador, queremos louvar as providências prontamente tomadas por V. Ex', para enfrentar, enfrentar com serenidade e segurança, como bem disse, esse movimento no
interesse maior da população de Brasília.
Queremos, tambêm, Sr. Goverriador, fazer sinCefOS
votos para que as negociações comandadas por V, Ex•,
com o seu equilíbrio, com o seu tirocínio, para que essas
negociações prossigam em busca de uma solução que
compatibilize os interesses daqueles que se dizem prejudicados, que são os médicos, e as finanças do Governo
do Distrito Federal. Sào esses os votos que nós, da Comissão, fazemos a V. Ex~
Muito obrigado pela sua presença, e pela atenção que
dispensou a esta Comissão.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 3 minutos.)
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1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República

- N'i' 545/85, encaminhando esclarecimentos da
Secretaria de Planejamento _da Presidência da República sobre os quesitos constantes do Requerimento n'i' 93/85, formulado com a finalidade de instruir a
apreciação dos Projetas de Lei do Senado n~>s 153, de
1983, e 164, de 1984.
1.2.2 • Comunfcaçio da Presidência

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n~"
17/84, pqr ter recebido parecer contrãrio, quanto ao
mérito, da comissão a que foi distribuído.
1.2.3 -Leitura de projetos
-ProjetO de Lei do Senado n"' 251/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carn_e_i_to, que altera dispositivo da Lei n" 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui
normas reguladoras do trabalho rural, com vistas a
garantir terra para agricultura de subSistência ao empregado ruraL
- Projeto de Lei do Senado_nt 252/85, de autoria
do Sr. Senador João Lobo, que dispõe sobre a distribuição de linhas aéreas regulares internacion~. e dá
outras providências.

1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURNENO, como
Líder - Recessão e inflação. Corrosão dos salãrios
pela mnação. Política de contenção nos ga-stos das
empresas estatais e as origens do deficit público. Prese(Vação do IAA. Ação Eii$Criminatória que estaria
havendo em relação ao Est!fdo do Rio de Janeiro.
SENADOR VIRG[LIO TÁVORA, como LíderProtesto das classes empresariais do Ceará contra
medidas adotadas pelo Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, que estariam dissociadas da

realidade nordestina. Decreto presidencial, recentemente baixado, retificando decreto anterior dispondo
sobre a Política Nacional de In_formãtica.
SEiÚDOR~LOMANTO JONIOR- Apelo da
Assembléia Legislativa baiã.na em favor da instalação
de empreendimento nacional de química firia do pólo
de Camaçarí-BA.

1.2.5 - Leitura de Projeto
p_fpjeto de L~i do -Sen-ãdo ~" 253/85,-de auioria dÕ
Sr. Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a
instituir zona franca na Cidade de Cruzeiro do Sul,
nl.UnícTípiO-dO Estado dO Acre, pdo prazo que especi·
fica, e dá outras prOvidênciaS.

1.2.6 - Comunicaçio da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem: do Dia
que designa,
~1.3-0RDEM

DO DIA

o-

- PrOjetO de Resolução n" 84/85, que autoriza
Estado de São Paulo a elevar, temporariamente, em
Cr$ 265.325.520.000_ (duzentos e sessenta cinco bilhões,_ trezentOs e vinte e' cinco milhões, quinhentos e
vi_n_t~mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. DIIICU!Sio adiada, a fim de ser feita'na sessão
de 4 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n" 338/85.

e

- Projeto de Resolução n'? 87/85, que modifica a
redação do art. I" da Resolução n'? 129/84, que auto~
rizá à Prefeitura Municipal de Maceió_(AL) a realizar
operação de empréstim-o externo no valor de USS
5,000,00Q.OO_ (cinco milhões de dólares norteamericanos), destinado a financiar o Programa de Investimentos naquela Prefeitura. Aprovado. À Comissão de Redação.
.....::. PrOjetO -de Resolução nY 88/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
CrS 152.711.060 (cento e cinquenta e dois milhões,
setecento~ e onze mil e sessenta cruzeiros), o montan-

te de sua dívida consolidada. Aprovado.
d~ Redação. __

A c'oniissão

-Projeto de _Resolução nY 89/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoní (MG) a elevar
em Cr$ 5.197.659.7~4 (cinco bilhões, cen1o"~ noven_ta.
e sete milhões, seiscentos e cinqüCnta- e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros}, o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de
Redação.

_

d.e

a

-=-~Jeto
Rescii~Ção n9 90/85, que autoriza
Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em
Cr$ 1.335.608.228,35 (hum bilhão, trezentos e trinta e
cinco milhões, seisce-ntos e oito mil, duzentos e vinte
e oito cruzeiros e trinta e cinco centavos), o montante
de ~ua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de
Red.ação.

-Projeto de Resoluçã~ n9 91/85, que autotiza a
Prefeitura Municipal de Timóteo (MG) a elevar em·
Cr$.6.812.900 ..380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
o montante_ de sua dívida consolidada, Api'Ol'ado. A
- Comissão de Redação.

1.3.1- Disalnos op6s a Ordem do Dia

SENADOR VlRG[L/0 TÁVORA cobertura do deficlt público.

PoUtica de

SENADOR NELSON CARNEIRO -~Apelo noi
.sentido de que a cobrança do pedâgiÔ na_ Pàõie. Rio-Niteróf se faça QP.S\PCllaS~ um sentíciõ.-- ·
~=
SENADOR CARLOS CHIARELL!, como Líder
- Conéessão, pelo Presidente da República, da gra: ·
tificação de 20% aos servidores da Previdência Social.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Esvaziamento da
SUDAM.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindi·
cações dos funcionários civis ã.posentados. - SENADOR ÁLVARO DIAS - Consioeraçõcs
sobre a desativação do IBC e IAA, preconizadas pelo
Ministro Roberto Gusmão.
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, e Alberto Silva
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES.'
~ ~
~~
Jorge Kalume -

Fábio Lucena - Gabriel Hermes -

Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Alberto- SilVa·::..:..:
Helvídio Nune!o- João Lobo=:; César Cã"ls- José Lins
-Virgílio Távora- Martins Filho- Humberto Lucena-. Marcondes Gadelha -Milton Cabrai--Aderbal
Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz
Cavalcante - Heráclito Rollemberg - Jutahy Maga-

lhães- Lomanto Júnior -João Calmon -José Ignácío Ferreira - Nelson Carneiro - Roberto S3.iurnino
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Çastão Mü([er- Roberto Campos- José Fragelli- Alvaro Dias- Enêas Faria- Jaison BarretoCarlos Chiarelli - ,Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragdli) -A lista de presença acusa o comparecimento de 40 SrS. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inciarri.Os- nOssos trabalhOs,
O Sr. 1'-Secretârio- írâ proCCder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
Do Ministro Cbefe do Gablllete Cl.U da Preoldõo<la da
República.
N<> 545/85, de 3 do corrente, encaminhando os esclarecimentos da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República sobre os quesitos constantes do Requerimento n' 93, de 1985, de autoria do_Senhôr Sena.dor Jutahy Magalhães, formulado com a finafidade de instruir
a apreciação dos ProjetOS de Lei do Senado n's 153, de
1983. e 164, de 1984.

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, por ter recebido parecer contrârio, quanto ao
mérito, da comissão a que foi distribuído, determinou o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 17, de
1984, de autoria do Senador Jorge Kalume, que estabelece a obrigatoriedade de consignação do nome do autor
nas fórmulas de promulgação ou sanção de atos legislativos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
projetas de lei que vão se lidos pelo Sr. I9..Secretârio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N"• zs1 19ss

de

Altera dispositivo da Lei nt 5.889, de 8 de junho de
1973, que estatui normas reguladoras do trabalho ru~

ral, com vistas a garantir terra para agricultura de
subsistêntia ao emprego rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art'. 20 da Lei n' 5.889, de 8 dejunho de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 20. O "trabalhador rural terá direito, a
partir do início do contrato de trabalho. à concessão
gratuita de uma ârea de terra de no mínimo dois (2)
hectares, próxima a sua moradia, para a exploração
de culturas e manutenção de animais de aco,rdo com
as necessidades de sua famma."

Art. 2" _Esta lei éntrarâ em vigor na data de sua
publicação.
__ Art. 3"' Revogam~se as di~t~os~çõ~s em _contrário.
Justificação
Trata a presente proposição, apresentada com bas~ em·
reivindicação aprovada durante o4"' Encontro Nacional
de Trabalhadores Rurais (BSB, 25 a 30 de maio/85), de
alterar a redaçã.o do art. 20 da Lei nt 5.889(73 para o fim
de ali deixar consignado expresso, de cada trabalhador
rural, de ter terra (no mínimo dois ha) para culturas de
subsistência.
O que se busca, em suma, é adotar para todos-os casos
de contrato de trabalho_ rural uma prâtíca já aprovada,
quanto à sua eficiência, nos contratos de trabalhadores
rurais assalariados da lavoura canavieira. tudo em conformidade com o disposto no Decreto n' 57.020, de 11 de
outubro de_ 1965._
·
__,__
___
A verdade ê que o trabalhador rural não pode prescindir de um trato de terras para plantar' os cereais rleces- ·
Sãrios à sua alimentação e da famflia, assim como -p·ara
manter _alguns animais que lhe dêem o transporte e tam~
b-ém paftC do alim~nto (leite, queij~, etc.):-.De outra parte, ao substituir a redação do art. 20, o
J?_tojet<? elimina a perspectiva de aPlicação do FGTS ao
trabã.thador rural.
Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1985.- Nelsoa.
CarlieirO.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.889. DE 8 DE JUNHO DE 1973
- Estatui normas reguladoras do trabalho rural, e dá
outras providências.
Art. 20. Lei especial disporá Sobre a aplicação ao
trabalhador rural, no que couber~ do regime do Fundo
de Garantia do J"e_I!IPO de Servjço.
Ai-f-~Esta -lei entra em vigor na data ci.e Sua pu_bliM
cação, revogadas as disposições em contráio, em especial
a Lei n9 4.214, de2 dC marÇo de 1963, e o DecretoMLei n"
761, dd4 de agosto ~de 1969.
- ~lJrasflia. 8 de junho de 1973; 152"' da Independência e
85° da República. - E:M1LIO G. MtDlCI- JúUo Ba·
rata.
(Às Co_17J~s~ões de G_onstituição e Justiça, _de Legislação SOda/ e de-A.gTiculiura,)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• ~52, de 1985
Dispõe sobre a distribuição de linhas aéreas regu-

lares internaclooais, e dá. outras providências.

'o .Congresso Nacional

decreta:
Art.' 1" ~ facultado às empresas nacionais de tr~s
porte aéreo, de que trata o Decreto-Lei n" 32, de 18 de
novembro de 1966- Código Brasileiro do Ar- alterado pelo Decreto-Lei n9 274, de 2:8 de fevereiro de 1967, e
pela Lei nt 5.710, de 7 de outubro de 1971, operar em rotas regulares internacionais ainda não distribulda~ pelo
Departamento de A viação Civil.
Par~grafo dniCo.__ Para execução do .dispost~ nesse
ã!llgõ, ã·-diSiribuição d~ 1iÓhas -aéfeas regUI~res irlterna- ·
cionaiS-só será efetivada mecjiante a satisfação, pela empreSa requerente, das exigências cOnstantes do DecretoLei D' 32, de 18 de nOvembro de 1966, e respectiva regu~
lamentação.
.
_
·"" _
Art:""2' Em ··nenhuma hipótese serâ aUtorizada a
atuação de mais de: uma empresa aérea na mesma rota
regular internaciOnal, salvo quando em regime de consórcio ou realizando vôo charter aprovado previamente
pela 'autoridade aeroii.âutica competente.

Art. 3' _ O Poder Ex.ecutivo regulamentará esta lei no
prazo de 6_0 (sessenta) dias, contados de suas publicação.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sUa publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
-Justiftcaçi.o

-o preSente projeto tem

por objetivo resolver problemas que vêm prejudicando a maioria das empresas que
sé dedicam ao transporte regular de passageiros por via
aérea. Essa situaçãO prejudicfal opera-se nO serviço de linhas regulares internacionais. sobretudo à vista da pró~
pria sistemática ãdotada pela legislação espedfi.ca,-a- qual
enseja interpretações duvidosas e c_ontrárias ao interesse
público. De fato,_ algumas autoridades têm entendido
que a lei assegura a apenas duas empresas aéreas a operaÇão, no setor internaciotial - VARIG e Cruzeiro do
Sul. Ficai""am, então, as 'demais ao sabor das decisões administrativas, esiaS,..Cbitio é notório, riein sC:mpre notãhilízadas p~ta: celeridade ou racionalidade. Tal situação
torna-se, cada vez mais, insuportável, na medida em que
Se verifica a pouca iffiportância dada aos reiterados ape- ,
los das enl.-presas interessadas. Em verd;ade, as suas rei~
vrndii:ações não visam ao estabelecimento de qualquer
cOrtfpetitividade que possa ensejar prejuízos às empresas
que jâ ope-i'am em linhas regulares internacionais, um~
-vez que- o pleito diz respeito,- unicamente, a rotas ainda
não servidas. De oútra parte, vale serem destacadas as
vantagens que as empresas estrangeiras estão auferindo
-no setor, justamente porque não se estabeleceram medidas que assegurem, às empresas nacionais, regime de
c;:oncorrência pelo menos en1 condiç?it:S _i_g'!:!..~.l_it_!~i~. __
Recentemente, o Ministro da Justiça, em declarações à,
Imprensa, considerou um ~·absurdo a existência de mo-----nõpõlio m.im setór Oride predomina a iniciativa privada".
Já o Secretá,_rio de Transportes de São Paulo, Adriano
Branco, após audiência no Ministério da Aeronãutica,
afirmou que o Ministro Otávio Moreira Lima admite
discutir a concessão de linhas internacionais para a
VASP, retirando a exclusividade do consórcjo VARIO~
Cruzeiro.
O presente projeto yisa, assim, a permitir que as demais empresas de transporte aêreo nacionais possam, sa~
tisfeitas as exigências legais - inclusive estruturas técnicas de manutenção e operação - atuar em determinadas
rotas internacionais, ainda não_servidas_ par outra em~
presa nacional, observado o controle pelo Departamento
de Aviãção Civil-- DAC.
Vai(; pela sua- dafeza C oportunidade, transcreVer ãrtigo de autoria de Antôriio Angarita. presidente da VASP,
publicado na revista Isto lt, n' 450, de 7 de agosto do
corrente, onde sustenta:
"TeÍÍI~Se dito que a ..exclusividade" da Varig não
é monopólio porque ela compete com '29 empresas
internacionais. Esta afirmação, se levada a sério, faria corar todos os interlocutores. Seria o caso de dizer ql!e a PE!JlOBRÂS n~o é monopólio porque
ela compete com empresas internacionais; que o
IRB não é monopólio porque ele recoloca o resseguro no mercado de Londres. junto a vários grupos.
Ora, as grandes empresas monopolistas competein
entre si. t: o que a VARIG vem fazendo com suas
felizardas concorrentes . .E. o que a VASP deseja fazer, modestamente. O que a VASP pretende é simplesmente o direito-de também voar para o exterior.
Não pretendemos ir a Nova Iorque ou ao Japão.
Nossa intenção ê que as autoridades da aviação civil
nos concedam linhas regulares para destinos que vimos servindo com eficiência e competência hã um
ano e meio, através de vôos charter.
Desde fevereiro de 1984 a VASP jâ realizou mais
de cem vôos para a região do Caribe e Bariloche.

3126 Quinta-feira 5

Ai.nda assim, hã quem diga que isso tambécyt pr_ejudiCa a detentora do monopólio. Não ê verdade. Prova disso é que o movimenlo de passageiros para os

destinos próximos aos servidos pela VASP (Miami a
Buenos Aires) não sofreu qualquer diminuição. Pelo
contrário. De onde saíram então os passageiros que
voaram pela VASP'? Saíram das empresas estrangeiras que operam no Brasil e contornam a regulamentação internacional por oferecerem tarifas menores.
A VARIG serve a 45 localidades no exterior. O
mundo tem muitos destinos mais. Pretender que o
planeta seja reserva de mercado de uma empresa,
por mais competente que ela possa ser, parece-nos

descabido.
O decreto que deu à VARIGfCruieiro o monopólio de vôos internacionais é de 1973. De lá para
cá, o panorama mudou muito. Basta citar apenas
um dado - e este também com reflexos diretos no
trltfego aéreo internacioiJal: Cm 1973, o vOlume das
exportações brasileiras era de USS 6,2 bilhões. Em
1984, esse número subiu para USS 27 bilhões. O
mesmo argumento vale também para invalidar a
'teoiiã dC que'nünca i:leu certo mais de uma empresa
"bi-ãsileira voar para o exterior. Muita gente apostava também que a V ASP nunca daria certo. Hoje_ ~la
é uma empresa viável, saneada, e vai muito bCm..
Temos estudos de viabilidade, temos já um nome·
consolidado no Caribe, de onde já começã.mos, Inclusive, a trazer turistas e, portanto, divisas pa-ra o
BrasiL Estamos certos de que uma linha regular só
aumentará esse fluxo. Mais _a_inda: a VA_SP_!lão pt:ecisará fazer investimentos, comprar aviões, aumentar a dívida externa brasileira. Nossa frota é suficiente para nossas necessidades doméstiCas e tarribém para nossas atuais pretensões intCrii8.cio"riaiS~
A VASP _conhece muito bem o mercado brasileiro. Afinal, ela serve a todos os Estados e TerritóriOs,
exceto Roraima. E sofre as conseqUências de uma
constante e crescente queda de demanda doméstica.
A saída para o exterior não é um ~pricho. ~ um caminho para vencer as dificuldades internas. É um
esforço para fazer receita em dólares num negócio
que tem a quase totalidade de seus custos em dólar.
A VASP defende o seu direitp de voar para -0-CXte:.
· riof -porqUê esi~Preparada· pai-a isso. E porque acredita qüena ·vêrdadeira defnOcr-ãCiã-da Nova Re~
pública não há mais lugar para privilégios."
Â ~sta do exposto, entendemos qUe o Congresso Nacional não recusará acolhida ao presente projeto.
Sala d!i!.S Sessões, 4 de setembro de 1985. - Joio Lobo.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 32,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
.""~ código Brasileiro do Ar, com a red8çio dada _í,elo
~Dec:reto--Lei nt 274, de 28 de fevereiro de 1967 e pela
Atei nt 5.710, de 7 de outubro de 1971.

-tt.

-19"'" O direito aérCo é regulado pelas convenções
e ti.áta.dos q-ue o Brasil tenha ratificado e pelo presente
•Código.
_Att-__2., O Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima do seu território e respec-tivas ..águas juriscUcionfYs.
M~ 3? -~ Consideram!.se território do Estado de sua
nâcionalidade, as aeronaves militares e as públicas, onde
que, que .se__encont;em.
_
§_1' COrisideram-se, também, territóriO do Estado
de sua nacionalidade, as aeronaves privadas quando em
altO mar ou em território que não pertença a nenhum Es~
tado, ou ainda em vôo s-obre esses.
§ 2~> COrisideram-se em território do Estado quaisquer aeron~ves privad~ que nele se encontrem, ou quan~
do em sob.~~o de ;seu território.
Ãft. 4~> Reputam-se praticados no Brasil os atos
q~- originadôs de aeronave considerada território estrangeiro, produzirem ou vierem a pt:oduzir efeitos ou
quaisquer danos no território nacional.
Att. St . Os direitos reais e privilégios de origem privada sobre aeronaves regulam-se pela lei de sua naciona.!id~e~
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_ Parâgrafo único. A mud~nça de_ nacionalidade das
aeronaves não prejudica os direitos anteriormente adquirkfos_._
Art. 6~> As medidas assecuratórias referidas neste
Código, regulam-se sempre pela lei do País onde se encontar a aeronave._
Art. 71' São de ordem pública internacional as normas que vedam, no contrato de transporte aéreo, cláusulas que_ exonerem de respon~bilidade o transportador,
estabeleçam para .a mesma, limite inferíor ao fixado neste artigo ou prescrevam outro foro que não o do lugar do
destino.
Art. St Considera-se aCr01lave, para os efeitos deste
Código, todo aparelho manobrável em vôo, apto a se
sUStentar, a circular no espaço aêreo mediante reações
aerodinâmic"as; e Capaz de trãnsportar pessoas ou coisas.
Art. 91' As aeronaves são classificadas em civis e mi~

1nares.

§ lt Consideram-se militares todas as aeronaves integrantes das Forças Armadas, inclusive as requisitadas
na forma da lei, para missões militares;
§ 2' As aeronaves civis compreendem:
Aeronaves públicas;
Aeronaves privadas;
§ 3t São aeronaves públicas as utilizadas pelo Estado a seu serviço, inclusive as requisitadas na forma da
lCi; todas as demais aeronaves são aeronaves privadas.
§ 4' As aeronaves públicas assemelham-se às privadas quando utilizadas em serviços de natureza comercial;
§ 59 Salvo disposição em contrârio, os preceitos deste Código não se aplicam às aeronaves militares, que serão reguladas por legislação_ especial.
Art. 10. AS: aeronaves nacion"ais -são bens regis~rá
veis para efeito de sua condição jurídicil, e só atiavés-de
assentamentos no registro aeronáutico brasileiro podem
constituir objeto qe direito.
§ 1' Salvo n.o Que se refere às aeronaves militares, o
registro _ aeronáutico brasileiro será público, podendo
qualquer pessoa obter certidã_o do que nele constar.
§ 29 Salvo o caso de alienação judicial, nenhuma ins~
crição de aeronave de pafs estrangeiro poderá ser efetuada ao registro aeronáutico brasileiro sem que os titulares
do direito originário sobre a aeronave consintam expressamente._
§ 39 As inscrições e transcrições efetuadas no registro aeronâutico brasileiro, serão obrigatoriáffiente averbadas no certificado de matrícula da aeronave.
Àrt. 11. A aeronave ê considerada de nacionalidade
do Estado em que esteja matriculada e não poderá sobrevoar o território brasileiro sem estar matriculada ou
quando matriculada em mais de um Estado.
Art. 12. A matrícUla das aeronaves brasileiras será
feita no registro aeronáutico brasileiro, a cargo do Ministério da AeronáutiCa qpe emitirá os certificados de
matricula.
§ 1' Nenhuma aeronave brasilcira poderá ser utiliza'-~a_sem que esteja.: f!l_a,!!'lcul~d_a_e _!ll_Un~~a do _certificado de

-inatrícula, do certificado de navegabilidade e dos equipa~
m_ento~. _apare_lhos e meios _n~essários a segurança de
vôõ, na· Cõnfõfinidade dos a tos admiriis1rativos-que regem a matéria.
§ 2' Para determinar os padrões adequados de segurançã -de vôo, o Ministério da Aeronáutica estabelecerá
os regulamentos, instruções e procedimentos de homologação aeronáutica, aplicáveiS ao projeto, fabricação,
operação e manutenção de aemnaves e' outros produtOs
aeronáuticos, e emitirá os respectivos certificados_de homologação.
[J' Os ce_rtificados di bOinotogaÇilo referidos no
paiâgrafo alliêrior estarão sujeitos a emendã-s, inodificações, suspensão ou cassação, sempre que a segurança
d~do ou-~ interess_e pú~!~- ~~i~ir.
Art.I3~-áto de inscrição, o registr~ aeronáuticO
brasileiro atribuirá as marcas de nacionalidade e matrí~
~cuta da ael-onave, as quais a identificarão para todos os
_C!feitos.
Parágrafo único. A inscrição da aeronave no registro
aeronáutico brasileiro importa na perda automática de
matrfç_qla_cm qualquer outro Estado .
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_A.rt, 14. As aeronaves privadas só poderão ser ins~
critas no registro aeronáutico brasileiro se forem de pro~
priedade:
a} de brasileiro, pessoa natural ou jurídica, quando
destinada ao seu próprio uso;
b) de pessoa jurídica brasileira com quatro quintos ou
mais do seu capital social pertencentes nominalmente a
brasileiros, quando destinada a execução de serviço
aéreo.
Parágrafo úniCo. A juízo da autoridade aeronáutica
competente poderá tambêm ser inscrita no registro aeronáutie;o brasileiro, a aeronave privada de propriedade de
estrangeiro, pessoa natural, com residência permanente
no Brasil, ou pessoa jurídica, autorizada a funcionar no
País, quando a aeronave se destinar ao seu próprio uso.
Art. 15. Reputa-se proprietário da aeronave, para
efeito deste código, a pessba natural ou jurídica, em cujo
nome estiver inscrita a aeronave no registro aeronáutico
brasileiro.
Parágrafo único. Aquele que usar ou explorar a aeronave com direito de dar ordens à tripulação, pessoal~
menteoti por intermédio de subordinados, será considerado explorador da aeronave. Se o nome do explorador
não estiver averbado no registro aeronáutico brasileiro,
o proprietário da aeronave será reputado o explorad_or,
até prova em contrário.
Art. 16. Adquire-se a propriedade da aeronave:
a) pela construção;
b) pelos _modos de aquisição civil e conseqUente transcrição do titulo de propriedade no registro aeronáutico
brasileiro.
Art. 17. Verificar~se-á a perda da propriedade da ae-ronave pela alienação, pela desapropriação por utilidade
pública, pela renúncia, pelo abandono ou pelo perecimento da aeronave, ou ainda, quando a mesma for utili·
zada de forma ilegal quanto às normas reguladoras da
navega~ão ou do transporte aéreo nacional.
§ 1"' Nos três primeiros casos deste artigo, os efeitos
da perda da propriedade subordinam-se à transcrição no
registro aeronáuticO brasileiro do título de transmissão
ou -dos atas de desapropriação ou renúncia.
§ 2~> CQDsidera-se abandonada a aeronave, ou os
seus restos, quando estiver sem tripulação e não for
possível determinar sua legitima origem, ou quando o
proprietárTo man.ifestar de modo expresso o seu desejo
de abandoná-Ia.
§ 3~> Entende-se perecida a aeronave ao transcorrerem 180 (cento e oitenta) dias a contar da data em que
dela se teve a última notícia oficial, ou quando verificada
a iriiiió-ssibHidade de sua recuperação.
§ 4' Verificado em inquérito admiitistrativõ dã auto::
ridade aeronáutica competente, o abandono ou o perecimento da aeronave, será cancelada, ex officio, a respectiva matrícula no registro aeronáutico brasileiro.
ArL 18. As aeronaves podem ser hipotecadas no
todo ou em partes distintas, e ainda nos seus pertences.
Parágrafo único. Quando a hipoteca recair sobre aeronave em construção, concluída esta, os ónus estenderse=ão à totaiida"cfC dO beiri, na ordem de preleção em que
tiverem sido constituídos.
Art. 19. A hipoteca constituir~se-â pela inscrição do
contrato no registro aeronáutico brasileiro e averbação
no respectivo Certificado de matrfcula.
Art. 20. As aeionaves, enquanto sujeitas à hipoteca
no País, não poderão ser alienadas para o exterior sem o
consentimento expresso do credor.
Art. 21. O crêdítO h"ipotecário aéreo prefere a quaisquer outros, com exceção dos seguintes:
a) despesas judiciárias, ou destinadas à conservação
da aeronave;
b) remuneração devida por socorro prestado;
c) taxas devidas pela utilização de aeroporto, ou ser"viços acessórios à navegação aérea;
d) _gastos efetuados pelo comandante da aeronave, no
exercício de seus poderes legais, quando indispensáveis à
continuação da viagem.
Art. 22. Os privilégios referidos no artigo anterior
só prevalecerão até 180 (cento e oitenta) dias depois de
sua constituição, aplicando-se, todavia, em qualquer caso, os preceitos que regulam a falência, o concurso de
êredores e os da legislação trabalhista.
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Art. 23. Do contrato da hipoteca da aeronave deverão constar essencialmente:
a) a importância da dívida garantida pela hipoteca ou
sua estimativa;
b) os juros estípulados;
c) a época e o lugar de pagamento;
d) As marcas de nacionalidade e de matrfcula da aero-

nave.
Parágrafo único. O instrumento da hipoteca da aeronave, ou das partes ou pertences da aerOnave em construção, especificará tOdas as suas características assim
como devCrá constar o nome do:> respectivos (... )
Art. 24. A aeronave pertencente a dois ou mais proprietários só poderá ser hipotecada com o assentimento
expresso de todos os condôminos.
Art. 25. SerãO aplicáveis, sUOSidiaríamente, a hipoteca da aeronave, os dispostivos da Legislação Civil Ordinária.
Art. 26. Não estão sujeitas a seqUestro preventivo
ou a qualquer outra medida assecuratória de direito, salvo prévia condenação judic'i'-l ou o disposto no § 2'~ do

art. 61:
a) as aeronaves utilizadas exclusivamente em linha de
transporte público autorizada pelo Esta:do, bem como as
aeronaves de reserva e as peças sobr~salentes indispensáveis a esse serviço;
b) quaisquer outras aeronaves destinadas ao transporte de pessoas ou coisas, mediante remuneração quando estiverem prontas para partir na execução de transporte dessa espécie, exceto no caso de se tratar de dívida
contraída para a viagem que vai ser feita, ou de crêdito
nascido no decurso de viagem e originado de ato que.tenha possibilitac_!º a,!.U;a _9:Q..I!~ln_u":Çª9-·
Art. 27. ·As dispoSições do artigo antecedente nãO se
aplicam ao seqUestro preventivO exercido pelo ·proprie~ârJo desapos~a~o d~ sua a~ron_~_y~ por ato ilícito. ·
Art. 28. Quando não proibido ou quando não inVocada pelo explorador a proibição, a prestação de caução
suficiente pode impedir ô seqilesirà e racilitar o levanta:
menta..
Parágrafo único. Considera.:se-SUficiente a· caUção
que cobrir a importânCia da divida e despesas respectivas, estiver afeta exclusivamente ao pagamento do credor e cobrir o valor da aeronave quando este foi inferior
no total da díVida e das despesas.
Art. 29. Cons-ideram-se frTpul<intes, para os efeitos
deste código, as pessoas devidamente habilitadas que
exerçam função a bordo de_ aeronave.
Art. 30. O exercício de função a bordo de aeronaves
nacionais é privatiVo -de brasileiros.
§ 1'~ A jufzo da autoridade aeronáutica competente e
na forma dos regulamentos em vigor, o estrangeiro .Po~
derã tripular aeronave nacional como piloto privado,
não podendo, porém, exercer essa função- mediante remuneração.
_
-§ 2'~ A jllízo -da autoridade aeronáutiCa_competente
poderão ser admitidos como tripulantes em caráter provisório, pelo prazo máXimo de 180 (çento e oitenta) dias,
instrutores estrangeiros, na falta de tripulantes brasilei_
_ __
_ _~-- _
ros habilitados.
Art._31. De acordo com as exigêncías operãcíOnais ea regulamentação nacional, a composição da tripulação
das aeronaves brasileiras constituír-se-á de titulares de licenças e de certifiCados de habilitação técnica que os credenciem ao exercício das funções a bordo.
Art. 32. Qualquer membro da tripulação poderá
ex.ercer a bordo outra função, além da sua própria,
qua.ndo possuir licença para exercê--Ia _e essa acumulação
for admitida peta autoridade aeronáutica competente.
Art. 33. -A licença de tripulante da aetona~e_e-os cer--·
tificados de habilitação técnica e de capacidade f"lSica se-rão concedidos pela autoridade _aeronáutica competente,
na conformidade da regulamentação em vigor.
§ }\> A licença terá caráter permanente e_os certificados serão válidos pelos prazos neles averbados de acordo
com a regulamentação específica, dependendo as revali~
dações dos resultaUos das provas e exames exigidos, para
esse rlffi pela mesma regulamentação.
§ 2'~ __ Cessada a validade de qualqu-er certificado, o titular da licença ficará privado do exercício das funções
nela especificadas se_Q certificado não tiver Sido ou não
vier a ser reval~dado.
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§ 3'~ _ Sempre que o titular de uma licença tiver procedid_o de forma que deixe dúvidas sobre a m~nutenção do
níVel de aptidão técnica ou das condições físicas estabelecidas na regulamentação específica, a autoridade aeronautica competente poderá submetê-lo a novos exames técntC_OS~oU-decapacidade física, ainda que estejam.- válidos
os respectivo~ certificados.
-§ 4'~ Qualquer dos certificadOs de que trata este artigo poderá ser cassado pela autoridade aeronáutica competente, se ficar verificado, _em processo administrativo
Ou em inspeção de saúde, que o respectivo titular não
possui idoneidade pt:o_fissi_onal ou está incapaCitado, física e permanentemente, para exercer as funções especificadas na sua licença.
-Art:--39-. A validade das licenças e dos certificadOs de
habilitação técnica, expedidos por autoridades estrangeiras, reguia-se pelas convenÇõeS e atas Tnternaci"onaís Que
teóliam_estabelecido as resi)r!ctivas condições e estejam
e"m Vi8or-no Brasil e nos EStados qUe Os tiverem eXp-edido.
Parágrafo único .. A Jl!atêria será regulada pela Lei
_-br-asi-leir-a--quando -i-fl~x-ist-ir-ern c-onVenções---0-u-at-os-internaç:ionals, ·ou-·qu-ail.do se tratar de brasileirO titular de licença e certificado estrangeiros.
Art. 35. Toda aei-ori.ãve deverá ter a bordo um Comandante escolhido pelo proprietário ou explorador,
que será seu representante durante a viagem. Os regulamentos estabelecerão as condições necessárias ao desempenho da função e a forma de investidura.
§ .-·19 O Comandante ê responsável pela operaração e
segurança da: !'1-eronave, assim como pela guard~;~. de valores. mercadorias, bagagens e malas postais, de acordo
com a lei,_ os regulamentos oficiais em vigor e o regimento do proprietário oQexplorador.
§ 2'~ Os demais membros da tripulação ficam subordi!_J.ãdos.- têcniCa e disciplinarmente, ao Coman'dante da
aeronave.
Art. 36.. O comandante exerce a autoridade que lhe
e afriOuída pór este côdígO e por OUirils disposições re-::
gais, desde o momento em que recebe aeronave para o
vóo, ãté o momento em--Que a oenti-ega. coriclufda a Viagem.
.
Paragráfo único.- NO ·Caso de pouSo foi'çado, a aUtOridade do Comandante persiste até que as autoridades.
competentes assumam a responsabilidade pelá aeJonave,
pessoas, bens e valoreS tiansportados.
Art. 37. POderá o Comandante, sob sua responsâbilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave, quando julgar indispensável à segurança do vôo. '
§ 1'~ durante _o vô~o _deverá tomar todas as medidas
ten~~ji~ea dãr~~"_i!l~?~~ãl1ça. __
§ 29 os motivos das decisões que tomar, de acordo
com eSte artigo, deverão" constar âos documentos de bordo, que serão apresentadOs às autOrida-des aeT.onâutícas e
aO pfõprlefáfíõ o"U explorador dentro de 48 (quarenta e
oito) horas a contar do término da viagem.
Art. 38. O comandante poderá d""éte_iar suas atribuições, salvo as constantes do parágrafo 1'~ do artigo
ant~rior, na forma dos regulamentos bem como do regimento do_ proprietário ou explorador da a_eronave. _
- Art.- 39. - O confãndante poderá:
a) Comprar o necessário- ou contratar osJ;erviços de
reparação da aeronave imprescindíveis à continuação da
_viagem;
b) Levantar dinheiro para prover os fins indic?dos
na letra (a);
c) Usar de meios processuais para garantia de seus
atas e__de_direitos e interesses do proprietário ou explorador da aeronave.
A-ct. 40. -0 comandante exeice aut<?riâãde sobre as
pessoas e coisas embarcadas e poderá:
a) Desembarcar qualquer delas, desde que comprometa -a boa ordem, ou disciplina, ou ponha em perigo a
segurança: da aeronave ou das pessoaS e bens a-bordo;
b_) Tomar as me.didas necessárias à, proteçào da aeronave e das pessoas ou hens transportados;
-c) Alojar a carga_ou parte del.a, quando indipens_ãvel
-a -segurança de yóo.
_Art. 41. O nome do comandante e das delegações
previstas no art. 38 deverão constar dos documentos de
l;wrdo.
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_Art. 42. O comandante da aeronave registrada nos
documentos de bordo os nascimentos e óbitos que ocorrerem a bordo.
Parágrafo único. No ~so de óbito de passageiros ou
de membro da _tripulação, o comandante providenciará
na primeira escala, o comparecimento da autoridade
policial local, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Art. 43. Constitui infra-estrutura aeronáutica todo
aeródromo, edificações, instalações aéreas e serviços destinados a facilitar e tornar segura a navegação aérea, nestes compreendidos os de tráfego aéreo, telecomunicações, meteorologia, coordenaçãO de busca e salvamento, bem como as instalações_de awo1io-rádio ou visuais.
Auxílios-rádio ou vi,su._ais~
Parágrafo único. Integram a infra-estrutura Acronáutlcá_o_s_irviço fixo aeronáutico, o serviço móvel aeronfl!ltic_o, seryiço de radiodgusão aeronáutico e o serviço
de radionavegação aeronáutico.
Art. 44. Aeródromo é toda área de terra, água ou
flutuante, destinada a chegadas, partidas e movimentação--de---aer-mt-a:ves-. Parágrafo único. Colnpreende-se também. como aeródromo o heliporto, que é toda área utilizada para pousas, decolagens e movimentação de helicópteros.
· Art. 45. Os aeródromos são classificados em civis e
militares.
§ J9 Aeródromo civil é o destinado, em princípio, ao
uso de aeronaves civis.
- - § 2'~ Aeródromo militar é aquele destinado a·o uso de
aeronaves militares.
_ § 39 Os aeródromo_s civis poderão ser utilizados_ por
aeronaves militares, e os aeródromos militares por aero--naves civis, obedecidas as prescrições estabelecidas pela
autoridade aeronáutica competente.
Art. 46. Os aeródromos civis serão classificados em
públicos oU-privados, aqueles destinados ao tráfego de
aeronaves em -~C?T~l.
Art. 47. Nenhum aeródromo civil poderá ser utiliza-do sem estar devidamente registrado pela autoridade aeronãutica competente.
§ 19 Os aeródromos públicos serão abertos ao tráfego atravês_ de de pr9c_~sso de homologação ou registro, a
cargo da autorid_ade aeronáutica competente.
§ 2'~ Os aeródromos privados só poderão ser utiliza·
dos com permissão de seu proprietário, vedada ·sua exploração comercial.
Art. 48. Consideram-se:
I -Aeroportos - os aeródromos públicos-dotados
d~ instalações e facilidades para apoio de operações de
aeronaves e de embarque __e __desembarque de pessoas e
cargas.
I I - Heliportos - os heliportos públicos dotados de
ihstalações e facilidades para apoio de operações de heli·
cópteros e de embarque e desembarque
pessoas e car-gas.
§ (9 Os aeródromos serão classificados por ato adminístrativo que:..
ArL 49- Nos aeródromos públicos que forem sc<le
de unidade aérea militar, as jurisdições e esferas de competência das autoridades civis e militares serão definidas
em regulamento especial. Definição, competência, jurisdição, autoridade, aeródr.omo público, híp6tese, sede.
unidade aérea~
Art. 50. Os aeródromos públicos serão construidos,
mantidos e_explorados diretamente pela União, ou me·
diante concessão ou .autorização, obedecidas as condiçõe_s nelas estabelecidas.
§ l'~ Entre as condições da _concessão ou da autorização,. figUrarâ, obrigat_o_:riamente, _a observância das instruções de natureza administrativa e técnica, emanadas
de autoridade-s_ federais, pata assegurar, no território nacional, a uniformidade_das normas relativas a- navegação e aos transportes aêreos;
§ 29 A.s conceSs_ões ou autõfiZações previstas nesta
artígo serão dadas separadamente, uma para cada aeródromo, podendo em casos excepcionais serem outorgadas em conjunto.
Art. 51. Os aeródromos públicos poderão sbr usados por quaisquer aeronaves sem "distinção de propriedade ou nacionalidade, mediante o ônus da utilização.
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Parãgrafo único. Os preços de utilização serão fixados em tabela aprovada pela autoridade aeronáutica
competente, e aplicados em caráter geral em todQ o território brasileiro.

Art. 52. Nenhum aeródroqto ''ierrestre poderá ser
construído sem préVia autorização da autoridade aeronáutica competente.
Art. 53. A instalação e o funcionamento de quaisquer serviços de infra-estrutura aeronáutica dentro ou
fora de aeródromo civil, dependerão sempre de autorização prévia da autoridade aeronáutica competente, que
os fiscalizará.

- Art:54:' ·Autilização e o funcionamento de Quaisquer escolas ou cursos de aviação, oficinas d~ _manu~

~tenção e fábricas de material aeronáutico civis, depende-

rá sempre de autorização prêvia da autoridad.e aeionâutiça competente, que os fiscalizará.
Ãrt. "55~ ·As ~cõitcêssões
autori:ZãÇões de que trata
este capltulo poderão ser cassadas, a qualquer tempo, se
utilizadas para fins diversos dos previstos, ou contrários
a ordem pública.
Art. 56. As propriedades vizinhas dos aeródromos,
dos heliportos e dos.auxílios a navegação a!rea estãg sujeitas a restrições especiaiS.
:Parági-afo úii.icõ. -AS restriÇões a que se refere este artigo são relativas ao aproveitamento das propriedades
quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza permanente ou temporãria, que pos~
sam embaraçar as manobras de aeronaves .ou causar interferência nos sinãis dos auxUios a radionavegação ou
, dificultar a visibilidade de auxilias visuais~
- ·Aà.- 57. As restrições às propriedades, rêferidas no
artigo anterior, serão estabelecidas pela autoridade aeronáutica competente, mediante aprovação de plano básiço de zona de proteção de aeródromos, plano básico de
zoneathento de ruído, plano de zona de proteçào de heliportos, válido para todos os heliportos, e de plano zona
de proteção de auxílios a navegação aérea, válido, respectivamente, para cada tipo de auxflio a navegação
aérea.
§ 1<> De conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao vôo, a cada aeródromo podecão ser aplicados planos específicos, observadas as prescrições, que couberem, dos planos básicos.
§ 2<> O plano bãsico de zona de proteção de aeródro' mos., o plano básico de zoneamento de ruído, o plano de
zona de proteção de heliportos e os planos de zona de
proteção e auxflíos à navegação aérea serão aprovados
' p.or ate. do Poder Executivo.
§ 3<> Os planos específicos de zonas de proteção de
' aeródromos e planos específicos de zoneamento de ruído
serão aprovados por ato ministerial e transmitidos às ad'ministrações dos municípios atingidos, para que sejam
observadas as restrições.
§ 4<> As administrações públicas deverão compatibi~izar o zoneamento do Uso do solo, nas áreas yizinhas
JJ.os aeródromos, as restrições especiais, constante aos
planos bãsicos e específicos.
_ § 5<> As restrições especiais estabelecidas aplicam-se
\à ~uaisq_t!.if. ~_:~s, quer sejam privados ou _púbJ~os.
Art. 58. Quando ãs restrições estabelectdas nos piaI nos de zonas de proteção de aeródromos, de heliportos
ou de auxilias à navegação aérea, impuserem demolições
ou impedirem construções ou imp,antações de qualquer
natureza, terão os proprietários direito a indenização fiM
xada judici;t)rnente, na fa1t8: 4~ a~~do diret.o.
Art. 59. FiiWe o tráfego sobre o território nacional,
obsetVadas as disposições estabelecidas no presente código e nas convenções e atas internacionais de que o Brasil
for parte, bem como nos regulamentos e nas instruções
que forem expedidas. .
___
___ ._
.
I Art. 60. Em cirCunstâncias excepcionais e na defesa
da segurança nacional ou do interesse ptíblic'o, o gover~o
poderá proibir ou restringir, a-título provisório ou per~
~anente, o sobrevôo d8 território nacional ou de par~e
dele, com efeito imediato, sem que lhe caiba responsabilidade pelos prejufzos Ou danos que acaso provenham da
~ecuç~o da medida.
_
"Art." 61. O vô_o sobie· às propriedades privadas não
deverá prejudicar o uso da propriedade do solo, tal como
.o define a legislação civil.

ou·

§ 1<> O proprietário ou o possuidor do solo não poderão se opor ã partida ou -retirada da aeronave que haja
sido forçada a pousar em sua propriedade, desde que o
proprietário ou explorador da aeronave dê garantia normal de reparação do dano.
§ 211 A recusa do explorador ou proprietário em garantir a -reparação do dano autoriza o seqUestro prevent.ivo da aeronave.
Art. 62. São proibidos a qualquer aeronave, vôos de
acrobacia- ou evoluções que possam constituir perigo
para a própria aeronave ou seus ocupantes, para o tráfego aéreo ou para cidades ou aglomerações de pessoas.
Art. 63. A aeronave ·que rCceb~r. de órgão controlador de vôo, ordem para pousar, deverá dirigir-se "iinediatamente para o aeródromo que lhe for indicado e
nele efetuar o pouso.
,
Parágrafo único. No caso de manifesta inobservância da ordem recebida, a aeronave será compelida a efe-tuar o pouso pelo emprego dos meios que forem julgados
necessários.
Art._- 64.- As aeronaves só poderão decolar ou pousar
em aeródromos cujas caracter_fsticas, fixadas por-autoridade aeronáutica competente, comportarem suas operações, salvo motivo de força maior.
Parágiafo único. Os pousas e decoJagens deverão ser
executados de acordo com procedimentos estabelecidos
pela autoridade aeronáutica competente, visando a segu~
rªnça do tráfego, das instalações aeroportuârias e vizin~as, bem como.a segurança e bem-estar da população
que, de a!guma forma, seja atingida pelas operações.
Art. 65. --O lançamento de coisas, de bordo de aeronaves, dependerá de permissão da autoridade aeronáutica competente, salvo caso de emergência.
Art._ 66~- Poderão sobrevoar o território brasileiro as_
aeronaves civis de nacionaliditde êtos istados participantes, com o Brasil, de_CQnvenções internacionais, de acordO con1 os seus termos. As demais dependerão sempre de
autorização da autoridade_ aeroná.utica cq~_petente.
Art. 67. Toda aeronave procedente do estrangeiro
que houver de pousar em território nacional, ou que dele
venha a sair para o exterior, somente em aeroporto internaCional poderá realizar o primeiro pouso e a tíltima de-colagem.
Parágrafo único. A lista de aeroportos internacionais será publicada pela autoridad~~ompetente.
.
Art. 68. F.fenliUina aeronave poderá transportar,
salvo ~om au,_t_orização especial de órgão competente, explosivos, munições, arma de fogo, material bêlico, equipamento destinado a lev~ntamento aerofotogramétrico
ou de prospecção ou ainda quaisquer outros objetos ou
substâncias consideradas perigosas para a segurança
pliblica ou da aeronave.
Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos,
cinematográficos ou eletrônicos, a bordo de aeronave,
poderá ser impedido quando o interesse da segurança
nacional o exigir.
Art. 69. A exploração de serviços aéreos por pessoas
naturais ou jurídicas brasileiras dependerá sempre da
prévia concessão ou autorização do Governo brasileiro.
, Quando se tratar de serviços internacionais explorados
por sociedades estrangeiras, aplicar-se-ão as convenções
e _os acordos de que o Brasil for parte, ou se não os houver, as normas da autorização que o Governo out_orgar
em cada caso.
§ l <> A concessão ou a autorização prevista neste artigo somente será dada a pessoa jurídica brasileira que tiver:
a) sede no Brasil;
b) pelo menos 4/5 (quatro quintos) do capital, com
direito a voto, pertencente a brasileiros;
c) __ a direção confiada eXclusivamente a brasileiros;
d) aç_ões com direito a voto, sempre ordinãrias e nominativas, se se tratar de empresa constituída sob a forma_ de sociedade anônima para explorar serviços de
transportes aêreos regulares, táxis aéreos e serviços
_aéreos especializados;
e) em seus estatutos, expressa proibição de conversão
das ações preferenciais sem direito a voto em ações com
direito a voto .
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§ 2" Pode ser admitida a emissão de ações preferenciais sem direito a voto, até o limite de2f3 (dois terços)
do total das ações emitidas, não prevalecendo, na hipótese, o disposto no § I'~ do art. I II da Lei n<> 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, nem o estatuído no art. 72 deste código.
§ 3" As ações com direito a voto só poderão ser
transferidas a brasileiros, mesmo que estejam incluídas
na margem de 1/5 (um quinto) do capital a que s~ refere
a letra b do § 1<> deste artigo.
§ 4<> O disposto na letra b do § I<> deste artigo aplica~
se, tambêm, ao aumento de capital.
§ 5<> Desde que a soma final de ações em poder de estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um quinto) do
capital, poderão as pessoas estrangeiras, naturais ou jurídicas, adquirir ações do aumento referido no parágrafo
anterior.
§ 6<> Para a concessão ou autorização, a que se refere
este artigo, às empresas não constituídas em sociedades
por ações, aplicam-se, no que couber, as disposições dos
parágrafos anteriores, exigida, sempre, maioria de sócios
e direção de brasileiros.
Art. 70. A menOs que o poder público os explore di~
retamente, os serviços aéreos de transporte regular de
passageiros ou carga serão realizados mediante concessão ou autorização, e os de transporte não regular me- .
diante autorização, observado o disposto no art. 69.
§ 1<> A concessão ou autorização poderá ser concedida-õU negada, segundo as exigências interesse público,
e, se concedida, não poderá ser objeto de cessão ou
transferência.
·

áe

§, 2<> Extinguir-se·á a conc~são ou autoriZação:
a) pelo decurso do prazo fixado, sem que tenha, havi~

do prévia prorrogação por parte da autoridade compe.
tente;_._
.
b) Pela cassação;
c) pela: retirada da autorização.
Art. 7l. Os estatutos sociais bem como suas modifi- ·cações, dependerão sempre, de prévia aprovação da autoridade aeronáutica competente, só podendo ser apresentado ao registro de comércio depois dessa aprovação.
Art. 72. Dependerá sempre de prév.ia autorização da
autoridade Aeronáutic.a: comp_etente, a cessão ou transferência de aÇõiSclãS SoCiedades Oacionais t!xploradoi-aS de
se~ iço~ Aéreos de Transporte regular.
Parágrafo único. No ato da transferência das ações o
transmitente deverá apresentar a prova da autorização, a
que se refere estC artigo, sob pena de nulidade da transferência e caducidade da çoncessão ou da autorização para
exploração dos serviços.
Art. 73. Os acordos entre exploradores de serviços
aêreos de transporte regular, que impliquem em çonsórcio, POOI," ConCxão, consolidação ou fusão de serviços ou
interesses, dependerão de prévia aprovação da autoridade aeronáutica competente.
Art. 74. Os serviços aêreos de transporte regular fiM
carão sujeitos às normas que o Governo estabelecer para
impedir a çompetição ruinosa e assegurar o seu melhor
rendimento econômico podendo, para esse fim, a autori·
dade aeronáutica competente, a qualquer tempo, modificar rotas. freqUências, horârios e tarifas de serviço e outras quaisquer condições de concessão ou da autori~
zação.
Art. 75. As normas e condições para a exploração
de serviços aêreos não regulares, inclusive os de taxiaéreo, serão fixadas pela autoridade aeronáutica competente, visando a evitar a competição desses serviços com
os de transporte regular, e poderão ser alteradas pela
mesma autoridade quando julgado necessário, para assegurar, em conjunto, melhor rendimento econômico dos
serviços aéreos.
ArL 76. Toda pessoa, natural ou juridica, que exM
piorar serviços aéreos deverá dispor de adequadas estruM
turas técnicas de manutenção e de operação, próprias ou
contratadas, e devidamente homologadas e fiscalizadas
pela autoridade aeronáutica competente.
Art. 77. Cabe à autorióade aeronáutica competente
a orientação, coordenação, controle e fiscalização de todas as atividades concernentes aos serviços aéreos e a
infr~-estrutura aeronáutica.
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§ 111 A fiscalização serâ exercida, no âmbito__ da
aviaçãO c:ívil, pelo pessoal credenciado pela autoridade

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II)

§ 2'>' ·A Segunda via, cõm a indicação do destinatário,
serâ assinada pelo expedidor e pelo transportador e
aeronáutica competente.
acompanhará a carga.
§ 2"' Constituem missões de fiscalização as inspeções
§ 3'~ A terceira via será assinada pelo transportador e
e vistorias em aeronaves, serviços concedidos ou autoripor ele entregue ao expedidor, após ace:ita a carga.
zados, oficinas, entidades aerodesportivas e instalações·
Art. 90. Quando houver mais de um volume o transaeroportuárias, bem como exames de proficiência relatiportador poderá exigir do expedidor conhecimentos
vos a aeronáutas e aeroviãrios.
aéreos distintos.
Art. 91. O conhecimento aéreo deverá indicar:
.Art. 78. Alêm da escrituração exigida pela legislação em vigor, todas as empres<is que explorarem sera) o lugar _e a data da emissão;
viços aéreos deverão manter escrituração especifica, que
- b) os pontos de partida e destino;
obedecerá a 'um plano uniforme de contas, estabelecido
c) o nome e o endereço do expedidor;
d) o. nome e o endereço do transportador;
pela autoridade aeronáutica competente;:~
' Parágrafo único. - A receita ~ a despesa de atividades
e) o nome do destinatário e, se houver cabimento, o
seu endereço;
afins ou subsidiárias não poderão ser escrituradas na
f) a natureza da carga;
contabilidade dos serviçOs aéreos, cuja exploração fo1
" g) o número, o acondicionamento, as marcas particU_9bjeto de concessão ou de autorização.
lares ou a numeração dos volumes;
-Ai-t. '79. -A allioiidãde aeronáutica competente po_h) o peso, a quantidade e o volume (ou as dimensões
derá, quando julgar necessário, mandar proceder a exa~
da- carga);
me da contabilidade das empresas que explorarem seri) o preço da mercadoria, quando a carga for expediviços aéreos e dos respectivos livros, registros e docuda contra pagamento no ato da entrega, e, eventualmenmentos,
te, a importância das despesas;
Art. 80. Transportador, para efeito do presente Cój) o valor declarado, se houver;
digo, é a pessoa natural ou jurídica, proprietária ou exI) o número das vias do conhecimento; _
ploradora da aeronave, que se obriga, em nome próprio,
m) os documentos entregues ao transportador para
a executar serviço aéreo de transporte de pessoas ou coi.!J_companharem o conhecimento aéreo;
sas.
n) o pra~o do transporte e a indicação sumâria do traArt. 81. Considera-se doméstico e é regido pelo prejeto a seguir (via) se forem estipulados.
sente Código todo transporte em que os pontos de partiArt. 92. Se o transportador aceitar a mercadoria
da, intermediários e destino estejam situados em terrisem o respectivo conhecimento aêreo, ou se este não contório nacional.
tiver todas as indicaçõeS do artigu precedente, letras a
Parágrafo único. O transporte não perderá esse caráaté h, inclusive, não lhe assistirá o direito de se prevaleter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer escala
cer das disposições do presente código, que lhe excluam
em território estrangeiro, estando, porém, em território
ou limitem a responsabilidade.
brasileiro os seus pontos de partida e destino.
Art. 93. O expedidor responde pela ex.atidão das inArt. 82. Considera-se um s6 transporte o que vários
dicações e declarações constantes do conhecimento
transportadores aéreos executarem sucesstvamente desde
aêreo e pelo dano que, eni conseqUência de suas -declaque a Operação se oJigine de um só contrato, haja ou não
rações ou íridicações irregulares, inexatas ou incompleinterrupção ou bafdeação, embora este contrato venha
tas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pesou nãó a sei" executado, pelo transportador que o contrasoa.
tou.
Art. 94. O conhecimento aêreo faz presumir, até
Art. lÚ. Os transportes domésticos só poderão ser
prova em contrário, a conclusão do contrato, o recebiefetuados por transportadores brasileiros.
Parágrafo único. b vedado esse transporte em aerome~!o d~:t__ ~~rga ~ as c~'!9Jç_õ~ _9~~ t.ra.n.~P.o.f!~-- __ .
Art. 95. As enunciações do conhecimento aéreo, renave de matrícula estrangeira arrendada ou afretada a
lativas a peso, di~e_nsões, aco~dicionamC!lto da carga e
pessoa natural ou jurídica brl!!!ileira. . ~-· . ___,
~_íimero de Volumes, piesumem-se verdadeiras atê prova
Art. "84. No transporte de passageiros, o transportaem contrário; as referentes a quantidade, volume, valor e
dor é obrigado a fazer entrega de um bilhete de passagem
estado da carga só farão prova contra o transportador,
que deverá indicar, essencialmente:
se a verificação delas for por ele feita na presença do exa) o lugar e a data da emissão;
pedidor e exarada no conhecimento.
b) os pontos de partida e destino;
Art. 96 .. A fãitâ.-lrre"E;"üfãiid-ade oU J:,erda dÕ cõllhecic) o nome do ou dos traiJSportadore;s.
mento aéreo não prejudica a existência nem a validade
Art. 85. A falta, irregularidade ou perda do bilhete
do
contrato de transporte, que continua sujeito às regras
não prejudica a existência riem a validade do contrato de
dO- presente CódiSõ.
.
transporte, que continuará a reger~sc pelas disposições
Art. 97. O -transportador responde por qualquerdo presente Código.
dano
resultante
de
acidente
relacionado
com
a
aeronave
Art. 86. No transporte de bagagem, excetuados os
em vôo ou na superfície, a seu bordo ou em operação de
pequenos objetos que o _passageiro .conservar sob ~ua
embarque ou desembarque, que causar a morte ou lesão
guarda o transportador é obrigado, se o passageiro o exicorporai
"dô PasSãgelrO,"Saivo culpa deste; sem culpabiligir, a extrair e entregar-lhe nota de bagagem em duas
dade do transportador ou de seus prepostos.
vias, com as se~in~ indicações:
Parágrafo
único. No transporte gratuito, a responsaa) o tuiafe a data dã- effiisSão;bilidade dependerã de prova, a cargo da vítima ou de
b) os pontos de partida e destino;
seus benefi~ários, de dolo ou de culpa do transportador
c) o número do bilhete de passagem;
ou de seus prepostos, ressalvado o direito, a indenização '
d) a quantidade e o peso dos volumes;
_do seguro contratado sem exclusão do passageiro gratuie) a importância do valor declarado.
to,
Art. 87. A falta, irregularidade ou perda de nota de
Art. 98. O transPortadOr responde pelo dano resulbagagem não prejudica a existência nem a validade do
. tante de destruição, perda ou avaria da bagagem despacontrato de transporte, que continuará a reger-se por
chada ou de carga, nos ª-cidentes ocorridos dtmmte o
este Código.
transporte aéreo.
Art. 88. No transporte de carga, o transportador deArt. 99. O transpoite aéreo para os efeitos do artigo
verá exigir ao expedidor a feitura e entrega do conheciprecedente, compreende o período durante o qual a bamento aéreo.
_
gagem ou carga se acharem sob a guarda do transportaPârágrafo únicÕ:-- sC o transportador, a pedido do ex-dor, em aeródromo, a bordo de aeronave ou em qualpedidor, fizer o conhecimento aéreo, considerar~se-â, até
quer, outro lugar.
prova contrária, como tendo agido por Conta deste.
Art. 100. O transpOrte aéreo não abrange transporte
terreStre ou -aquático realizado fora do aeródromo.
Art-:'" 89. O conhecimento aéreo- será feito em Írês
Parágrafo único. Se na execução do contrato do
vias originais _e entregue pelo expedidor com a carga.
§ 1'>' A primeirá via, cõin -ã índicaCão d<:' transporta~ - - -transporte aéreo for executado transporte terrestre,
marrtimo ou Ouvial para o carregamento, entrega ou baldor, serã assinada pelo expedidor.
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deação, p-resume-se ocorrido o dano durante o transporte aéreo, salvo prova em contrârio.
Art. 101. O transportadoi-- responde pelo dano resultante de antecipação ou atraso do transporte a~reo dopassageiro, da bagagem ou da carga, salvo caso de força
maior, inclusive os impostos pela segurança do vôo,
cabendo-lhe a prova de tal circunstância.
Parágrafo único. __ A responsabilidade do transporta~
dor, prevista neste artigo, serâ limitada em se tratando
.de passageiros, pelo mâximo de 10% (dez por cento) do
valor respectivo da bagagem ou carga transportada.
Art. 102. Se a viagem sofrer interrupção em aeroporto de escala por tempo superior a seis horas, qualquer
que seja o motivo, o transportador é obrigado, a instância do passageiro, a fa.zê..lo reembarcar incontinente para
o destino pelo meio mais rãpido possível e que ofereça
idêntico ou melhor serviço, correndo por conta do transportador c_ontratual todos os gastos, inclusive os de hospedagem, decorreptes de interiupção, sem prejuízo das
responsa~ilidades ~tabelecidas no artigo _ anterior.
Art. 103. No transporte de passa&ê"i!os, salvo se for
convencionada indenização mais alta, a responsabilidade do transportador por qualquer dano resultante de
morte ou lesão corporal de passageiro será limitada, por
pessoa, à importância correspOndente a 200 (duzentas)
vezes o maior salário mínimo vigente no País .
§ 1" No transporte de carga ou bagagem, salvo convenção entre as partes, a responsabilidade do transportador se limita à quantia calculada por quilo, à base de 1/3
(um terço) _do maior_salãrio _mínimo vigente po País.
§ 2'>' Quanto à bagagem e objetos que o passageiro
conservar sob a sua guarda, a responsabilidade do transportador não excederá de 4 (quatro) vezes o maior salário mínimO vigente no PWs.
Art. 104. O transportador responde perante os tri~
pulantes da aeronave e demais einpregados que nela viajar_em a s_eu serviço_ ou perante _os respectivos beneficiârios, nos mesmos casOs. segundo o mesriio critério c
sob o mesmo regime de garantias estabelecidas com relação ao passageiro~ por uma indenização de limite igual
à que lhes seria devida se passageiros fossem, deduzido o 1
valor da indenização que receberem, ou que teriam direi-'
to a receber pela legislação de acidentes de trabalho.
Art. 105. São nulas as clãusulas a exonerar de responsabilidade, o transportador ou a estabelecer limite
inferior a_q fixadQ neste Código.
:Parágrafo único. Essa nulidade não acarreta a anulação do_ contrato do transporte respectivo.
Art. 106. Quando o dano resultar de dolo do transportador ou de seus prepostos, nenhum efeito terão os
artigos deste Código que excluam ou atenuem a responsabilidade.
Art. 107. O recebimento de bagagem ou carga, sem
protestos do destinatãrio faz presumir, salvo prova em
contrário, que foi entregue em bom estado e de conformidade c_om o documento de transporte.
Art. 108. No caso de tran_sporte executado sucessivamente por vários transportadores, cada transportador
que receber passageiro, bagagem ou carga, ficará sujeito
às regras deste Código e considerado parte no contrato
de transporte.
§ 1'I O passageiro, ou os que o sucederem nos seus
direitos, só t~rão direito de ação contra o transportador
que haja efetuado o transporte, no curso do qual se tiver
produzido o acidente ou atraso salvo se, por estipulação
expressa, o primeiro tranSporf.adÓr assumir a responsabilidade em todo o percurso da viagem.
§ 2'1 Em se tratando-de bagagem -ou c3rgâ, o expedidor terá ação contra o primeiro transportador, e o destinatário, a- quem couber -direito à entrega, cOntra o- último. Um e outro p-oderão aclonar o transportador que
haja eretu8à0 o transpOrte durante o qual tiver ocorrido
· a destruição, perda~ avaria ou atraso. Esses transportadores serão solidariamente responsáveis ante o expedidor e o destinatário.
Art. 109. As disposições relativas à responsabilidade para com terceiros, aplicam~se a quaisquer aeronaves
que trafeguem sobre o território brasileiro.
Art. UO. Dará direito. a reparação qualquer dano
'que a aeronave causar a pessoas ou bens no solo ou em
águas jurisdicionais brasileiras, bem assim o originado
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por pessoas ou coisas dela caídas ou projetadas, inclusive
pelos alijamentos resultantes de força maior.
§ 19 Não dará direito, entretanto, a reparação, o

dano que não for conseqUência direta do fato causador
ou que ocorrer em virtude da operação normal da aeronave, realizada de conformidade com as normas recomendadas.
· § 211 A reparação pelo dano s6 poderá ser dinlinuída
ou excluída na medida em que couber culpa à pessoa lesada.
Art. III. A obrigação de reparar os d~nos _previstos
nos artigos antecedentes caberá ao explorador da aero-

nave.
ParágrafO únicci. O exploiador ê reSponsável pelos
danos caus.ados pela aeronave quando pilot~da ou maDobradã por Seus subordinados, ainda que exorbitem de
suas atribuições-. --- -- -- - - -- Art. 112. CODsidera~se- a aeronave em vôo ou em
manobra a partir do momento em que é empregada a sua
força motriz e atê-que;-Cessada esta,_tenha fim o movi~
menta próprio.
- - -- - - ~- Parágrafo úilícO. Quarido se trã"fai de aeronave des..
provida de força motriz, a expressão vdo ou manobra
aplica~se ao período compreendido entre o início e o fimde seu movimento.
Art. 113. Serão regulados pelo direito comum os da~
nos causados pela aeronave no solo e com motores para~
dos.
Art. 114. A responsabilidade pelo dano causado a
terceirOs na supertlcie, por outrem que não o explorador
ou tripulantes da aeronave, fica sujeita a legiSlaçãO cõ~
mum, mas não exclui a responsabilidade limitada _do_ex~
plorador, prevista neSte CódigO-:- -- --Art. 115. A responsabilidade pelo dano causado a
terceiros na supertlcie, por quem ufi[izar a aeroi1:ave sem
o co-nsentimento do explorador, fica sujeita à regra do
art.I 10, mas não exclui a responsabilidade limitada -Cio
explorador, prevista neste Código.
Parágrafo únicõ. Fica ilidida a responsabilidade do
explorador se provar· que exerceu- a- devida vigilânCia
para impedir o uso ilegítimo da aeronave.
Art. I 16. Qualquer das pessoas, responsáveis de
acordo com este Código, terá: direito a ação regressiva
contra o autor do dano.
Art. 1I 7. Os danos causados a pessoas na supertlcie
serão indenizados pelo explorador, observado nos casos
de morte ou incapacidade o estabelecido no artigo I03
deste Código, ac1escido de 50% (cinqUenta por cento).
Art. 118. Se duas ou mais aeronaves em vôo colidi~
rem ou se em suas evoiuç'ões perturbarem uma a outra, e
dai resultarem danos pessoais a terceiros que dêem direi~
to a inde.nização, nos termos 'do artigo 110, ou se duaS ou
mais aeronaves causarem conjuntamente esses danos,
cada uma delas serã considerada como tendo causado o
dano, e os respectivos exploradores serão responsáveis
nas condições e limites estabelecidos neste Código.
Parágrafo único. Nestes casos, a pessoa: quC: sofrer os
danos ou os seus beneficiários terão direito a ser indenizados:, atC a soma dos limites correspondentes a cada
uma das aeronaves, mas nenhum explorador será responsãvel por soma que exceda os limites aplicáveis às
suas aeronaves, salvo se sua responsabilidade for limita~
da, nos termos do art. 121.

Art. 119. No caso de danos a pessoas e bens na su~
perffcie, causados por aeronave brasileira, a ind!Mlização
que serã rateada, proporcionalmente aos prejuízos resultantes, obedecerá aos seguintes limites:
a) para aeronaves com o máximo de mil quilogralnas
de peso, a importância correspondente a 200 (duzentas)
vezes o maior salârio mínímo vigente no País;
b) para aeropaves acima de mil quilogramas de peso,
a importância correspondente a 200 (duzentas) vezes o~
maior salário mínimo"' vigente no País, acrescida cfe 1/40
(um quarenta avos) desse salário; por quilograma que
~ceder de mil quilogramas.
Parágrafo únicO. Entende-se por peso da aeronave o
autorizado para decolagem pelo certificado de navegabilidade ou documento equivalente.
Art. 120. Quando a importância total das indeni~
zações fixadas exceder o limite da responsabilidade esta-
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belecida neste código,

aplicar~se-ão

as regras seguintes,

tendo-se em conta o disPosto no art. 117:
a) as indenizações, no caso de morte ou lesão, ou en~

tão somente no caso de danos materiais,-serão q:duzidas
em proporção aos seus respectivos montantes;
b) se as indenizações se referirem tanto ao caso de
morte ou lesões como ao de danos materiais, a metade
da importância total a ser distribuída destinar~se-á, de
preferência, a cobrir as indenizações por morte ou lesões,
e, se for insuficiente, deverá ser rateada proporcional~
mente ao montante respectivo dos danos causados. O
saido da importância total a ser distribuído serâ rateado,
proporcionalmente, entre as indenizações relativas aos
danos materiais e, se for o caso, a parte não coberta das
indenizações por morte ou lesões.
Art. 121. A pessoa responsável não poderã se preva~
lecer dos limites fixados neste çódi_go, se o interessado
provar que o dano foi causado por dolo.
Art. 122. O transportador ou explorador dará ga~
rantia de reparação dos danos pessoais e matedais de
que for responsável nos termos deste código, na forma e
limites nele estabelecidos.
Art. 123. A garantia de que trata o artigo anterior
consistifá em seguro contÍ'atado, conl empresa idônea,
na forma da legislação vigente.
Art. 124. A concessão ou validade do certificado de
navegabilidade da aeronave fica condicionadO a api-esen~
taçãó oU prOVa de vigência, respectivamente, da garantia
previst~ "'? arti_g'o anterior.
· Parágrafo únic~. Poder~se-â suspender, a qualquer
m-=oinento; a-validade do certificado de navegabilidade da
aero!]{L~e__ 9u_aeronaves, quando o transportador ou ex~
plorador não provar que está executando, regularmente,
cláusulas do contrato de seguro _a que estiver obrigado
pela apólice respectiva.
~rt. 125.
Para reparação dos danos que as aeronaves estr:angeiras possam causar a pessoas e bens no territó_ri_o brasileiro, exigir-se~â_ apresentação_ de garantias
pelo _m~nos iguais,_ ou consideradas equivalentes, as exi~
gídas para aeronãves nacionais ou, quando aplicável, as
estabelecidas em convenção i~ternacional de que _o Brasil
fOr parte.
Parágrafo único. A apresentação das garantias a que
se -refere este artigo é indiSpensável, para o sobrevôo do
terrítório brasileiro por' aeronaves estrangeiras:
Art, 126. Aquele que tiver direito a reparação do
dano poderá, exerçer,_nos limites da indenização que lhe
couber, direito próprio sobre a garantia prestada pelo
re5PoilsáveL
Art. 127. Nas apólices de seguro de vida ou de seguro de acidente, os interessados não poderão excluir os
riscos resultantes do transporte em aeronaves.
Art. 128. Abalroamento aéreo e qualquer colisão
entre duas ou mais aeronaves, em vôo ou em manobra
na superfície.
PiiágrãfO--único. Para os efejtos deste código,
prejuízos de abalroamento os danos cau~
sados por aeronave em vôo ou em manobra a outra aeronave tambêm em vôo ou em manobra, mesmo que não
resUltem em colisão.
,
Art. 129. A responsabilidade pela reparação dos da~
nos resultantes de abalroamento cabe ao~explorador da
aeronave comprovadamente culpada, quc!r a utilize pessoalmente, quer por preposto seu no exercício de suas
funções.
Art. 130. Consideram~se prejuízos de abalroamento
sujeitos a reparação:
a) os danos a pessoas e coisas a bordo da aeronave
abalroada;
b) os danos sofridos pela aeronave abalroada;
c) os danos decorrentes da privação do uso normal da
aeronave abalroada, correspondente aos lucros cessantes;
d) os danos que o explorador da aeronave abalroada
- for obrigadO a pagar.
Art. 131. Se a culpa for comum as aeronaves envol~
vidas e'm ...
J\rt. _p_~. A responsabilidade dos e_xploradores de
aeronaves culpadas em caso de abalroamento, salvo o
disposto no artigo seguinte, não excederá:
consideram~se
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a) do dobro dos valores fixados neste código para os
casos de morte e lesões corporais de pessoas embarcadas,
danos a mercadorias e bagagens despachadas, e a objetos
sob a guarda pessoal de passageiros, a bordo de aerona~
ve abalroada (art. lOS);
b) de valor dos reparos e substituições de peças da aeronave abalroada, se recuperável, ou de seu valor real
imed_iatamente anterior ao abalroamento, se inconveniente a sua reparação;
c) de lO (dez) por cento do valor da aeronave abalroa·
da, determinado em conformidade com o item anterior,
por lucros cessantes, em virtude da privação do seu uso
normal.
Art. 133, _ Não prevalecerão os limites de responsabi..
!idade fixados neste código:
a) se o abalroamento resultar de dolo do explorador
ou do preposto seu, no exercício de suas funções; -b) se a pessoa responsável pelo abalroamento se tiver
apoderado ilicitamente da aeronave, dela fazendo uso
sem o consentimento de quem tiver esse direito;
c) se o explorador da aeronave causadora do abalroa~
menta tiver concorrido, por si ou por seus prepostos,
para o evento, por ação ou omissão violadora da lei ou
da regulamentação em vigor, seja o ato, c_omissivo ou
emissivo, causa imediata ou mediata, do abalroamento.
Art. 134. O comandante da aeronave ê obrigado a
prestar assistência a quem se encontrar em perigo de vida
no mar, no ar ou em terra, desde que o possa fazer sem
perigo ·para--a aeronave, sua tripulação, seus passageiros
ou outras pessoas.
Art. 135~ Todo comandante de navio, no mar, e
qualquer pessoa, em terra, são obrigados, desde_ que o
possam fazer sem perigo para si ou outras pessoas, a
prestar assistência a quem estiver em perigo de vida, em
conseqUência de queda ou avaria de aeronave.
Art. 136. A assistência poderá consistir em simples
informação.
Art. I 37. A obrigação de socorrer recai exclusiva·
rriente sobre a aeronave em vdo ou pronta para partir,
contanto que lhe seja razoavelme:pte possível prestar so~
corro.
Art. 138. Na falta de outros recursos, o órgão do
Ministério da Aeronáutica- encarregado de coordenar.
operaç<!_es de busca e salvamento poderá, a seu critério,
atribuir a qualquer aeronave, em vdo ou pronta para d~
colar, missão específica nessas operações.
Art. 139. Cessa a obrigação de assistência desde que
o obrigado tenha conhecimento de que foi prestada por
outrém ou quando dispensado pelo órgão do MinistériO
da Aeronáutica a quei se refere o artigo anterior.
Art. 140. A falta do comandante em não prestar as~
sistência, exonera de respon-sabilidade o proprietário ou
explorador da aeronave, salvo se este determinar a não
prestação do socorro caso em que lhe caberá integral·
mente a responsabilidade.
Art. 14}. Toda assistência ou salvamento prestado
com resultado útil dará direito a remuneração corres~
pendente ao trabalho e a eficiência do ato, n"as seguintes
bases:
a) considera·r~se-á, em primeiro lugar, o êxito obtido,
os esforços, os riscos e o mérito daqueles que prestaram
sqcorro; o perigo ocorrido pela aeronave socorrida, seus
passageiros, sua tripulação e sua carga; o tempo empregado, as despesas e prejufzos suportados tendo em conta,
quando ocorrer a situação especial do assiStente;
b) em segundo lugar, o valor das coisas salvadas.
§ -JI' Não haverá remuneração:
a) -se-o socorro for recusado ou se carecer de resultado
útil;
b) quando o socorro for prestado por aeronave ptlbli-

ca.
§ 2~> O proprietário ou armador do navio conserva:fl
direito de se prevalecer do abandono, ou da limitação de
responsabilidade fixada nas leis e convenções em vigor.

Art. 142. Todo aquel~ que, por imprudência, negli~
gência ou transgressão, provocar a movimentação desne·
cessária de recursos de busca e salvamento ficará obrigado a indenizar a união pelas despesas decorrentes dessa
movimentação, mesmo que não tenha havido perigo de
vida ou solicitação de socorro.
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Art. 143. Prestada assistência sem obrigação de o
fazer, aquele que a prestou somente terra direito a-remuneração se obtiver resultado íitil, salvando pessoas ou
concorrendo para salvá-las.

Art. 144. Cabe ao proprietário ou explorador indenizar a quem prestar assistência a passageiro ou tripulante da aeronave.
Art. 145. Se o socorro fOr preStado por diversas aeronaves. embarcações, veículos ou pessoas envolvendo
vârios interessados. a remuneração será fixada em conjunto pelo juiz, e distribuída segundo os critérios estabelecidos neste artigo.
§ 1" Os interessados, devem fazer valer seus direitos
a remuneração no prazo de 6 (seis) meses, contado do
dia do socorro.
§ 2" Decorrido o prazo, proceder-se-á ao rateio.
§ 3" Os interessados que deixarem Ouir o prazo estabelecido no parâgrafo primeiro sem fazer valer seus direitos ou notificar os obrigados, só poderão exercer seus
direitos sobre as importâncias que não tiverem sido distribuídas.
Art. 146. A remuneração não excederá o valor que
os bens salvados tiverem no final das operações de salvamento.
Art. 147. Fica obrigado ao pagamento da remunerção quem utilizar a aeronav_es sem o consentimento
do proprietârio ou explorador, que com ele responderá
solidariamente se não tiver exercido a vigílância para impedir o uso ilegítimo da aeronave.
Art. 148. A remuneração poderâ ser reduzida ou suprimida se provado que os reclamantes tornaram necessário o socorro, concorreram p<i.ra aumentar os prejuízos
ou se tornaram cúmplices de furtos, extravios ou outros
atas fraudulentos.
Art. 149. O proprietârio ou eXplorador da aeronave
pode reter as cargas até ser paga a cota que lhe corresponde da remuneração da assistência Ou salvamento.
Parágrafo único: O proprietário- da carga poderá
retirá-la mediante caução suficiente ao pagamento.
Art. 150. Sob pena de decadência, os direitos decorrentes das relações jurídicas indicadas neste artigo deverão ser exercidos dentro do prazo de dois (2) anos, a contar:
a) da data em que se verificar o dano, nas ações de
responsabilidade decorrente dos artigos 91, 98, 101, 104,
110 e 129.
b) da data da chegada ou da em que a aeronave devia
ter chegado ao destino, ou então da interrupção do
transporte, nas ações decorrentes do transporte de cargas ou bagagens;
c) da data de conclusão dos respectivos serviços, nas
ações de indenização por assistência e salvamento.
§ I 'i' Se o interessado provar qtÍe não teve conhecimento do dano ou da identidade do responsável, o prazo
de decadência começarâ a correr do dia em que disso tiver conhecimento, mas não ultrapassará de 3 (três) anos
a contar da data do evento.
§ 21' A requerimento da pa'rte ou ex officlo o juiz detenninará integração da lide por todas as pessoas solidariamente responsáveis pelo dano, para efeito do .direito
regressivo.
Art. 151. O direito de acão contra os--construtores
da aeronave decairá cm cinco (5) anos, a contar da entrega da aeronave.
Art. 152. O transportador é obrigado a conservar,
pelo prazo de três (3) anos, as vias respectiv-as dos seus
documentos de transpOrte aéreo.
Art. 153. As penalidades previstas neste titulo serão
aplicadss pela autoridade aeronâutica competente, de
acordo com a gravidade das infrações.
Parágrafo único. As disposições deste titulo
aplicam-se, no que couber, as empresas de serviços
aéreos que operam ou venham a operar no Pais, a qualquer título.
Art. l 54. A aplicação de penalidade, nos termos do
artigo anterior, não prejudicará nem impedirá a imposição, por outras autoridades, de penalidades previstas
em leis ou regulamentos.
Art. 155. Será aplicada pena de multa de até 1.000
(mil) valores de referência, ou de suspensão ou cassação:
. do certificado, de aeronavegabilidade da aeronave; do
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certificado de habilitação técnica de tripulante ou dêmeM
cãnico; da concessão, autofização ou permissão para
execução de serviços aéreos; ou da homologação de oficina, nos seguintes casos:
a) perda do nível de aptidão ou de condições fiJ:liças;
b) procedimentos ou práticas, no exercício das
funções, que revelem falta de, idoneidade profissiori3.1
para o exerc[cio das prerrogativ-as dos ~ertificados de habilitação técnica;
c) execução de serviços aéreos de forma a comprometer a ordem e a segurança públicas, ou com violação das
nonnas de segurança dos- tran-sportes;
d) prática de contrabando ou descaminho;
e) cessão ou_ transferência da concessão, autorização
ou permissão, sem licença da autoridade competente;
f) transferência, direta ou indircta, da direção ou da_
execução dos serviços aéreos concedidos ou autorizados;
g) fornecimento de dados, informações ou estatísticas
inexatas ou adulteradas;
h) recusa de fornecimento de livros, documentos de
contabilidade, de informações ou estatísticas aos agentes
da- fiSCã1ização;
I) prâtica reiterada de infrações graves.
§ 1' A pena de cassação dependerá de inquérito adminiStrativo no cUrso do qual sCrã assegurãda defesa ao
inrrãior. _§ 2' A cassação do certificado de habilitação técnica
independerá de segundo inquérito quando a responsabilidade do infrator estiver comprovada em outro inquéri~
to, da mesma natureza ou não, no curso do qual tenha
sido proporcionado o cJireito de defes~ ao acu_sado. __
§ J'i' A suspensão poderá ser imposta em caráter preventivo ou punitivo, podendo ter a duração de _até 180
(cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período.
Art. 156. Será ·aplicada pena de multa de ate 1.000
(mil) valores de referência, pela prática das seguintes infrações:

-Grupo I - Tnfrações referentes ao uso das aeronaves.
a) utili~r- ~ ~mEEC&!!:....aer_ona_ye_ sc;m_ooatr~cula;

b) _utilizar ou empregar aeronave com falsas marcas
de nacionalidade ou de matrícula, ou sem que êlas correspondam ao que consta do Registro Aeronáutico- Brasileiro - RAB;
c) utilizar ou empregar aeronave em desacordo com
as prescrições dos respectivos certificados oU com estes
vencidos;.
d) utilizar ou empregar aeronave sem os documentos
exigidos ou sem que estes estejam em vigor;
e) utilizar ou empregar aeronave eni serviço especializado, sem a necessária homologação- do órgão competente;
() utilizar ou empregar aeronave na execução de atividade d}fer~nte daquela para a qual se achar licenciada;
g) utilizar ou empregar aeronave com inobservância
das nonnas de tráfego aéreo, de regulamentação ou instruções emanadas dos órgãos do Ministério da Aeronáutica;
b) introduzir aeronave no país, ou utilizâ-la, sem autoriZãção de sobrevôo;
i) manter aeronave estrangeira em território nacional
sem autorização ou sCm que esta haja sido revalidada;
j) alienar ou transferir;'sem autorização, aeronave estrangeira que se en~ontre no pafs cm carâter transitório,
ressalvados os casos de execução judicial ou de medida
cã.u.telar;
I) transportar carga ou material proibido ou em desacordo com as normas que regulam o trânsito de materiais sujeitos a restrições;
m) lançar objetos ou substânCias sem licença das autoridades competentes, sal1to o caso de alijamento;
n) transladar aeronave sem licença; c·
o) recuperar ou reconstruir aeronave acidentada, sem
a liberação do órgão competente.
Grupo I I - Infrações imputáveis a aeronautas e aeroviários.
a) preencher com dados inexatos documentos exigido~ pela fiscalização:
_b) impedir ou dificultar a ação dos agentes da autoridade, devidamente credenêiados, no exercício de missão
oficial;
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c) pilotar aeronave sem portar os documentos de habilitação, os -documentos da aeronave ou os equipamen~
tQS de sobrevivência nas áreas exigidas;
d) tripular aeronave com certificado de habilitação
técnica, ou de capacidade ffsica, vencidos, ou exercer a
bordo função para a qual não esteja devidamente liccn~
ciado ou cuja licença esteja expirada;
e) participar da composição de tripulação cm desa~
cardO- com o que estabelece este código e suas regulamentações;
f) utilizar aeronave com tripulante estrangeiro ou perniitir ·a este o exercício de qualquer função a bordo, em
desacordo com este código ou com as suas regulamentações;
·
g) desobedecer as determinações da autoríd3:dc do aeroporto ou prestar~lhe falsas informações;
h) infringir as condições gerais de transporte ou as
instruções sobre tarifas;
i) desobedecer ou deixar de observar os regulamentos
e normas de tráfego aéfeo;
j) inobservar os preceitos da regulamentação sobre o
exercício da profissão;
J) inobservar as normas sobre assistência e salvamento ~tabclccidas neste código;
rit) desobedecer às -·n:õrm-âs que regulam a. entrada, a
permanência c a saída de estrangeiro no país;
----ri)IfilnilgiT regras, normas ou cláusulas de acordo, ·
tratado ou convenção internacional;
-- o)infriOSir as normas regulamentos que afctam a
_QJ~~ip!ina a _b..2!do de aeronave ou a segurança de vôo_;_ e
p) pennitir, por ação ou omissão, o embarque de mercadoria sem despacho, de materiais sem licença ou de
mercadoria contrabandeada, ou efetuar o despacho cm
desacordo com a licença,· quando necessária.

e

Grupo III- Infraçõcs imputáveis à concessionária ou
pennissionária de serviços aêreos.
a) Permitir a utilização de aeronave sem situação r~
gritar no Registro Aeronâutico Brasileiro - RAB ou
sem observância das restrições do certificado de aerona- ·
'(egabilidade;
b) Pennitir a composição de tripulação por aeronâuta
sem habilitação ou que, habilitado, não esteja com a documentação regular;
c) Permitir o eXercício, em aeronave ou em serviço de
~rra, Qe pessoal não devidamente licenciado ou com a liCença vencida;
d) Fazer acordo com outra concessionária ou permis-sionâria, ou com terceiros, para estabelecimento de c;o..
nexão, .. POOL", consórcio ou consolidação de serviços
ou interesses, sem consentimento expresso da autoridade
aeronâutica competente;
e) Não observar as nonnas e regulamentos relativos à
manutenção e operação das aeronaves;
f) Explorar qualquer modalidade de serviço a&co
para a qual não esteja devidamente autorizada;
g) Deixar de comprovar a contratação dos seguros
destinados a garanti r sua responsabilidade pelos eventuais danos a passageiros, triPulantes, bagagens e cargas,
bem como, no solo, a terceiros;
h) Aceitar, para embarque, mercadoria sem licença
das autoridades competentes ou em desacordo com aregulamentação que disciplina o trânsito dessas mercado-rias;
I) Ceder ou transferir ações ou cotas de seu capital social, sem consentimento expresso da autoridade de aeronâutica competente;
j) Deixar dC dar publicidade aos a tos sociais de publicação obrigatória ou divulgar esseS atas antes de aprovados pela autoridade aeronáutica competente;
I) Deixar de recolher na fÕnna e nos prazos da regulamentação respectiva as tarifas, tax~ .. preços públicos c
contribuições a que estiver obrigada;
m) Recusar a exibição de livro, documento, ficha ou
informação sobre seus serviços, quando solicitados pelos
agentes da fiscalização aeronáutica;
n) pesrespeitar acordo, tratado ou convenção vigente
no Pafs ou deixar de cumprir condição ou cláusula a que
estiver obrigada em razão daqueles atos;
o) Não observar os horários aprovadefs;
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p) lnfriilgir as normas e -inst!uÇões que- diSCiPI1Mffio
exercício cta PrOfissão de aeronáuta ou de açr~yitulQ~
q) Deixar de transportar passãgeiro com bilhete mar~
cada ou com reserva confirmada ou, de qualquer forma,
.9~l;!Qlprir o contrato de transporte;

r) Infringir as tarifas aprovadas, prometer ou

conce~

der, direta ou indiretamente,-deSconto,-abatl.inento, bo#
nifiCação, Utilidade ou qualquer vantagem aos usuários,
em função da utUização de seus serviços de transPôi-te;
s) Simular como feita, total ou parcialmente~O-eX.te:

rioi a compra de passagem vendida no País, a fim de
burlar a aplicação da tarifa aprovadà em moedã ilacio~
nal;
t) Promover qualquer forma de publicidade quC-ofereça vantagem indevida ao usuário ou que lhe forneça indicação falsa _mdnéX.ata acerca dos serviços, ÍndUzindO:o
em erro quanto.ao valor real da tarifa aprovi:tdã. peta <iutori~a~e ae!onáutica competente;
_ _ __
Ü) Efetuar tfOca de tra.nspo.l"te por serviços ou utilidades, fora dos _casos permitidos; e
· vf.Infriilgir as coildições gerais de _iranspófte; beln
como as demais normas, instruções e portarias que díspõem sobre serviços aéreos.

-Grupo IV- infrações i:nlputáveis âs empresas de manutenção, de reparação ou de distribuição de aeronave e
seus componentes.
a) Inobservar instruções, normas ou requisitOs eStabelecidos pelo Ministêrio da Aeronáutica;
b) Inobservar termos e condições constantes_ dos certificados de !'!orno.!9gaçã_o e respectivos adendos;
c) Modificar aeronave oU: Componente, pr_ocedendo a
alteração não prevista J?O.l" ó.l"gão- hoinologador;
d) Executar deficientemente serviço de manutenção
ou de distribuição de componentes, de modo a-comprometer a segurança de vôo; ,
e) Deixar de cumprir cOntratos de manutenção ou
inobserva.r os prãzcis -às-SUnl.idCiS para execuÇão dos serviços de manutençãO e distribuição de componentes; e
f) Exe:cutar serviços de manutenção ou de reparação
em desacordo com os manuais da aeronave, ou em aeronave· acidentada, sem liberação do órgão competente-.
Grupo V- Infrações ímpufáveis a fabricanteS de aeronaves e ~e out_rg,LP~ºduJos ~a~ronáuticos.
A) Inobservar prescrições, rCgulamentos, normas e requisitOs- estabelecidos pelo Ministério- da Aeronáutica,
destinados a homologação de produtos aeronáuticos ou
de empresas;
b) lnobservar os termos e condições constantes dos
r~spectivos certificados de hoinologacão;
C) Alterar o projeto de tipo aprovado, da aeronave ou
de outro produto aeronáutico, sem que a modificação ter;th~~!do h~_!!J..Ql.~g:'!,_d__!! E~ lo_ M inistêrio_ da _Aeronáutica;
d) Deixar de notificar ao órgão competente pela homologação de produtos aeronáuticos.. dentro ·do prazo
regulamentar, qualquer defeito ou mau funciOnamento,
acidente ou incidente de que, .de qualquer modo, tenha
ciência, desde que esse defeito ou mau funcionamento
venha a afetar a segurança de vôo e possa repetir-se nas
demais aeronaves ou produtos aeronáuticos cobertoSpelo mesmo_ PI~~ _Mp_o _aprovado~_~
e) Descumprir ou deixar de a dotar, após a notificaçãoa que se refere o item anterior e dCmtro dO. PriiZo.esiabCiecido pelo órgão cOmpetente, as medidas ou prescriçõC:S
de natureza corretiva ou saneadora de defeitos e Jnau
funcionamento.
Gfupo VI- Infrações imputáveis 3 PeSSoa fisicã ·ou
jurídica ·não compreendidas nos ~!up9s .a~ti!~ot-C:S_.
· a) Execütãi, ô·u· útilizar, serviços técnicos de manutenção, modificação ou reparos de aeronaves e de seus
componentes, em oficinas não homologadas;
b) Executar serviços de recuperação ou reconstrução
em aeronave acidentada, sem liberação do órgão competente; executar serviços de manutenção ou de reparação
de aeronaves e seus componentes, sem autorização do
órgão competente;
c) Executar serviços de manutenção ou reparação de
aeronaves e seus componentes, sem autorização do órgão competente;
d) Utilizar-se de. aeronave sem dispor de habilitação
para sua pilotagem;

ef EXeCutar qúãTcJUer modalidade de serviço aéreo
sem estar devidamente autorizado:
"f) COnstruir Campo de pouso sem licenç<i; utilizar
campo de pouso sem condições regulamentares de uso;
ou -deixar de promover o registro de campo de pouso;
g) Implantar ou explorar edificação ou qualquer empreendimento em aérea suje"ita a restrições especiaís, com·
inObservâõcíà d"estas;
h) Prometer ou conceder, direta ou indiretamente,
qUalquer modalidade de desconto, prêmio, bonificação,
uiilidade ou vantagem aos adquirentes de passagem ou
frete aéi'ero;
---i) Promover publicidade de serviços aéreos em desacOrdo cóm is fegulameil:tai;ões aeronáuticas ou com promessa ou artificio que induza o público em erro quanto
as reais Condições do transporte ou de seu preço;
j) Explorar serviços aéreos sem concessão ou autorização; e
I) Vender aeronave de sua propriedade sem a devida
comunicação a autoridade responsável pelo Reg_istro Aeronáutico Brasileiro - RAB ou deixar de atualizar, no
RAB a propriedade de aeronave adquirida.
§ 1~ A pena de multa_s~rá imposta de acordo coma
gravidade da infração, podendo ser acrescida; concomitantemente ou não, da suspensão de qualquer dos certificad9s ou da autori_zação ou permidão.
---§ 2'~ A pena de suspensão terá duração-de at~ 180
(cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogada uma vez
por igual PeríOdo.
§ 39 A pessoa]Urídica ·ei-rlpiegadora responderá solidariamente com seus prepostos, agentes, empregados ou
intermediários~-- pelas infrações por eles cometidas no
exercício -das respectivas funÇões.
Art. .157. Admitir-se-á recurso, sem efeito su~pensi
vo, das penalidades previstas nos artigos anteriores.
Art. 158. Se a infração for cometida em consequência de ordem exorbitante ou indevida, do proprietáüo ou
explorador da aeronave, devidamente comprovada, a responsabilidade de quem cumpriu a ordem ficará atenuada
ou__elimínada, ~nforme o alcanc~ 9a ação.
Art. !59~ Será determinada pela autoridade aeronautica competente a detenção da aeronave nos seguintes
casos:
a) Sobrevôo do Território Nacional com infrütgência
das convenções ou acordos internacionais ou das autorizações concedidas para esse fim;
- b) Entrada no Território Nacional sem pousar em aeroporto internacional.
Parágrafo único. A aeronave será liberada se forem
satisfeitas as exigências legais, a juízo das autoridades
competentes; caso oonirário, e se for aeronave estrangeira, .retornará ao exterior pela rota que for determinada,
dentro do prazo para esse run fixado.
Art. 160. A aeronave poderá ser interditada:
I) Nos casos do artigo 156, Grupo I alíneas ''a" e "o"
Grupo II, alíneas "c", ..d", ..g", e ''i"; Grupo III, alíneas
"a", ''e", "d" e "g"; Grupo V, alíneas "a", ..b", "c",
..d .. e "e"·
2) Se a ~ulta imposta ao proprietário ou eXplorador
não fo:r paga no prazo estipulado; e
3) _Quando instaurado procesSo para apurar atividade
delituosa do proprietário ou explorador da aeronave, na
sua utilização.
§ 1"~ Em caso de requisição da autoridade aduaneira,
de polícia ou de saúde, a autoridade aeronáutica competente -poderá. interditar, por prazo não superior a 15
(quinze) dias, qualquer aeronave quando, a seu juízo, as
circunstâncias e os motivos que infOrmarem a requisição
justificarem essa medida, para acautelar interesses que
não possam ser resguardados de imediato por provídência prevista em lei ou regulilmneto, invocada pela autoridade requisitante.
§ 2'1 Em qualquer dos casos previstos neste artigo ?
proprietário ou explorador não terá direito a indenização.
Art. 161. O Ministério da AeronáU.ffCã ISciderá promover a interVenção nas concessionáriasOU permisSionárTãifCüfà. sihi"'ãÇãO õpetãCional, fimiri:ciira -oU: econômí=ca ameaçar a continuidade áos serviços ou a segurança
do transporte.
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Parágrafo úníco. A intervenção visará ao restabelecimentO dã. nornlalidade dos serviços e terá a -duraçãO
necessária à consecução desse objetivo,
Art. 162. Para -os efeitos deste código, são consideradas autoridades aeronáuticas competentes as do Mi.t:ÚSt_~rios da Aeronáutica, conforme as atribuições-defini-«s nos respectivos regulamentos,
Art. 163. O Poder Executivo constituirá orgão com
a finalidade de apuração e julgamento de infrações tarifáfiã.s e condições de- transporte estabelecidas neste
decreto-lei.
Parágrafo- único. A competência, organização e funcionamento do órgão a ser criado serão fixados em regulamento.·
Art. 164. Em caso de flagrante desrespeito, as leis
em vigor, aos regulamentos ou as normas de trâfC:go
aêreo, poderá a autoridade competente, em defesa da Segurança Nacional, em beneficio da ordem publica ou da
segurança de vôo, deter uma aeronave empregando os
meios que folgar necessários.
ArL 165. ?ste Decreto-lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dicis após a sua publicação.
Art. 166. Ficiun revogados o Decreto-lei n.t 483, de 8
dC }uilho de 1938, as Leis n"~ 1.396, de 13 de julho de
1951; 2.866, ael3 ae setembro de 1956; 3.916, de 13 de
julhO- de 1961; 4.221; de 8 de maio de 1963 e demais dísposiÇõ~~-e_~ contrário.

(Às Comissões de Constituiçiio e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos lidos serão_ publicados e remetidos às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como Lfder.

O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Uder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero usar a tribuna, hoje, para fazer e sustentar quatro afirmações: a primeira ~ a de que a Nação brasileira
continua mergulhada no lodaçal da recessão e da in·
flação e o seu Governo, lamentavelmente, continua per·
dido_ no que tange à polftica econômica, entrando e sain·
do Ministros, tabelando e destabelando gêneros alimentícios, como a carne; alterando e voltando atrás no
critério da correção monetária; enfim, perdendo-se nesse
emaranhado, porque lhe falta o principal --a vontade
política de atacar as verdadeiras causas desses problemas
que mantêm o País no lodaçal da recessão e da inflação.
Não tem vontade política porque continua, como os Governos anteriores, comprometido com os interesses dos
grandes grupos econômicos, que impedem a tomada das
soluções que realmente livrariam o Páís deste lodaçal em
que se encontra mergulhado.
Tanto quanto o Ministro Delfim Netto, os Ministros
da Nova República têm os mesmos compromissos e pautam suas ações pelo mesmo rumo. Por conseguinte, o
País não tem condições de se livrar desta situação. E o
que é grave, de patamar em patamar, o quadro econômico e social do País se agrava, se agrava cada vez mais,
tendo a inflação, por exemplo, chegado a nfveis jamais
antes atingidos.
A segunda afirmação, Sr. Presidente, prende-se exalamente ao problema da inflação. Não é mais possível
manter, sequer, o reajustamento semestral dos salários,
quando os ·salários são desgastados no seu poder aqui$itivo em 14% ao mês. Sr. Presidente, nem o reajustamento
semestral, a esta altura, satisfaz. E a nossa luta será. pelo
pagamento dos salários em ORTNs. Não é a primeira
vez que estou dizendo isto aqui, mas trata-se de uma reivindicação jã_ de natureza moral, não é mais nem de natureza política ou social. Os salários estão sendo desgastados ao nível de 14% ao mês e o poder aquisitivo que se
extrai dos salários vai precisamente para o bolso_e patri~
m.ônio dos rentistas, prestamistas especuladores, os chamados aplicadores do_ mercado financeiro.
Sr. Presidente, ê inaceitável que se faça conl a concordância do Governo, com as bênçãos da política econômica do Governo, essa transferêncía de renda sistematicamente, que ê totalmente imoral, que é absolutamente
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inaceitâvel e os trabalhares não vão continuar acdt3rido
esse tipo de corte nas suas receitas provenientes do seu
trabalho que, ao invés de ser valorizado, como se prometia antes da Nova República, por parte dos Partidos que
hoje estão no Governo, estão sendo literalmente roubados em 14% ao mês, para que-o poder aquisitivo volte,
cada vez mais, a engordar os patrimónios, as contas bancãrias dos especuladores que continuam a doninar a politica econôinica do Brasil.

Não tem nenhum sentido, Sr. Presidente, que se tenham escrúpulos em suspender o pagamento da dívida
externa e da dívida interna, apele-se para a honradez do
Governo, que não pode admitir a hipótese do que seria,
no dizer deles, um calote, mas não tenha este mesmo Governo nenhum escrúpulo em permitir que os salários sejam desgastas_dos e literalmente roubados a nível de 14%
ao mês, para cjue esta quantia brutal- 14% sobre a massa salarial do País- vá exatamente engordar as contas,
os patrimônios dos especuladores prestamistas, rentistas
e aplicadores do mercado financeiro.
Não dá, Sr. Presidente! A nossa luta, o nosso protesto
vai se fãier cada vez mais alto e o protesto dos trabalhadores também. A luta, agora, ê pelo salário emüRTN, é
pelo reajustamento mensal porque não é possível
continuar-se passivamei1te aceitando esses desgaste
como se fosse nonnal, aceitando-se essa transfer~ncia de
renda das classes assalariadas para as classes capitalistas,
uma transferênciã brutal, como se fosse um fato normal
- repito - e o Governo tendo escrúpulos em não tocar
nas rendas dos prestamistas na questão da divida interna
e não tendo nenhum escrúpulo em permitir cjue essa
transferência se dê como se fosse um expediente natural.
A terceira afirmação, Sr. Presidente, é que não faz nenhum sentido, trata-se mesmo de uma política criminosa
cortar os gastos das empresas estatais, gastos correntes e
investimentos as empresas estatais quando se sabe que o
déficit público, o famoso déficit público, que tem sido
aqui referido e avaliado pelo Senador Vergflio Távora,
está, na imensa maioria, situado na correção monetária,
nos juros e nos ágios do custo de rolagem da divida interna. Déficit público é, exatamente, o custo da dívida interna, a remuneração dos detentores desses títulos da
dívida interna, que são os grandes banqueiros e as grandes empresas multinacionais qUe aplicam no mercado financeiro. Não tem nenhum sentido continuar-se a elevar
cada vez mais o custo da rolagem da divida e emitirem-se
novos títulos com uma velocidade inconcebível e
pretender-se eliminar o déficit público, cortando gastos
correntes e investimentos das empresas estatais. Além de
não ter nenhum sentido, além de ser uma política totalmente errada, além de não resolver o problema, ~ uma
política criminosa porque estã abalando o pilar fundamental da economia brasileira, que estã, justamente, nas
empresas estatais. A luta contra as empresas estatais, a
campanha contra as empresas estatais, é uma luta dos interesses internacionais, uma luta que se desenvolve hã
décadas - hã décadas, neste País, Sr. Presidente, que
ouço falar, leio em artigos e matérias da grande imprensa, acusações e tentativas de colocar-se toda a culpa dos
nossos males econômicos sobre as empresas estatais.
Trata-se claramente de ação de interesses de capitais estrangeiros que querem, exatamente, dominar esses setores que hoje.são ocupados pelas empresas estatais. t verdade, Sr. Presidente, que nem sempre são interesses estrangeiros. Por vez. são interesses nacionais-também. Alguns, de conotação muito paulista, porque tambêm temos aqui dentro o nosso imperialismo interno. Na questão do Instituto do Açúcar e do Álcool, por exemplo,
essa proposta do Ministro da Indústrla e do Comércio é,
evidentemente, um projeto da indústria açucareira paulista, que pretende eliminar a indústria açucareira do
meu Estado- o Rio de Janeiro- do Nordeste, através
exatamente da eliminação do Instituto do Açúcar e do
Álcool, que é a entidade que ordena o mercado açucareiro interno, que ordena a produção, que distribui a produção por quotas. Obviamente, a inexistência do IAA
vai determinar a ocupação de todo o mercado nacional
pela indústria paulista e principalmente do meu Estado e
do Estado de Minas Gerais que são Os merCados· mais
próximos da produção paulista. Trata-Se, por exemplo,
no caso, onde se confunde instituto com eriipresa esta-
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tal, às vezes se coloca universidade no meio, às vezes,
também a Previdência, isto é, faz-se esta salada para exatamente pretender-se reduzir a presença das empresas
estatais e eliminar esses institutos cuja ação é benéfica
para uma ordenação da produção interna, tanto no açúcar quanto· no·caso do café.
=
Fica, também, o nosso protesto e a denúncia de que a
-ição desse Ministro Gusmão é-rima ação que serve aos
interesses paulistas. e_ natural que S. Ex• queira servir às
indústrias açucareiras paulistas, visto que a elas é ligado,
mas não pode passar esta proposição sem um protesto de
nossa parte, sem uma denúncia de que se trata, evidentemente, de um plano para liquidar a indústria açucareira
do meu Estado, Rio de Janeiro, e do Estado de Minas,
pelo menos.
_
Finalmente, Sr. Pfesidente, minha quarta afirmação
de hoje! O meu Estado, Rio de Janeiro, continua a ser
discriminado pela Nova República, da mesma forma por
que foi discrllninado pela Velha República, pela República dO Presiden_te_ João Fogueiredo e do Ministro
Delfim Netto. Estamos com problema de rolagem da
_dívida externa do Estado, que já foi aprovada pelo Banco Central, mas estâ na gaveta do Sr. José Hugo Castello
Branco. Temõs váriOs pleitos no BNDES que continuam, da mesma forma, engavetados. Temos problemas
no metrô, que não recebem como deviam receber, como
constituiu compromisso do Governo Federal, nenhuma
ajuda federa), nenhuma liberação de dotação por parte
da União. Temos um pleito, dos nossos estaleiros, que
estão praticamente paralisados, um deles em situação extremamente diflcil - o Estaleiro EMAQ, que assinou
contrato com a FEPASA - Ferrovias Paulistas tal
contrato previa a liberação de uma primeira parCela, que
está presa e por motivos de natureza política, para que se
gere uma crise como, de fato, se gerou. num estaleiro,
com_os operáriOs em greve para, enfirri, constituir~se em
mais um fatoi- de desestabilização sobre o Governo do
Estado do -Rio. - -Não somos crianças, não somos_ ingênuos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos observando, estamos
protestando, estamos mobilizando a opinião pública do
nosso Estado e do País contra essa ação discriminatória
que não -tem nerih-uma: pOSsibilidade de sustentação de
natureza política. O Presidente e o Governo Federal não
pÕdein descriminar, por motivos po1íticos, -nenhuma
Unidade da Federação, como está acontecendo já há
muito tempo, desde Que o Governador Leonel Brizola
tomou posse esta é que é a verdade, o Estado do Rio de
Janeiro.
Fica o nosso protesto - essa era a quarta afirmação
que queríamos fazer.

e

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O-SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço V. Ex•.
com prazer.
O Sr. F'bio Lucena- Nobre Senador Roberto Saturnino, as quatro afirmativas de V. Ex' merecem, de fato, a
reflexão do Senado. Depois de V. Ex•, quero crer que fui
eu quem aqui se alevantou contra os atos do Ministro
Roberto Gusmão, em relação à política açucareira do
País. A discriminação contra o Estado do Rio de Janeiro
tem sido objeto _de protestos generalizados aqui no Senado. E eu me recordo de que, quando pela primeira vez se
alterou Q protocolo ~a substituição das bandeiras na
Praça dos Tr:Cs Poderes, que mensalmente era feita por
um governador de Estado, essa alteração foi feita propositadamente ao chegar a vez do Governador Leonel Brizola promover a inauguração. Agora, o que me desperta
imensa curiosidade e talvez V. Ex• possa satisfazê-la em
a_ cs_clarecendo, é o seguinte: enquanto V. Ex• formula,
da tribuna, essas críticas contundentes porque. sobretudo, proced~ntes,_a re~peito do comportamento do antigo
e do atual Governo em relação ao Estado do Rio de Janeiro, os jornais cariocas, fluminenSes pUblicam diariamen~ palavras encomiásticas, elogios verdadeiramente
gu.anabarinos, referindo-me à dimensão da Baía de Guanabara, dirigidos pelo Governador Leonel Brizola ao
Preside}lte José Sarney. Vale dizer, enquanto V. Ex' nos
retrata aqui a realidade do Estado do Rio de Janeiro, o
GOvernadOt do Seu Estado é pródigo, é excéssivO em elo-

Quinta-feira 5 3133

giar o Presidente José Sarney, tendo c_hegado ao apogeu
desses elogios e desses encômios, recentemente, quando
classifiCou o Presidente José Sarney de um dos maiores
-Chefes de Estado, quiçá o maior- palavra do Governador Leonel Brizola - que já apareceram na História do
BrasiL Essa curiosiºade, S~~ Senador Roberto Saturnino,
Ine faz, me coloca Outra iÕ.dagãção: o que pretende o Governador do Estado do Rio de Janeiro com os seus elogios ao Presidente da República, quando se sabe, pelas
revelações de V. Ex', que esses elogios não correspondem à atual situação que está vivendo o RiO de Janeiro?
Quererâ o Governador Leonel Brizola, e aí será direito
de S. Ex', converter o Presidente José Sarney à tese das
eleições diretas para 1986? Esta é a pergunta, mas a cu~
riosidade fica, nobre Senador Roberto Saturnino, enquanto pessoalmente dou razão a V. Ex•, nas observações que faz., fic;a a curiosidade: por que V. Ex• usa um
discurso e o Governador Brizola outro completamente
diferente?
O SR. ROBERTO-SATURNINO - Senador, também tenho lido na imprensa protestos do Governador
contra essa discriminação a que estou me referindo. Se
também o Governador emite conceitos e opiniões elogiosas em relação ao Presidente, é porque, como Governador de Estado, tem que respeitar a autoridade do Presidente da República e ter sempre a esperança de que essa
discriminação não parta do próprio Presidente. mas tal~
vez dos Ministros ligados a outros esquemas políticos
que, no fundo, temem a ascensão do Governador Brizo~
la. Como é dificil determinar a origem dessa discriminção fica sempre aquela esperança, aquela expectativa, por parte do Governador, creio eu- estou aqui fazendo interpretação de uma possfvel explicação das referências que o Governador faz ao Presidentç.. Enfim, também não tenho atacado, aqui, a figura do Presidente Sarney, tenho protestado contra a discriminação, mas não
posso atribui-la diretamente ao Presidente. Se pudesse,
estaria atacando diretamente o Presidente. Mas, não
posso. Hoje, o Estado de São_ Paulo e a política de São
Paulo dominam de tal forma o Governo que pode ser um
esquema de discriminação que parta de São Paulo, com
receio _de que, amanhã, o Governador Brizola possa ser o
rival do Governador Montoro numa eleição direta.
Tudo é possível. Acho que o G_Qvernador Brizola tem
que manter essa relação de respeito com o Presidente da
República.
Agora. como Senador, cumpro aqui o meu papel de
protestar, em nome dos interesses do meu Estado, e levar
à frente o protesto contra essa discriminação que existe
de fato. E o caso dos royaltles do pretróleo é outro ponto
que pode ser referido nesse rol de assuntos.
Mas, agradeço o aparte de V. Ex• e cumprimento V.
Ex• também pelas posições que tem tomado aqui no Senado, e que tenho observado, com relação à politica eco-.
nômica desenvolvida pelo Governo.
O Sr. VirgOio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com prazer!
O Sr. VlrgOio Távora - Eminente Senador, nós va~
mos ocupar, pela Liderança, logo depois, a tribuna, e
respigar vários dos pontos percutidos por V. Ex• Mas,
queremos dizer, isso seria quase redundante afirmar-mos
que estamos- de acordo com Os 4 itens tocados por V.
Ex•. Só quCm não quer ver équeseembevecenos artigos
arque a -imprensa hoje estã faita, de que o déficit vai ser
cOntrolado, de que estamos no melhor dos mundos. Na
realidade, está faltando, e hoje vamos começar a criticar,
como sugerir rumos, se tempo para isso tivermos, uma
vontade polftica para a sitUação nas condições atuais,
nas condições atuais, repetimos, enfrentar com seriedade
este problema, sem entrar em discussões acadêmicãs, se
o problema é baixa de juros que estão 'iinpedindo de diminuir o déficit, se ê o déficit que impede as baixas de juros. Não vamos atrãs disso, vamos apresentar soluções.
Isso é o que temos que fazer, sem essas promessas mirabolantes que V. Ex• sabe que estão ofendendo a aritmética. Segundo, nós tínhamos pensado que acabavam, com
decantada uniformidade existente hoje na _equipe econômica, certos desajusteS de conceitos. Mas ontem, pelo
depoimento do Sr. Henri Philippe Reichstul, hoje res-
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ponsável pela SEST, nós vimos um desmentido formál às
afmnativas daquele que nós presumimos que, depois do
Presidente da ~epública, deve ser o dirigente maio.r da
política ec_onômlca-financeira. Disse Reíchstul que absolutamente não tem mais onde cortar empresa estatal. E
que esta economia de 5 trilhões, desses novos cortes estatais, assoalhados por S.- Ex• o Sr. Ministro da Fazenda,
se torna impoSsfvel. Lamentavelmente não _está aqui o
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, citada, que poderia dar um testemunho, lá foram poucos dos
nossos colegas que estavam presentes, mas as notas ta-

quígráficas regiStram: -não tem ele- donde tirar, no momento, esses 5 trilhões de cruzeiros.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu pediria ao
nobre orador que, terminado o aparte, não o concedesse
mais porque já se esgótou o tempo de V. Ex•.
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Encerrarei em

dois minutos, logo após o aparte.

O Sr. Vii-gilio TávOra- Então, reSUffiíremos o aparte
dizendo a V. Ex• que quem acha que órgão do a tua! PoM
der Executivo, e nisSo daí nãO quer"emos seÍ' agradável e
nem desagradarmos a níngu~m. achamos que a Sua ExM
celência o SenhOr Presidente da República, não desce a
essas mesquinharias, mas que há discriminaçã-o contra o
Estado do Rio de Janeiro, está saltando aos olhos: os
mesmos casos são resolvidos de modo divers_o, metrô de
um Estado, metrõ de outro, não vamos mais adiante, E
daí felicitamos V. Ex• pela franqueza com que, com a
clareza que sempre o caracteriza, apresentou esses itens,
esses pontos é que nós devemos aqui estar discutindo.
como agora gostaríamos de ter<! apoio d~ V. E:v, mr:smM
mo com crítica construtiva, ao ensaio que vamos -fazer
da atual situação e de propostas para que justamente sejam olhadas, sejam encaminhadas, sejam repudiadas, sejam discutidas, sejam aceitas, mas que não continuemos
com a mesma política até agora seguida e afirmando seus
executores que estão fazendo o contrârio.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
eu que agradeço o aparte de V. Ex• e a concordância com
os pontos de vista expostos aqui. Estou atento aó'grande
serviço que V. Ex• está prestando co·In os seus discursos,
com os seus pronunciamentos quase diárioi-nêsta CaSa,
ferindo os peritos que estão angustiando a população
deste País.
Ninguéni mais acredita, Sr."Presidente nos cinco meses
- esta. a verdade, este Governo que aí está j~ de desaM
creditou. ConiO é Possíver ãCCéãitã.r..s,e que vaffios elinliM
nar o déficit público que· sobe a cada semana, a avaliação, a estimativa do déficit público sob a cada sem-aM
na? E dizer que esse déficit público é causado p_elas estaM
tais já ninguém mais acreditãl Esse déficit público é causado pela especulação -do mercado paralelo, a especuM
Iação__do Open Market, a especulação dos títulos da dívida Pública, a especulação, enfim, que·o próPrio GovCrno
alimenta e vai aliinentando perdido, sem saber que proM
posta encaminhar à Nação, perdido também na c.onM
dução da política econônifca. Atê há pciUCõ iCinpo; S~ di·
zia que o Ministro Francisco Dornelles era realmente o
condutor; depois, passOu a aparecer e surgiu a _estrela do
Sr. ROsemberg~ e Se dizia: "Não, Õ verdadeiro condUtor
é o sr. ROsemberg". PorqUe- SC sabe-muitO bem que o
Presidente !osé Sã.n1ey iiàO -é -~m h~:úDe_ril_ftfeito àl!, q_uesM
tões_ e~n~mic_~~ _A~ora,_ ontefn ou artieontem_.- nos iC!rM
nais, jâ se conleçã ã dizer que a est~~la do Sr)~-~~~berg
já foi. superada; Que hoje ê o Sr. Matias Machline quem
está mandando na politica ecoOômiCa, einprt!sãriO mUito
conhecido, que jã teve também grande influência em_governos passados~ Enfim, Sr. Presidente, o que hã é CxaM
lamente uma perplexidade total, por parte do Governo,
ao quinto mês de existência, diante de um problema que
se agrava, que se agrava e se agrava e vai levar esta
Nação onde? Ninguém sabe. Estou certo, Sr. Presidente,
de que vai levar a um desastre, a menos que se tomem as
decisões de natureza política capazes de -esvaZiai- o
problema da dívida interna e da dívida externa, que são
as duas grandes questões e as duas grandes causas de todas essas dificUldades que aí temos pela frente.
Era o que tinha a dizer. ·(Muito béml)

~

O SR. PRESIDENTE (Jo:Sé Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
~- _!:x• 11:ão se encontra em plenário.

O Sr. Virgílio Távora (PDS-CE) - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder do meu Partido.

-Ó SR. PRE:SIDENTE (Jos~_fragelli) -A-Presidência
__ ia conceder a palavra a V. Ex• por cessão do Senador
Jorge Kalume.
O S.r. Virgilio Távora- Vou falar também por cessão,
Sr. Preside-nte. Hoje, vou dar uma indigestão de dados à
Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _yra V. Ex•, como Líder.

Tem a palaM

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS-CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Inicialmente, antes de percutirmos o assunto que nos
traz a esta tribuna, quedamos dar conhecimento à Casa,
e fazemos um apelo ao Sr. Líder da Maioria, como em éM
--pocas passadas recebíamos de S. Ex•s idênticas s.oliciM
tações, para que tomassem tento, jã que acesso têm às alM
tas autoridades monetârias e administrativas deste País,
do telex que recebemos do Sindicato da Indústria de PesM
ca de nosso Estado, vazado nos termos que bem tradu~
zem a indignação de quem trabalha ante o tratamento
que tetebem por pessoas que acreditamos tenham capacidade;-mas que lhes falta aquilo que é mínimo, um trato
humano com -aqueles que com seu suor, com seu sacrifiM
cio fazem a grandeza de nosso Estado e, ipso facto, na
somatória das unidades Federativas, a grandeza do BraM
sil.
"Senador Virgílio Távora, Brasília, DF:
"ConstrangeMnos inrõrfnar V. Ex', como lídimo
representante do povo- cearense no S~nado _da República que, ultimamente, tivemos o ~esprazer de
uma viSita do Sr. Relmuth Wímmer- Diretor de
-Câmbio dÕ Banco do Brasil, a Fortalt~za."
Raramente, V~ Ex•s ouviram, .desta trH:,~na, aÍgo :de
tanta revolta, embora em termos educados. __corno o que
_está con_tido no documento em questão, que-achamos da
nossa ob~igação fazer chegar, o m~is rapida~en.t,~ p~ssí
ve_l, às_ Il]._~t§__ altas autoridades deste_ PaJs.
Continuo:
~•o referido Sr., como é "do conhecimento geral,
encontravaMse hã vários anos em Londres, a serviço
----d0 EUROBRÃs-, portanto: completamente divorM
ciado da realidade brasileira, tanto assim que tomou
uma série de medidas na área de câmbio, inteiramente descabíveis, tendo em vista as peculiaridades
da região, finalment~ mandando_ execu_tar tQdas as
empresas com câmbio vencido, tanto do setor da
pesca como da castanha."
Isto, Srs., é a prioridade dada ao Nordeste. Tivemos
prioridade na execução- das dívidas dos exportadores
nordestinos.
••Por outro lado, as lideranças empresariais não
tíveram "ace_Sso--a eS~e Oi"refor -que se itegõu; lnciuSiM
ve, c:m rece_ber!:? Presidente. da Associação ComerM
---cial dO EstidO do Ceará, -Dr. HumbertO Fonienele,
erii ilagrcirlte -desrespeittf~aos pf'rridP~OS óâsicos ·da
boa edUcãÇ-ão-.----- ~~einOS-esSa _cOmUiiicaÇãO enl def~a"-_d_~s suPerloTeS ittteressesdo EstadÕ-do Ceará, ito~sentido de
arertar as: autoridades- fedúals Pã.ra uma-CfisC estruM
· "hiial Sem· precede-ótes; Coni SêriaS consCqUêiic1aS no
plano social, de vez que se t!ata de uma economia
vOltada para a exportação e ge!adora de cerca de
500 mil empregos diretos e indiretos:"
Sr. Presidente, Srs. Senadores, 'tivemos uni. compraM
misso formal do falecido_ Presidente Tancredo Neves,raM
tificado por outro nordestino, que lhe sucedeu, de trataM
m~n~o privilegiado para o Nordeste. Desde os tempos de
Jusçelino, que já s_evão lon_ge, nunca um Oiretor dO :s-aiiM
co do Brasil. principalmente um cavalheiro que tantos
anos passou fora desta terra, terã tratado a indústria ceaM
r:ense, ~ QS empresários da terra alencarina de maneira
com que esse todo poderoso Helmut Winner o fez.

..
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Mas, Sr. Presidente, aqui nos referimos ifqueles trabalhadores que vivem diuturnamente seja da: faina do mar,
na pesca, seja nas fâbricas, seja na agricultura, cultivanM
do _ou trabalhando industrialmente essa castanha que exporta. Assim, não podemos deixar sem o protesto mais
veemente, sem uma cobrança aqui de público ao Presidente Josê Sarney, ao Ministro Dilson Funaro e ad Dr.
Camilo Calazans, o procedimento de alguém que, em
nome justamente do banco que sustenta 90% dessas atiM
vidades em nossa terra, proceda dessa forma.
Nesta primeira fala, apenas abordaremos este assunto
que, esperamos, o eminente Senador Gastão MUller levará ao conhecimento das autoridades competentes.
O seguinte, Sr. Presidente, é para registrar: do fim de
março-ao fim de agosto e primeiros dias de setembro, são
passados o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho,
o mês de julho. Srs. Senadores, quatro meses levou o Governo para reconhecer que havia se equivocado ao baixar o Decreto que criava o Ministério de Ciência e Tecnologia.
E hoje, ao mesmo tempo que reconhecemos de público
que nunca é tarde para corrigir o erro - e foi o caso ,.._
S. Ex•s, o Senhor Presidente da República e o Sr. MinisM
tro Archer, a 29 de agosto, aquiesceram em baixar o Decreto n' 91.582 que retificava aquele outro que justamente tlilha Sido alvo daqueles nossos reparos. Apenas torna_!JlOS a fazer nossas as restrições que toda pessoa de
bom senso haveria de produzir: como um decreto, mesM
trio que seja cei-cado_das melhores intenções à sua edição,
pode revogar, pode modificã.r uma lei aprovada, e como
o foi, pela prãtica unanimidade do Congresso? Aié--que
nos provem juridicamente o contrârio, e nisso a lei estaM
va muito sábia, não pode um Conselho Nacional de InM
formática e Automação, que a Lei n{> 7.232 havia deter~
minado pertencer à Presidência da República, ser alotaM
do a um Ministério. E mais ainda, quando S. Ex', aliás ·o
faz sem absolutamente querer enganar, diz justamente
que o Conselho em questão é presidido pelo Presidente
da República e coordenado pelo ministro da ãrea respecM
tiva.
s-r: Presidente, nos ativemos nestas duas conside·tações, exatarifente ao tempo que V. Ex• nos atribuiu,
resl:Nando-nos para logo depois da hora do expediente
falarmos, por cessão do eminente Senador Jorge Kalu-me, sóbre õ_"issunto percutido tão b~m por S. Ex•, o Sr.
Líder do PDT, emirlente Senador Roberto Saturnino.
Erá o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
9 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo" a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para uma
breve comunicação.

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para breve
_comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Recehi, com assinatura de todos os Deputados da ÁsM
sembléia Legislativa do meu Estado, um telex que desejo
registrar neste Senado. E vou também subscrever o apelo
que os emine~tes Deputados baianos endereçam ao Pre,s_idente José: Sarney_:
Passo a lêMlo, Sr. Presidente:
Salvador, 27 de agosto de 1985

TELEX NR. 399.

Exm9 Sr.
Dr. Lomanto Júnior
SenadOr
-~ra.sília D fF
Transmitimos a V. Ex• cópia-do Telex que endereçamos ao Exmt Sr. Presidente Dr. José Sarney
Excelentíssimo Senhor Doutor José Sarney
Dignfssimo Presidente da República
Como legítimos representantes do povo baiano, estamos acompanhando, com apreensão, os fatos seguintes:
1-A CABORNOR, empresa predominantemente
nacional teni envidado esforços no sentido de edificar no
Pólo Petroquímica de Camaçari uma planta para proM
dução de ãcido salicílico e acetilsa1icilico, tendo, p~ra
isso adotado todas as providências cabíveis e contado
com todo o apoio dos órgãos competentes.
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2- Para nossa surpresa, tivemos conhecimento_ que a
RHODIA, empresa pertencente ao grupo RHONE
POULENC, informou ao CDI que estâ instalando uma
unidade similar, em um outro pólo industrial localizado
no Cento Sul do País.

3 - t;: sabido, que em escala económica e mercad'o nacional não comporta os dois empreeiJ.dimentos e temos

receio de que a empresa nacional venha a ser a grande sacrificada, com as desvantagens que tal fato acarreta para
os interesses regionais e nacionais.
4 - Todas as razões de ordem técnica, poHtica e econômica recOmendam a localização do referido empreendimento da Bahia, diante do grande esforço desenvolvido pelos Governos Estadual e Federal no sentido de consolidar o nosso Pólo Petroqufmico e de promover a dese~
jada desconcentração industrial.
5 - Não menos inportante é o fato de que no encaminhamento dos seus projetas ao CDI, a RODHIA também jã infonna a disposição de instalar uma unidade
destinada a produção de para-acetaminofenol. Se isto
vier a ocorrer, não só inviabilizarã o projeto Nitroclor,
considerado também de relevante interesse nacional c,
em adiantado estágio de implantação, como demonstrarã, claramente, a determinação do grupo estrangeiro de
impedir iniciativas pãfa a consolidação da indústria nacional de química fina.
6 - Toda a Bahia tem estado atenta ao desenrolar
desses fatos e, confiamos no elevado espírito p6blico de
Vossa Excelência para que o povo baiano e nordestino
não venha a ter preteridos os seus mais legítimos interesses.
Natãlio Dantas - Almir Miranda Fernarides - AI·
mir Nobre de Almeida - Altamirando Iran Gusmão
Cunha- Antônio Honorato de Casiro Neto -Antõlllo
Olimpio Rehem da Silva - Archimedes José Stibler Pedreira Franco - Arnaldo Mutilo Nogueirã Leite ..:....
Carlos Augusto Marighella- Carlos Roberto da Cunha
- Clemenceau Gomes Teixeira - Cleraldo Ail.diade
Rezende - Cólbert Martins da Silva - Coriolano Souza Sales - Daniel Gomes de Olivci!a- ~diVãldo san.:tos Lopes- Edson Quinteiro Bã.Stos- Eliel Silva Martins- Ernane de Oliveira Rocha- Eujácio Simões Viana - Eutácio Carlos de Araújo - Faustjno D_ias Liina
-Fernando Mário Pires Daltro- Filadelfo Pinto Meirelles Neto - Filemon Neto Matos-- Florisvaldo Carneiro da Cunha --Geraldo de Almeida Ramos - Gilberto Dias Miranda- Gutemberg Soares AmazonasJaime Alfredo Lago Mascarenhas - Jaime de Souza
Vieira Lima - Jairo Nunes Santos Se - .Ioão Carlos
Paolilo Bacelar -João Emflio de Oliveira --Jorge Hajc
Sobrinho - José Alves Rocha - José Amando Sales
Mascarenhas - José Galdino de Aragão Leite - José
Rufino Ribeiro Tavares - Jurandy Cunha Oliveira Leônidas Rocha Cardoso - Luis Eduardo Maron de
Magalhães - Luis Lago Cabral- Luis Henrique Sâ da
Nova- Luiz Humberto Ferraz Pinheiro·...;.;. Maria Abigail Freitas Feitósa - Murilo Coelho Cavalcanti Nestor Duarte D Guimarães Neto- NiValdo Fernandes Oliveira - Nobetino DOuraa:o- FlfhO- =. Oscaf de
Carvalho Marback- Paulo Virgflio Maracaja PereiraPlínio Carneiro da Silva- Raimundo Ribeiro Carv!ilho
- Raimuildo Sobreira Filho - Raimundo Humberto
Caircs Araújo- Reinaldo Teixeira Braga- Robério da
Silva_, Rosalvo Barbosa Romeu- Sebastião Ferreira
Silva- Sérgio Veiga de Santana- Walter Santos Sampaio - Edigar Dourado.
Vem assinado por toda a Assembléia Legislativa, por
Deputados de todQs os Partidos~ ____ -· __
Sr. Presidente e Srs. Senadpres, da tribuna do Senado,
como representante do povo baiano, quero subscrever
este apelo ao_ Presidente José Sarncy: que não permita
mais esse sacrificio para a Região Nordestina. Temos a
certeza de que S. Ex• que tem responsabilidade, que tem
compromisso com aquela região, compromisso maior do
que os dos outros Presidentes, porque ali nasceu, temos a
certeza de que o _Presidente será acessível e não permitirá
mais um prejuízo ao Nordeste e à indústria naciOnal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Rliilnundo Parente - Américo de
Souza - Carlos Lyra - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto:- Amaral F~rlan- Fernando Henriqu~ Cardoso:-_

O SR. PRESIDENTE;. (José Frageili)- Sobre a mesa,
projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio.

f: lido o seguinte

PROJETO DÉ LEi DO SÉNAOO
N• 253, de 1985
Autoriza o Poder Executivo a Instituir zona franca
na cidade de Cruzeiro do Sul, município do Estado do
Ac~, pelo prazo que espec::lfka, e dá outras provldêa-

clu.
O Cóngresso Nacional decreta:

Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma zona ffanca em Cruzeiro do Sul, município do
Estado do Acre, com objetivos, finalid_adcs, franquias e
regime de execução idênticos aos previstos no DecretoLei n' 288, de28 de fevereiro de 1967,limitado a IO(dez)
anos -o respectivo prazo de funcionamento.
Art. 2' No exer-cício da autorização prevista no arti. gõ antecedente, o Poder Executivo demarcar;\, em lugar
que reúna condições apropriadas à localização da zona
franca, uma área contínua de terras, adequada às instalaçõeS- e serviços necessários ao sCU l'tinclOniunentO.
Parágrafo único. -As tCrras destinadas à zona franca ,
prevista nesta lei scrã~ obtidas por doação ou mediante
deSapropriaÇão para fins de utilidade pública, na forma
da legislação específica.
Art. 39 A União poderá, objetivando a imediata instalação da zona franca, estabelecer convêniOS com pessoas_ jurídicas de direito público;·com vistas à utilização
de bens e serviços.
Art. 4"~" O Poder ExecutivO, ncl"Praio de 90 (noventa)
dias contados de_sua publicação, regulamentará esta lei,
dispondo sobre o Plano Diretor, o Orçamento e normas
de operação e fiscalização da zona franca de Cruzeiro do
Sul, consoante a autorização expressa no art. 1' desta lei.
Art. 5' Esta Lei_ entrará em vigor na data de sua
·
publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições cm contrári.o.

J_ustificaçio
Ninguém pod~ ignorar, nos dias dC hÔje, os extraordinários resultad._o_s o_btidos pela Zona Franca de Manaus,
em favor do soerguimento s6cio;.econômico da Amazô-

ffia.-Nesie passo, -pOãenios lneSffio""":ãSSêVerar, sem risco
de_e_rro.__guc._~om a c:diç_ão da Lei n' 3.173, de 6 dejtmho
de.-195.1, instaufou~se unia rase de desenvolvimento" régional (iue-SU.perou its õlãfs- OtiffiiS.t3.s-eijieCfal:ívâs, tr-ansformando um Estado carente de_toda.sorte çj_~_reC!JfSOS
CITJ- ceJ~Ít_O_ de:_d_qu~s__pi:_l1!1_a_neri~~mente _r~n~?'!':áVeÍS.
-Essa feliz experíêricia-...::-que hoje- t-eprcSenta Uma no~
tãvel realidade econômica- rlão d~e, contudo, pefma~
necer na unicidade dessa iniciativa, mas, ao Contrário.
imPÕe-se prosperar, a firit de que tamDém outras regíõt.:O
de nosso País venham a Colher os resultados de um adr;quado planejamcnto, executado_ com· ver as das nossas
nêCessidades.- _: ~~. _ .
. -- - __
O Município de CrúZeiio do Sul, no Estado do Acre,
assume, em face ~a ~njuntura que ditou a criação da
zona Frãnca de Mã.nãus, característicãs- ae marcante similaridade, a justificar~ também, a adoção, em seu território, de_ idêntica medida. Em verdade, trata-se do mais
- o-cidental de todos os municípios brasileiros, situado nas
confluências do_s rios Juruã c Moa, distando cerca de 580
km da Capital do Estado.
Região de extraordinãrias potencialidades econômicas
em que se situa o Muriicípii:i-de Cruzeiro do Sul, ensejando importantes resultados em relações negociais na faixade fronteira com o Perú, certamente receberã o influxo
dos incentivos decorrentes da instalação de uma zona
franca· de livre intercâmbiO comercial, setvindo-sc - e
servírido _ao País - dos erehos concretos que advirão do
prOceSso de indusidaliJ;açiiõ que Se radicará na regi~o. à
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sem~lhança do ocorrido com a vitoriosa realidade da
Zona Franca de Manaus.
A par das inegãVeis vantagens que a providência ora
sugerida trarâ para a Amazônia, no contingenciamento
=de probleinas económicos e sociais, vale destacar- a importância da medida no âmbito das iniciativas vinculadas à segurança nacionai, representada pela efetiva ocu- j)aÇão dos -iriJ.elts_os vaziOs dessa fundamental parcela dOterritõrio brasileiro.
:Sãii d8s Sessões, 4 de setembro de 1985.- Jorae )[a..
lum~_.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.173,

DE 6 DE JUNHO DE !957
Cria uma Z011a fi"JUICa na Qdadr de Mauu, apl-o
tal do Estado do Al!lazonu, e dá ontru pro"ridêodu.

O_ Pie&deitte ci3: )l.epcíbtica:
Faço saber qUe o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei;
Art, J 9 _ _e. criada em Manaus, capital do_ Estad~· do
Amaz~nas, w_n_a zona franca para armazenamento ou
depósito, guarda. conservação, benefici8mento e retirada de merca~()rias, artigos e produtos de qualquer natu·
reza! p~o_v~entes '!,~_c~trangeiro e destinados ao consu~o mtemo da Amazônia, como dos países interessados. '
limítrofes do Brasil ou que sejam banhados por éguas
tributárias do rio Amazonas.
Art. 29 _O _GOve_itiO-federãl farã demarcar, nas imediações da cidade, à margem do rio Negro e em lugar
que reúna _condições de calado_ e acostagem satisfatórias, I
uma âr~ de tc!"fas_ r;tão ~nferior a duzentos hectares, onde ,
ficará localizada a zona franca, com as instalações e serviços adequªdos M s~u funcionamento.
_
:
§ 19 As terr"â.s -d~tinadas à zOna frinca Criada nesta·~
lei serão obtidas por doação do Governo do Estado do 1
Amazonas ou mediante desapropriação para fins de utilidade públic~ na folll_lli ~~ l~gislação em vigor.
§ 29 Será estudada ã- adã:jiiãbiÍidade da ilha de Ma· '
rapatá, em frente a Manaus, como "ãrea complementar!
dà zona franca, reservada a certos produtos que possam :
nela ser depositados, para fins de beneficiamento sem '
possibilid~de de d_e~eriofação que lhes diminuam o ~lor
comercial.
·
-=-A.rt. 39 --Na ·zona franca que for demarcada, serão1
construídas instalações portuárias com armazéns teiTcs-- tres e cais flutuante acostável, segundo o tipo exigido '
~a g~ande variação do nível das águas_ da regiio. _ '
- Art. 4' Nas_ dependências internas dã- Zona -Franca
de Manaus, constituídas pelos terrenos agregados W;.
~uas instalações portuárias, será facultado aos particulares que o desejarem arrendar terrenos para o fim de~
construir depósitos de mercadorias ou montar ind6strias'
, de beneficiamento de matérias-primas provenientes das
repúblicas limítrofes à Amazônia ou daquelas que sejam
' banhadas por cursos fluviais tributários do rio Amazonas, bem c_omo os C?Orrespondentes serviços de escritóriO. :
Art. 59 ·As_ mercadoriaS de· procedência estrangeira, •
quando desembarcadas dirctamente na área da Zona,
1
Franca de Manaus, e enquanto permanecerem dentro d8.
rilesma, n~o estarão sujeitas ao pagamento de direitos ai-'
fandegários ou quaisquer _outros impostos federais; estaduais ou municipais que venham gravâ-las, sendo ·facultado o seu beneficiamento e depósito na própria zona de
sua conservação.
A·rt: -6, T o-dõS Õs-a:Ttigos ou ·Pro-dutos entrados na
zona franca poderão ser acondicionados nos armazéns .
de propriedade da administração do porto oú de particu- .
lares, dentro da zona franca, pagando as respectivas taxas de armazenagem_.__ , _
--Art . .:79 - SCrâ ·ifl~luida na -área- -da zona fran~~ uma 1
faixa de água de duzentos metros de largura, contada 1
sobre a_ superfície do rio, na parte adjacente ao litoral do
mesmo Porto e na qu8.l p-oderão estacionar sujeitas aos ,
mesmos regimes da zona franca, embarcações e alvarengas convertidas em depósitos provisórios de mercadorias
estrangeiras em trânsito rápido ou jangadas de toros de
madei_ra estrangeira a serem beneficiadas dentro da ftrea
do porto.
-

• 3136

DIÁRIO DO CONGRESSCfNACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 5

Art. 8'1 As mercadorais estocadas ou beneficiadas na
área da zona franca poderão ser incorporadas à circulação nacional, me_diante despacho regular e paga_mcnto

dos direitos alfandegários correspondentes e mais- ínlpostos_ em que incidam _por <:SSC ~otivo.
'---;.\ii.-~ --A administração do Porto da Zona Franca
de Manaus

poder~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ~obre a Mesa, requerimento que será lido pelo-Sr. l'í'·Secretário,

b lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 338, de 1985

ser c-onfiada à companhia concessio-

nária do porto de Manaus mediante as condições que a
União ~tabelece!_ ou ter ac:f!llinistração autônoma do
próprio Governo Fedefal.
xrt:-to:-õPõder Executivo, dentroem 6Õ
dias, após a publicação desta lei. regulamentará as normas de operação e fiscalização da Zona Franca de Manaus e estabelecerá a tabela das taxas devidas por sua
utilização_
Art. II. Enquanto as obras da construção da zona
franca não estiverem Concluídas, a União entrará em
acordo com a companhia concessionária do porto de
Manaus para que o regime do porto da zona franca entre
imediatamente em vigor utilizando àlguns dos armazéns
da mesma companhia.
-- Art. 12. A Zona Franca de Manaus é considerada
empreendimento CóOrdenado com o Plano de Valorização Ec0n6mícii da Arilazôliia, cOrreOdo as dCspeS3s dC
sua instalação, conservação e funcionamento à conta da
Verba a que se refere o art. 199 da Constituição, ficando
autorizado desde jâ o Go_~c:nro FeifC:ritf"8. fazer aS opC-rações de crédito n~sárias até o liiD:Í.~ de" Cr$
20.000.000,00 (viiüC--milhões de cruzeiros) para custêio.
das despesas com os serviços e encargos que forem projeta dos e orçamentos para a referida zona franca.
Art. 13. Esta_leí entrará em vigor na dara de sua
publicação.
-~~-~9~m-se a!! disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1957; _1369 da lm~.epen
dência e 699 da República. __: JUSCEUNO KUBITSCHEK - Nereu Ramos - José Maria Allunim.

(sesse-n-ta;

DECRETO-LEI No 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera •s disposições da Lei n'~ 3.173, de 6 de junho
de 1957, e regula a Zona .Frua de Manaus.

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

--~-

(Às Comissões de Constituiçat) e Justiça, de Economia. de Lt!gislação Social. de Municfpios e de FiM
nanças.)

O SR- PRESIDENTE (Jo~ FrageUi)- O projeto se.rá publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jost Fragelli)- A Presidência
conv_oca scssio extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos. destinada a apreciação das seguintes
matérias:
- Projctos de Lei da Câmara nts 100, de 1978, e 101,
de 1983; Projeto de Resolução nt92, de 1985, Mensagens
nts 196, e 202, de 1985, sobre a escolha dos Ses. George
Belham da Motta para Ministro do Superior Tribunal
'Militar e Carlos Alberto Madeira para Ministro do Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE(Josó Fragelli)- Estã esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
!temi
Discussão, turno único, do Projeto de R"esot~Ção
n" 84, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão· de seu Parecer n" 471, de
1985), que autoriza o Estado de São Pau.lo a elevar,
temporariamente, em Cr$ 265.325.520.000 (duzentos e sessenta e cinco bilhões, trezentos e vinte e cin·
co milhões, quinhentos c vinte mil cruzeiroS), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'i' 472, de 1985 da Comissão:
-de Cons~ituíçã.o e JustJça, pela constituciona·
!idade e juridícídade.

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamentO da Oiscussão do Projeto de
Resolução nt 84, de 1985, a fim de ser feita na sessão de 4
de outubro de 1985.
Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1985. - .Anladl
fllrlan.

ô=sR. PRESIDENTE ~~~é Fragelli)- Em votação o
requerimento.
- Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria Sair! da Ordem
do Dia, pllra retomar na data fixada.
_ O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - 1 - l:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 87, de 1985 (apresentado pela Comissão· de
- - Finanças como conclusão "de seu Parecer n' 556, de
1985), que modifica a redação do art. 1" da ResoLução n'~ 129/84 que autoriza a Prefeitura Municipal
de Maceió (Al) a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 5.000.000,00 (cinco mílhões de dólares norteMamericanos) destinado a financiar o Programa de Investimento naquela Prefeitura; tendo
_
__
_ _
_
PARECERES, sob n'S 557 e 558, de 1985, das
Comissões:
-ele Comtituição e Justi.ÇII, pela constitucionalidade e jutidicidade; e
-de Muolclpios, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em __ votação.
_ Os Sr~ Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O- Projeto irá à Comissão de Red!lção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO ·

N• 87, de 1985.
Modi~ca

• redaçi~ _do ..-dgo 1" da Resoi:IIÇio 11'1
129/84 qoé autoriza •-Preroliora Muoiclpal de Ma«i6 (AL) a realizar operaçio de e01pr&dmo exterao
m valor de USS 5.000,000,00 ( oloco mD!Wes de i<llares norte-ant«icuos) desdPados • flnudu o Procnma de IJil'estim.entos ....ela PrefeiturL
O Senado Federal resolve:
Art. l'~ O ait. }9 da Resolução n'l 129/84 passará a
ter a seguinte redação.
. ,••!:; a Prefeitura Municipal de Mõlcei6~ Estado d-e
Alagoas, autorizada a realizar, com a garantia da
Unillo, uma operação de empréstiino externo, no
valor de USS 5.000,000,00 (cincO'inilhõCs dC: dólares
norte-americanos), ou equivalente cm outras moedas, sob a orientação do Ministro da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, destinado a firianciar o
Programa de Investimentos daquela Prefeitura e a
liquidar parte de compromissos externos existentes
e vencíveis em 1984."
Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de-Resolução n'~88, de 1985 (apreseotado pela ComiSsão de
Ec_onomia como conclusão de seu Parecer n~> 559, de
1985) q_ue autoriza a Prefeitura Municipal de Ara-
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guaína (GO) a elevar em CrS 152.711.060 (centO e
_ cinqUenta e dois milhões, setecentos e onze mil e ses~
senta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo:
PARECERES, sob n•s 560 e 561, de 1985. das
Comissões:
- de CodStitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipiot, fa vorâvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuss.ão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto queiram peiinaneeer· sentados. (Pausa.)
- Aptovado.
O projeto irã à ComissãO de Redação.
~

o seguinte o projeto aprovado.

OPROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 88, de 1985
Autoriza • Prefeitura Municipal de Araguaiaa
(GO) aol..arem CrS 152-711.060 (ceatoe áaqlleata
e dois mlllões, setecelltos e onze núl e leSSellta cruzei.
ros) o monbntr de sua dfvida consolidada intKaa.
O Senado Federal resolve:
Art. I'~ E a Prefeitura Municipal de Araguaina, Estado de Goiás, nos termos do art. 2" da Resolução n•
93(76, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$
152.711.060 (cento e cinqUenta e dois milhões, setecentos
e onze mil_ e sess~ta cruzeiros)_----: correspondentes a
86.000 ·oliTNs · dC CrS 1.775,51 -cada, vigente em
maiof82- a fim de que possa contratar uma opera~o
de crédito de igual valor,junto à Caixa Económica F'ed!>
cal ~·esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
áO Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implan~
t~~ãp__ de galerias pluviais, meios-fios e saxjet3s, coSn·
trução de duas lavanderias públicas e modernização do
sistema de_coleta e tratamento de lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2lf Esta Resolução entra em vigor n8 data de
suá publicação.
O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 89. de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 562, de
1985) que autoriza a Prefeitura Mul).icipal de Teófilo Otoni (MG)a elevarem CrS 5.197.659.784 (cinco
bilhões. cento e noventa e sete milhões, seiscentos c
cinqUenta c nove mil, setecentos e oitenta e quatro
cruzeiros) o ·montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 563 e 564, de 1985, das
Comissões:
-de Coastitaiçio r Justiça, pela constitucionali·
dade e juridicidade; c
-de Maaidpios.., favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuss.ão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, quei·
ram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 89, de 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
(MG) a elevar em Cr$ 5.197.659.784 (cinco bilhões*
cento e noventa e sete milbões, seiscentos e clnqüenta
e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 .t a Prefeitura Municipal de TeQfilo Otoni,
Estad~ de Minas Gerais, ·nos termos do art. 2" da Reso·
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atJçã.o fi9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 5.197.659.784 (cinco bilhões, cento e noventa e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e nove
mil, setecentos e oitenta e qu<ltro-cit.izeiros), correspOndente a 392.138 UPC, considerado o valor nominal da
UPC de CrS 13.254,67, vigente em julho de 1984, a fim

de que possa contratar uma operação de crêdito de igual
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução
do Programa CURA, no Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo._
Art. 21' _ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 90, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como condução de seu Parecer nl' 565, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em CrS 1.335.608.228,35 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e
oito mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros e trinta e
cinco centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob o n's 566 e 567, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qiidram perm-ancer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 90, de 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM)
a elevar em Cr$1.335.608.228,35 (um bUhio, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mO, duzentos e vinte oito cruzeiros e trinta e cinco centavos)
o montante de sua dívida consolidada Interna:
O· Seriado Federal resolve:
Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Manaus (AM)
nos termos do art. 2~' da Resolução _n~' _93, de 11 de outubro de 1976, do .Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua divida consolidada interna em Cr$
1.335.608.228,35_ (um bilhão, trezentos e trinta e cinco
milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e oito Cruzeiros e trinta e cinco centavos) e"qui'valente a 161.198.46
ORTNs, de Cr$ 8.285,49, em fevereirof-84, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de Gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à construção e equipamentos do Pronto Socorro Municipal, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor n8. data__ de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 6:

DiscUssãO, ein tUrnO único, do Projeto de Resolução n~' 91, de 1985 (apresentado pela Comíssão de
Ec_onomia como conclusão de seu Parecer n~' 568, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo (MG) a elevar em Cr$ 6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil,
trezentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n's 569 e 570, de 1985, das
.Comissõc<_s: .- _
_
. __ _
__
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali_dade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão~

Em votação.
Os Srs. Senadores qUe o aprOvam Queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
-;~o·-J)rojeto irâ à Comissão de Redação.

f: o seguinte_ o,_p_~ojeto

~provado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 91, de 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo
(MG) a elevar em Cr$ 6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mll, trezentos e
oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consol_idada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' h a P~efeitura Municipal de Timó_teo, Estado de Minas Gerais, autoff.Zada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item III do art. 21' da Resolução n~' 62, de 1975, modificado pela de n~" 93, de 11 de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que
possa realizar uma operaçãO de crédito no valor de CrS
6.8(2.900 ..180 (seís -biíhões, -oitocentos e doze milhões,
f!.'9vec~nt0s rilil, trez~n_t_o_s e Oitenta cruzf:i?os), cO_rre&poildentes a 514.000 UPC, de CrS 13.254,67 (treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e sessenta e sete
centavos) emjulho_de 1984,junto ao Banco de Desenvolvimen_to d_o Estado de Minas Gerais, na qualidade _de
agente financeirO-do Banco NaciOnal de Habitação, destinada_à ~Xecução_ de_obrRs do PfojeiO-çU~_A no Município, obedecida'S aS condições admitidas pelo Banco
Céflttãl do Brasil.
Art. 2-11 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a pillavra ao nobre Senador Virgílio Tâvora,
para término de seu pronunciamento.
O SR. VIRG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro:
O SR. NELSON CARNEIRO ( - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~ntç:, Srs. Senadores_:_
Entre as obras ditas suntuârias, dos dltimos anos, figura_sempre a Ponte Rio-Niterói. Toda vez que se quer referir a uma obrá des:rieceSsária, a referência à Ponte RioNiterói ê íllevitâvel.
Para os fluminenses, entretanto, essa ponte serviu de
grande liame e_ntre a v~lha Província do Rio de Janeiro e
o Estado da Guanab_ara facilitando o transporte, outrora
dificil, naquelas barcas superlotadas, dos veículos, como
também o transporte de pessoas, mas principalmente o
transporte de mercadorias se tornou mais fácil, apesar
dos gravames que marcam todas essas atividades.
Minha presença, neste momento, nesta tribuna, por
. pouquíssimos minutos, é exatamente para pedir a
atenção das autoridades públicas para uma realidade. A
ponte tem vários anos de construída, a essa altura ela já
pagou vãrias vezes-o seu preço, no entanto-, continuam
sendo cobrados pedãgios não Sô de ida como de volta.
Acredito que o _Governo, ·se dedicar a atenção a esse
problema, p()dC:rã -ao menoS reali..uir -Uma velha-aspiraçãO dos fluminenses, de que o Pedágio seja cobrado
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numa só direção, aquele que seja necessário para a manl;ltenção dos serviço~_ c;fa_ ponte, a_liás 1 serv1ç~s. defiCÍt;!Ot~, diga-se de passagem.
Sr. Presidente, de qualquer forma, o que se pede, neste
momento, em nome dos que vivem no' Estado do Rio, do
velho e novo Estado do Rio, hoje, uma só Unidade Federativa, é qUe o Governo- inodifique a cobrança: em vez
de cobrar em dois sentidos o pedágio, que passe a cobrar
apenas num sentido; isso ocorre_ em vãrias estradas do
BrasiL e é justo que, também, ocorra na Ponte RioNiterói, hâ muito tempo paga Com o dinheiro e o sacrificio dos que por ela transitam.
__ Era_ o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito bem!)
O Sr. Carlos Cbiarelli - Sr. Presidente, peço a palavfa,--como :Üder.
.O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Como Líder,
concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli.
__ O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -_Sr. Presidente e Srs. Senadores: ·
Apenas para registrar, neste momento, a satisfação
que temos, em nome da Bancada da Frente Liberal e em
nome da Aliança Democrática. pela decisão tomada hoje, pela manhã. pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
José Sarney, Sua Excelência acolheu sugestões do Ministro da Previdência e Assistência Social, tendo em vista
pleito legítimo e oportuno-dos servidores previdenciãrios
do Pafs, que haviam sido alijados na sua grande expressão riumêrica, sobretudo aqUeles de menor ganho, dos
beneficias _de_ uma recuperação parcial, mas efetiva, dos
seus salárioS. Então, hoje, através de Mensagem do Senhor Presidente Jo~ Sarney, que chega a esta Casa, no
decurso dest~ tarde, foi atendido esse pleito, foi acolhida
es~:ã" reiVüidicação. E meSmo co:in as dificuldades orça~
mentárias por que passa o Erârio público, e à luz de uma
recuperação efetiva da receita da Previdência, tendo em
vista uma série de medidas tomadas de combate à fraude, de idoneídade na arrecação e de eficiência na política
de receita, viabiliza, sem nenhuma medida inflacionária,
sem emissão e sem· desajustes orçamentários, conceder
expressamente a gratificação de 20% para mais de 100
mil servidores da Previdência Social brasileira, de manei~
ra a, parcialmente, fazer frente a uma injustiça flagrante,
demonstrando, mais uma vez, e à saciedade, que a prioridade social do Governo do Presidente Josê Sarney, constante no compromisso com a Nação, assumido pela
Aliãnça Deinocrática, não é um fato retórico, não é apenas uma demonstração formal para uso externo, mas é
efefivaiiiente uma obrigãÇão assumida e, sobretudo, algo
que tem norteado as posições do Governo e particularmente do Presidente José Sarney. Ess~: fato, tendo em
vista a característica básica de atendimento a uma reivindicação sentida e legítima, o diálogo democrático que se
estabeleceu e a disponibilidade de debate que gerou, depois do movimento de pressão perfeitãmente compatível
coni a democracia dos servidores, da transigência e da
sua compreensão de sustar e suspender o movimento,
para o diãlogo ordeiro, pacífico, que, se mostrou produtivo, tudo isso nos dá ensejO a que nos regozijemos .. ~
O Sr. Nelson Carneiro- Permite' V. Ex• um aparte?
O Sr. Jutahy l\1;agalhàes- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. CAR'LOS CHIARELU - Como os dOis Senadores são baianos, pergunto qual ~os dois pediu primeiro.
O Sr.Jutahy Magalhães- Foi o Senador Nelson Carneiro.
O SR. CARLOS CHIARELLI - O Senador Jutahy
Magalhães diz que a prece-dência ê sua, nobre Senador
Nelson Carneiro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Por sermos da Bahia, acho
que talvez o assunto seja o mesmo. Queria ã.proveibir o
pronUnciame-nto de V. Ex•, para manifestar nãO apenas
as felicitações ao Presidente José Sarney pela medida que
tomou, mas tambêm ao Ministro Waldir Pires, por sua
lu_ta para que chegássemoS a essa conclusão. O Ministro
Waldir Pires, realmente. teve atê um ato de coragem
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quando lançou a idéia do pagamento desses 20%, colocando quase que seu cargo em jogo se não viesse a conseguir esse beneficio. Por isso quero, aqui, neste momento,
aplaudir a atitude do Ministro e talnbêm a do Presidente
da República por ter a~dido _a um pleito justo.

O SR. CARLOS CHIARELU- Agradeço o aparte e
ouço o nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro- Veja V. Ex•, nobre Senador
Carlos Chiarelli, que os baianos se entendem. O nobre
Senador Jutahy Magalhães expressou exatamente o que
eu queriã dizer: que as homenagens prestadas ao Presidente José Sarney, por haver atendido tão justa reiviüdicação, também devem se estender, e certamente era o
propósito de V. Ex•, ao Ministro Waldir Pires, que até
num momento de entusiamso juvenil, que ~_muito compâtivel com a sua idade, anunciou que colocaria seu cargo à disposição, se não conseguisse essa justa retribuição
ao apelo feito pelos previdenciários. As minhas palavras
sio as mesmas que acabam de ser proferidas pelo nobre
Sena<;~or Jutahy Magalhães e_,co_flgratulo-!lle por haver
dado a S. Ex• a preferência para o aparte. Muito obryg3:do a V. Ex•
O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço aos apartes e vejo que esta identidade e a vinculação existente entre V. Ex• e o Senador Jutahy Magalhães, seguramente,
haverão de continuar não só no ponto de vista previdenciário mas, quem sabe, nas próprias lides partidárias.
O Sr. Aderbal Jõrema -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte? V.
Ex• ouvirá outro Senador baiano para dar o sentido da
unanimidade.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Faço uma intercalação pernambucana para estar logo de volta a Bahia.
O Sr. Aderbal Jurema- Antes da unanimidade baiana. queria lembrar, aqui, que tem se falado muit'? que o
Congresso - a Câmara e o Senado - cm verdade, é a
universidade política da melhor categoria neste País, e o
hoje Ministro Waldir Pires peta Câmara dos Deputados.
Oal porque essas congratulações se estendem não apenas
ao Ministro Waldir Pires, mas a.o antigo companheiro
do antigo PSD, porquanto se revelou pela disposição de
enfrentar um problema dificil merecedor da admiração
dos seus antigos companheiros da Câmara dos Deputados.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Muito obrigado,
Senador Aderbal Jurema. E ouço com muito prazer o
nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Quero, nesse momeÕto, desmentir a assertiva do passado de que os baianos são unanimemente divergentes.
O SR. CARLOS CHIARELU - E. suficientemente
brilhante para ter sido dele ou de V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior- Para demonstrar aqui a nossa convergência dou um sentido de unanimidade no
aplauso à vitória do Ministro Waldir Pires. A sua atitude
envolvia riscos políticos se porventura os 20% não fossem concedidos, pois afirmava-se que não teria condições de continuar no cargo. Todos nós estávamos
preocupados porque seria uma grande perda, pa.ça a
Bahia, se realmente S. Ex• se afastasse do Ministério": Então, como os Senadores baianos Jutahy Magalhães e
Nelson Carneiro, quero somar também os meus aplausos a sua vitória, dizendo que não ~somente sua, mas daqueles servidores que defendeu, daqueles funcionários ligados ao seu Ministério que, corajosamente, S. Ex• de-fendeu, conseguindo a vitória, amenizando as dificulda~
des dos previdenciârios
··

OSR. CARLOSCHIARELLI- Agradeço, também,
à manifestação tão oportuna e solidária de V .. Ex•.
Gostaria de dizer que, o infcio das considerações" fêitãs
nesta comunicação de Liderança, jâ ponderara sobre o
fato de ser a iniciativa do ilustre, digno e dinâmico Ministro da Previdência Social Waldir Pires, brilhante jurista que é, soube ser um advogado capaz e muito digno
desta causa, e encontrou no Presidente a visão necessária

e o descortino indispensável: Dentro de um Governo
que, ao contrário, do que alguns afoitamento afirmã.m, é
harmônico e integrado, foi possível, no ajustamento en~
tre as áreas social e econômica, encontrar as origens necessárias dos recursos para atender a essa prioridade,
que- é do próprio Governo.
Faço aqui um chamamento às Bancadas de Oposição,
para que tão pronto chegue a matéria aprovada pela Câ~
mara, possamos dar a ela, corno de resto pretendemos
dar, regime de urgência. Temos do PMDB a certeza do
apoiamento nesta manifestação, neste pedido, e esperamos, contamos e confiamos também que o PDS haverá
de entender necessário assegurar esse regime de urgência,
para que se possa aprovar, na plenitude, com presteza,
aquilo que há tanto é reclamado, e com muito esforço,
mas com muita justiça, o Governo do Presídente José
Sarney acaba de reconhecer, entregando o projeto ao
exame e à aprovação que quanto mais imediata for, mais
rapidamente assegurará a justiça desta causa.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V.

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Ex~~

aparte?

Pois não.

- O Sr. Aderbal Jurema- Sobretudo porque um exMinstro do PDS também fez seu grande esforço à época,
o Ministro Jarbas Passarinho, sobre esses 20%.
O SR. CARWS CHIARELLI de passagem.

Figura ilustre e res-

peitável_diga~se

O Si-•.Aderbal Jurema- De maneira que o PDS não
faltará, sem dúvida, com seu apoio.
O _SR. CARLOS CHIARELU- Espero que, com sua
manifestação, o PDS se sinta estimulado para tanto e
não falte a este chamamento e a esta conclamação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo a

O SR. FÃB!O LUCENA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
plavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SIL NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o segu.inte discurso.) - Sr. Presidente, SrS. Senadores.
Anunciava-se recentemente, que o Governo está disposto a conceder, a partir deste ano, o décimo terceiro
salârio ao funcionalismo da União, excetuando-se, po-.rém, os apOsentados.
A má vontade sempre revelada pela alta burocracia
em serviço contra os colegas forçados a pedir aposentadoria pelo desgaste de trinta e cinco anos de serviço ou a sofr!-la compulsoriamente, aos setenta an1s, precisa ser contida pelos políticos atualmente no comando do
Ministério da Administração.
Temo"s certeza de que o·Ministro Aluísio Alves, que
durante tantos anos exerceu o mandato legislativo federal, acompanhando, sempre, a discussão dos diversos
Planos de Classificação, além de ter sido governador do
Rio Grande do N arte, não compactuará, nunca, com essas discriiriinações.
·
E já que nos dirigiinos a Su:i Excelência, ·não-'ê: seffi
tempo lembrar-lhe recente reunião, no auditório da ABI,
no Rio de Janeiro. dos aposentados do Serviço Público
iederal, a fim de colherem assinaturas para um memorial a ser~lhe enviado, contendo as seguintes reinvindicações:
""""reposicionamento de até doze referências para todos os servidores aposentados, nos termos, em que foi
concedido ao pessoal em atividade;
- pagamento inte&ral da gratificação de ofteri"ta por
cento,. também dada aos ativos;
-cobrança do Imposto de Renda apenas sobre a parte fixa dos vencimentos;
- supressão do desconto para o lAPAS;
-concessão do décimo~ terceiro salário;
- extensão, aos aposentados com mais de 62 anos,
dos beneficias da Lei n'1 1.050, de 195f?.
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Trata-se de justíssimas reivindicações, algumas baseadaS no prinCípio da isonomia, que deve ser aplíacado em
se tratando de servidores civis e militares.
Es_peramos, por isso mesmo, que o MiniStro Aloísio
AJ~~ $Çja senslvel aos pedidos dos funcionários civis
aposentados.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.

Concedo a

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Os ventos da mudança, ainda que em sua direção geral
correspondam aos anseios nacionais, sofrem desvios que
pouco têm à ver· com tais anseios; e que atendem, no fundo, a interesses muito particulares.
É o caso das políticas adotadas pelo Ministério da Indústria e do Comércio para as autarquias do açúcar e do
café. Na superficie, apela-se par.a um tema dramático, de
alta repercussão na opinião pública: a moralização dos
serviços públicos e dos negócios que envolVem -governo e
iniciativa privada. Os gestos que as concretizam são cuidadosamente armados para assegurar esta imagem c
granjear com ela a aceitabilidade e até o apoio do cidadão.
Entretanto, estas polítícas específicas são apenas a
parte visível de um movimento mais amplo, que envolve
objetivos económicos e políticos de grande envergadura.
Outra parte menos visível, porém claramente percebida,
é a de que elas se articulam com uma proposta d~ "desestatização" que não coincide, necessariamente, com a
adotada pelos centros mais importantes de decisão do
Governo e das forças políticas mais importantes que lhe
dão sustentação. E no lado político, implicam criar um
espaço de articulação, dentro do Governo, para as forças
mais conservadoras que dele fazem parte.
Ninguém pode negar que, sob o manto dessas autarquias e cuidadosamente protegidas pelo sigilo com que
sempre agiram os Governos autoritários, sucederam-se
enormes negociatas. Criadas como mecanismos de articulação entre a empresa privada e o Governo, para dar
maior eficácia ,e a~idade: às políticas de produção e de
comércio externo de produtos vitais à econõmia nacional, elas deveriam atender aos interesses coletivos das
respectivas categorias. Entretanto, como em muitas das
entidades estatais, suas dirc:ções e postos de comando foram açambarcados por grupelhos vinculados a determinados cartéis de produtores e exportadores, contra aqueles interesses coletivos e contra os interesses nacionais
mªis relevantes. E a corrupção da c6pula, evidentemente, provocou o comprometimento de muitos setorcs da
própria estrutura interna dessas autarquias.
Tudo isso, no entanto, estava em pauta nas novas e
transformadoras políticas que vinham sendo adotadas
pelo Governo da Nova Rcp6blíca, e em especial pelas direterias por ele instauradas recentemente. No caso do
IBC, particularmente, havia um programa muito concreto e promissor para fazer face às necessidades de profundas mudanças estruturais e políticas naquele órgão.
Tinha-se como ponto fundamental. resgatar a efetiva
participação dos vários segmentos da produção, c da comercialização nos centros decisórios da autarquia.
Sabia-se que um dos focos maiores de desvirtuamento da
instituição estava nos efeitos do Decreto que retirara da
Junta Administrativa os poderes de orientar e controlar
a direção do IBC. Do mesmo modo como era patentee se encontrava em início - a imperiosidade de um sa·
neamento radical de suas estruturas intern~s de gestão.
Contudo, nada disso teve a mínima importância para
determinar as decisões do Ministério da Indústria e Comércio. Suas razões não passavam por aí, como já mencionamos. Seus interesses reais estavam em outros esquemas poüticos e econômicos. E a bandeira desfraldada o
mostra muito bem: pura e simplesmente se trataria de
"desativar" ou ao cabo extinguir as autarquias.
Cabem as perguntas: a partir daf qual seria a política?
Ficariam as categorias envolvidas livres para se reestruturarem como rnelhor lhes aprouvessem? O Governo
proporia novas fonnas de articulação com as empresas
privãdas do setçr, a fim de coordenar os objetivos globais de suas respectivas politicas? E o corpo de funcionários, Como ficaria?
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Em verdade parece que estas questôê:s também se afi~
guram como pouco pertinentes para os grupos aliado.s

ao MIC. Como seus objetLvos reais passairi ão largo dos
interesses reais do complexo cafeeiro, elas não podem
preocupá-los desdejã. Fic"ariã para depois estudar o que

fazer.
Estão em jogo; porém, não- s-6 os destinos de vultosos
investimentos em estruturas produtivas - fazendas,
fábricas, empresas de beneficiamento --em estruturas

de armazenagem, transportes, comercialização e em pesquisas e assistência têcnica, como também, de modo dramáticO, as perspectivas de emprego e de vida de milhares
de famílias dos servidores das autarquias. Problemas
agravados, inclusive, pelo fato de os Governos anteriores
terem até estimulado a liberalidade na expansão de seus
quadros de funcionários.
Ao que se saiba, não está o MIC particularmente em·
penhado em desenvolver politicas viSando ao aumento
do emprego através de medidas globais de expansão industrial ou comercial. Estas são atribuições que vêm sendo absorvidas por outros ministérios, até porque são valiosas e são compromiSSos de outros grupos poHticos no
GovernO. Por que ele iria se preocupar, então, com os
problemas específicos de desemprego maciço que provocaria com a extinção daquelas autarquias?
Será que; em sua óiiCa particularista, os funcionários
são arrolados também como culpados pelo desvirtuamento e pelos descalabros praticados pelas direções impingidas aos órgãos pelos governos autoritários?
Não, Senhor Presidente, Senhores Senadores, não se
pode desconhecer e fazer vistas grossas para atitudes desta natureza. Se há propósitos sinceros, propósitos relevantes, propósitos sêrios de sanear estas áreas, é preciso
que a estratêgia para realizá-los seja explícita, seja divulgada publicamente, em toda sua extensão. t preciso que
seja trazida a debate, não apenas no Congresso- o que
seria elementarmente desejãvel e não_foi feito - , mas
com todos os segmentos sociais e econômicos envolvidos.
As sugestões, as aspirações, os direitos dos servidores
devem, necessariamente, ter um peso ponderãvel nesta
questão e em seu encaminhamento. ~ dos quadros que
conduziram por décadas a fio essas autarquias, que podem surgir contribuições extremamente relevantes para
o delineamento dessas estratégias. E não exclusivamente
de neófitos que, de inopino, vêm ditar receitas para um
setor que pouco conhecem.
Sem dúvida será necessário, no bojo dessa estratégia,
propôr um programa de modernização e de ra~ionali~
zação das suas estruturas de operação. E especial cuidado se terá que tomar para preservar os direitos dos funcionários. DemisSões em massa podem parecer atrativas
num cüscurs_o demagógico em io!itO da moralização dos
serviços públicos. Mas acarretam maleficios enormes e
insanáveis, numa êpoca de elevadas taxas de desempre~
go. Feitas de modo improvisado, como parece que se encaminham, será inevitável que firam direitos adquiridos
e gerem injustiças de impossível reparo posterior.
Por isso é necessârio, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que haja maior controle público no andamento das pro~
postas do Ministério da Indústria e do Comércio. Do
contrârio teremos mais uma encenação mOralizadora
aos moldes do velho udenismo, que ao cabo resultará em
graves prejuízos para o País. E destacadamente para os
milhares de servidores que nada têm a ver com as maze-las de meia dúzia de malversadores contumazes dos re-cursos públicos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Concedo a
palavra ao_ nobre Senador José lgnâcio Ferreira.

O SR. JOSI': IGNÁCIO FERREIIU (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
Frutas de pedra azul: incentivo à psicultura capixaba.
Reconhecendo o enorme esforço realizado pelo prezado amigo Carlos Alberto Aguiar, Diretor~Presidente da
Associação Capix"aba de de Agricultura, quero, com satisfação, parabenizá-lo pelo nascimento das primeiras
trutas capixabas em sua Fazenda dos Lagos, em Alfredo
Chaves, fato que assinala o início do seu empreendimento cujo objetiVo ê impulsionar a produção com~rcíal de
trutas do Espírito Santo.
Esta empresa não seria possível, no entanto, sem a colaboração de renomados técnicos em psicultura e alevi-
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nagem, como o Dr. Minzei Koike, de Campos do Jordão, sua assistente, a Dra. Satiê, formada em veterinária,
o professor Américo Menezes, Guilhrme· André Giesen,
o Sr. Rui Soares, Coordenador Regional da SUDEPE
no Espírito Santo, e os jornalistas José Luiz Holzmeister
e Wagner Medeiros. Por isso o meu reconhecimento se
estende a. todos aqueles que, de uma forina ou de outra,
contribuíram para o sucesso- desta iniciativa.
À CriaçãO deirutas ê,-talvez, a mais -rentâvelãtivldade
económica, em se tratando de criação intensiva de peixes. Isto se deve por ser a truta um peixe de carne saborõsíssima, considerada nobre, e muito procurada itos
mercados interno e -externos.
A-Importância -do surgimento de novas estações de
psicultura no meu Estado, como em todo o Brasil, é redobrada, quando percebemos que, de Norte a Sul do
país, o Pescado vem sendo dizimado por uma exploração
sem planejamento, que desequilibra a renovação de cardumes, prejudicando assim os diferentes setores envolvidos com a pesca, desde o pescador artesanal atê a indústria pesq ueir3.
Só para se ter uma idéia, o recém empossado Superintendente da SUDEPE, o Dr. Petronilo Santa Cruz de
Oliveira, constatou, após pesqUiSa realizada em colônias
de_ pescadores do Rio Graride do Sul, que a captura industrial caiu de 67 mil toneladas em 1973 para 42 mil to~
neladas em 1984, o mesmo ocorrendo na pesca artesanal,
que em 1972 atingiu 35 mil toneladas de pescado, caindo
gr3.dalivamente para 17 mil toneladas no ano passildo.
De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ação do homem sobre a natureza, -com a finalidade de incrementar
o desenvolvimento, modifica as concüções tisicas, biológicas e soCiak dos ambientes atingidos. Assim, faz-se necessârio que sejam a dotadas medidas eficazes que preservem os recursos naturais, dentro das novas condições
criadas para se manter o equilíquio ecológico. ~ aí que
eriffa a prática da psicultura.
No Brasil, _entretanto, a criação de peixes de água doce
é quase que exclusivamente praticada a nível de subsistência, como forma de lazer e sem finalidades comerciais. Embora registremos um desenvolvimento t~nico
muito bom, em nosso país, em relação à criação de outras espécies, a pesicu1ii.rfa continua,-entretanto, relegada
a segundo plano, sem a necessária difusão no meio rural.
Em um períOdo de grave crise econômica como o qui
vivemos, a carência alimentar e a quedá do poder aquisitivo da população por si constituem razões suficientes
para que· nos preocupemos em obter proteínas animal a
b~ixo custo e em abum;l_ância. Conforme relatório que
me foi entregue pela Associação Capixaba de Agricultura, as condições de criação de peixes na região de Domingos Martins, na ârea montanhosa de meu Estado,
EsPírito-Santo, pç_rmitem que se alcance o período de
abate em 1O meses, enquanto que, em outras regiões,
como Gramado, Friburgo, Campos do Jordão entre outras, só se consegue a mesma produtividade em 12 meses
de efigordã..
Neste sentido, é importante tam bêm que o Governo
da Nova República apóie o estabelecimento de projetas
em escala piloto, de modo que se possa avaliar a viabilidade_dos mesmos_em_ ~scala_comercial, dando prioridade
para o estabelecimento de serviços de extensão adequados para satisfazer as necessidades dos produtores. Esta
também ê uma forma de gerar novos empregos e, c-onseqüentemente, promover a fixação da mão-de-obra na
zona rural.
Porêm, Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, o que falta para
que a psicultura possa contribuir de forma expressiva
para aumentar a capacidade de alimentar a sociedade
com um produto de ótima qualidade, por sinal, ê a instituição_ de linhas de crêdito compatfveis com os recursos
doS_II).êdios e pequenos produtores.
_Acredito que a psicultura, como atividade destinada a
produzir alimentos para o homem, impõe-se como uma
das alternativas válidas para o aumento da produção de
proteína nobre, como uma alternativa capaz de corresponder ao esforço mundial na luta contra a fome. Além
disso, é fator preponderante para o repovoamento das águas afetadas com as alterações sofridas em decorrência
dos altos níveis de poluição registrados atualmente.
Ço_ncluindo, Sr. Presidente, desejo aos meus conterrâ·
nc;;Qs1:.arlQ$__Aibc;rto_ Aguiar~orintho Casagrande, Car~
los Faé e Luiz M. Coelho todo sucesso nesta fecundaatividade da multiplicaçílo dos peixes que, só trazendo be-
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neficios para a população e para o mefo ambieritC, deve
ser mais considerada e difundida em todo o Brasil.
Muito obriga4o. E~a o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -

Coneedo a

palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASfAO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia a seguinte discurso.)·- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
O Diretório Regional do PMDB de Mato Grosso emitiu nota oficial, pela qual trata do problema energético
de C Liabá e Mato Grosso globalmente.
Faço um apelo ao Sr. Presidente José Sarney de p6blico, o que também já o fiz pessoalmente, no sentido do
Governo Federal tomar providências urgentes e quiçã
urgentfssimas para debelar o _grave problema de energia
elétriCa do nosso Estado.
As aspirações do PMDB de Mato Grosso são de que
se tome as seguirites prOvidências:
a) antecipar a linha Itumbiara-Rio Verde para julho
00

1986;

b) antecipar de set./87 para abril/87 o 29 circuito de
230 KV entre Rio Verde e Coxipó (o 39 linhão);
c) antecipar a linha Cachoeira Dourada-Rio Verde
para julho de 1986 (prevista para set.f86);
d) antecipar de set./87 para abril/87 o compensador
estático de Coxipó;
_ e) colocar em operação a Usina Hidrelétrica de Manso em dezembro de 1990.
Adiailte diz a nota do PMDB de Mato Grosso:
... "Hoje, com o objetivo de reduzir o déficit Públi·
c-o, que segundo dizem ~ uma das causas maiores da
inflação, cortes foram feitos nos orçamentos das Estatais, o que determinou a suspensão dessas obras
vitais para o desenvolvimento de Mato Grosso.
O PMDB de Mato Grosso não concorda com
essa deliberação e lutarâ com todas as suas forçat
para que sejam liberados os recursos necessários l
realização dessas obras imprescindfveis ao processo
desenvolvimentista do nosso &tado, evitando, as-l!im, Q_ colapso energético nesta região.
Estamos solicitando a todos parlamentares federais do nosso Partido para que, incorporados, com
todas as for.cas vivas deste Estado, levem aos Exm..,
Srs. PreSidente da Repú.blica, Ministro do' Planej•
menta, Ministro da Fazenda e Ministro de Minas c
Energia, . a reiVindicação de todos os matogrossenses de que seja resolvido definitivamente
- -obras prioiitáiiaS p:ira o nosso Estado."
Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grito de alerta do PMDB mato-grossense é o meu também, diante da
emergência que se vive no que concerne à energia elétri-

ca.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
_
O SR. JOAO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia ci
seguinte discurso.) Sr:- Presidente, Srs. Senadores:
Em depoimento prestado na ma:iihã do último dia 3
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas do Senado Federal, o especialista Manocl
Thompson Motta demonstrou, exibindo dados precisos,
que o Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos tem
sofrido seguidas reduções. ComO todos sabem, a tributação incidente sobre os combustíveis constitui o instrumento bãsico não só para que os governos estimulem ou desestimulem- o consumo como também para que
os países desenvolvam sua economia energética e seus
transportes internos. É por esse motivo que a retração
a"pontada por Thompson Motta merece um exame acurado.
Quem se beneficiou com ela? Certamente não foi o
consumidor. Se o imposto se reduziu, o mesmo não
ocorreu com os preços pagos pelos derivados de petróleo, bem como pelos demais combustíveis. A não ser
recentemente, quando a Nova República adotou nova
política de preços, via-se o absurdo de termos os preços
internos dos combustíveis acompanhando os preços exteálos e as -variações cambüiis; como- Se não fosseni- em
grande parte produzidos aqui mesmo. O ganho com o
aumento da produção iriiema, fOsse com i:i petróleo expalavra ao nobre Senador João Calmon.
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traído pela Petrobrás, fosSe com o álcool, não era compartilhado com o consumidor.
Da mesma forma, O ganhador não foi o sistema nacional de transportes. Em pronunciamento cítado por
Thompson Motta, o ex-diretor geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, João Cataldo Pinto,
declarou que o atual plano viário demonstrava a necessidade de 117 mil quilometras de estradas asfaltadas para
. o País, mas apenas 86 mil haviam sido implantadas.
Pior, se persistir a falta de recursos para a conservação e
restauração de estradas, o Brasil terá no final desta dêcada 28 mil quilómetros de estradas em condições absolutamente precârias. Registre-se que Csse fatO jã ocorre em
uma situação de visível dificiência, uma vez que o Brasil
tem apenas 6,3% de suas estradas asfaltadas, contra 20%
do México, 22% da Argentina e 70% da Austrália.
Os grandes perdedores, porém, foram os Est~dos e os
Municípios. O Imposto Único reduziu-se, mas foi substituído e atê superado por outras taxas embutidas no
preço final dos combustíveis, como as contribuições para
a Previdência ou para o Finsocial, sem falar na ampliação da margem de ganho da Petrobrás. E acontece
que esses recursos não são repassados para os governos
estaduais e municfp.ais, que tanto têm a fazer não apenas
na área de transportes mas também, e principalmente, na
área.!Qç,ial.
_
.
..
ÁO cêiil1rátio, o Imposto Único C partilhado com os
Estados e Municípios. Determina o artigo 26, iriciso f'i,
da Constituição: "A União distribuirá aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municffos e aos Territórios sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos
(... )bem como dos adicionais e demais gravames federais
incidentes sobre os referidos produtos". Na redação
dada a esse dispositivo pela Emenda Constitucional n<1
23, de 1983, na emenda que recebeu o nome do ilustre
Senador Passos Pôrto, determina-se que aos Estados,
Distrito Federal e Territórios caberão dois terços do produto da arrecadação desse imposto enquanto aos municípios caberá o terço restante, dentro da parcela a ser
transferida. Aos Estados, Distrito Federal e Territórios
caberiam, portanto, 40% da arrecadação e aos Municípios, 20%.
- No eD.tanto, com a 'êeduçãÕ- dessa arreC:idaÇãO,--Csses
recursos, claro, diminuirão também. Por isso mesmo a
transferência determinada pelo artigo 26 da ConslifüTção
transformou-se em uma brincadeira. Basta ver que, mantidos os percentuais originais, o produto dessa airecadação iria a CrS 12 trilhões em 1985. Na verdade, ficarã
em apenas Cr$ 685 bilhões. Isso significa que os Estados
'e Ml!nicí:Pios, que receberiam perto de CrS 7,5 trilhões,
ficarão com apenas CrS 41 t bilhões, um vigésimo do que
poderiam alcançar.
.
.
~ Observe-se que o Brasil constitui uma exceção a nível
internacional. Enquanto países industrializados como
Bélgica, França ou Itália vêem os respectivos impostos
tínicos incidirem em percentuais superiores a 70% sobre
o preço final do produto, o Brasil tem apenas 3,8%, percentual ligeiramente aumentado com a nova estrutura de
preços fixada em julho passadO. E isso não trouxe qualquer beneficio ao consumidor, pois, no que se: refere a
ele, o imposto único foi somente substituído por outras
tantas taxas -taxas essas que, diferentemente do imposto original, não são partilhadas pela União com os Esta----dos e Municípios.
Outro dado que pode mostrar o declínio da participação do Imposto único é a comparação com a receita
do Imposto de Renda. Em 1970, o Imposto único correspondia a 57% do total arrecadado via Imposto de
Renda. Já em 1981 essa proporção se reduzira a 9%.
Com artificias como estes, a chamada Velha República vinha cumprindo suas metas de centralização das verbas e do poder. A Nova República precisa corrigi-las.
Mais do que isso, precisa e"iitpenhar-se verdadeiramente
em um amplo processo de reforma tributária. Jà tivemos
dezenas de grupos de trabalho examinando o problema,
~em nenhum resultado palpãvcl. O CongresSo-Nacional,
em oportunidades como ada aprovação da Emenda Passos Pôrto, a que há pouco me referi, buscou intervirDesse processo, garantindo mais recursos-aos Estaãos e ãos
Municípios- mas encontrou aí a má fé do czar da eco-
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nomia no governo Figueír'edo, que preferiu reduzir- o
montante do imposto sobrl?' combustíveis e lubrificantes
a partílhar as verbas de que a administração federal se
apossara.
Chegamos à hora da verdade. O Executivo e o Congresso devem, sem perda de mais tempo, definir rapidamente a reforma tributária. Os estudos estão af. A SecreM
taria do Planejamento dispõe de uma análise aprofundada das opções que podem ser tomadas. Devemos passar
à- decisão, antes que seja tarde demais e que se agrave a
um ponto de inadimplência absoluta a situação de nossos Estados e Municípios. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO PMDB- MG. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoM_
res:
A Presença do Brasil na Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas
O Presidente da República vaí ausentar-se do País
para comparecer à Assembléia Geral da Organização
das Nações Unidas a ter lugar na cidade de Nova Iorque
no curso do próximo mês de setembro. Pelo significado
do evento julgo oportuno tecer algumas considerações a
respeito do assunto.
O fato de. o Brasil iniciar uma nova etapa de sua vida
política com a progressiva restauração das instituições
democráticas gera, no planoexterior, expectativas e responsabilidades. As expectativas decorrem, fundamentalmente, da postura que o País irá adotar em relação aos
grandes ternas que afligem a vida dos povos. ~ notório
que as atuais autoridades executivas dispõem de maior
credibilidade no concerto das Nações, quando menos
pela propalada intenção de restabelecer, no âmbito interno, um clima de liberdade e pluralismo politico. Por
mais que os representantes do regime passado procurassem defender superiores valores êticos e morais no plano
internacional sempre eram cabidas reservas quanto à origem do poder exercido internamente bem assim quanto à
sua representatividade. Hoje o quadro é completament.e
diverso e é com justa razão que-se esperam definições.
No que tange às responsabilidades julgo despiciendo
reiterar o peso específico do nosso Pafs atualmente. Quer
pela-eXpresSão do seu produto interno bruto, quer pela
sua imensidão territorial, quer pela massa populacional
que dispõe, o Brasil não pode ignorar nem menosprezar
o fato de ser uma Nação cujo posicionam-ento influi
sobremaneira no jogo de poder mundial.
~ a Assembléia Geral das Nações U nídas, por excelénCÍ!l, _o grande fôro de debate das questões que interessam
a vida dos povos. Ali os governos dos diversos países expressam ãs suas opiniões, os seus anseios, as suas esperanças. Formam-se blocos unidos pela defesa do inte-resse comum. Forja-se uma_conscíêncía universal a respeito
do destino do homem. Pode-se afirmar que nenhum outro plenário é tão propício à divulgação de idêias e ·valores quanto este pela repercussão universal dos debates
travados. Enfatizar a importância deste cenário é o mesmo que repetir as razões da relevância do diálogo para a
convivência pacífica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é neste contexto que o
Presidente do Brasil irá discursar dentro em breve.
N(l.SSO País d~fruta de um3: singular posição no quadro universal. Não se identifica com as chamadas nações
do primeiro mundo porque estã longe de possuir a efetiva capacidade decisória e de influência económica que as
grandes potências do ocidente têm. Quando muito, com
este grupo comunga de certos valores que a linguagem
corrente identifica como ••ocid_entais", fruto sobretudo
da nossa herança histórica. Com o segundo grande grupo de nações, dito bloco ''socialista", pouco temos em
comum já que os interesses dominantes em nosso seio
não estimulam qualquer abertura neste sentido. As proM
fundas vinculações econômícas que nos atrelam ao mundo capitalista dificultam, para não dizer impedem, uma
aproximação que poderia ser mutuamente profícua.
Saliente-se, neste particular, que a solidariedade mais ou
menos ostensiva que vimos inantendo em relaÇão ao chamado bloco ocidental poÚco ou nenhum dividendo politico nos tem rendido. Quando se trata de negociar inte-
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resses concretos a condição de ''aliado" ê relegada a segundo plano.
Excluídos os dois mencionados centros de polarização
de poder seria o analista menos avisado induzido a crer,
pOr via de conseqUência, que o Brasil se encontra plenamente enquadrado no grupo das "Nações do Terceiro
Mundo". Â primeira vista seria inimaginável qualquer
outra classificação. Para infelicidade dos simplistas e tor~
menta nosso as coisas não se passam bem desta forma.
Grassa com crescente intensidade nos meios intelec-tuais, polfticos e econômicos do ocidente a convicção de
que integramos uma nova, pequena e privilegiada elite
de pafses denominados newly industriallzed countries N.I.C'-. (novos países industrializados). Estaríamos
prestes a sair do subdesenvolvimento, ou mesmo dele já
teríamos saído segundo os mais otimísüts, em virtude do
porte" e- da sofisticação do aparato produtivo, sobretudo
nos campos secundário e terciário. Esta colocação seria
por si de todo irrelevante caso não viesse a influir no di~
reito que reiteradamente invocamos de acesso ma~s favorecido tanto à tectiõfogia avançada, .desenvolvida alhures, quanto aos mercados abastados para colocação de
nossos produtos. A nova tipificação que nos pretendem
impingir traz o grave risco de forçar-nos a uma competição comercial que não temos condição de enfrentar. A
lógica de racioc:fnio é bastante simples. Países como o
nosso que já teriam ultrapassado o estágio mais- elementar de desenvolvimento deveriam ingressar no jogo do
mercado livre, eliminadas quaisquer vantagens ou preferências acaso acordadas no passado em virtude de uma
situação conjuntural hoje inexistente. Por outro lado,
incrementar-se-is o auxrtio e a cooperação no tocante àquelas nações consideradas em estado de pobreza absoluta.
incontestável que Brasil, México, Argentina e alguns
outros alcançaram substancial avanço relativo ao longo
das últimas décadas. ••pode até seduzir o desavisado e
pouCõ cauteloso observador a tese que visa a concentrar
os recursos destinados ao desenvolvimento nas regiões
mais carentes. Há que se considerar, entretanto, que os
setores mais avançados da economia destes países se encontram intimamente vinculados, quer do ponto de vista
fiit.a-nceiro quer do tecnológico, aos mercados das grandes pOtências industriais do ocidente. Se a opção feita no
passado foi certa ou errada não cabe aqui.apreciar. O
fato é que, no momento, nos deparamos com uma situação concreta em que a brusca e repentina mudança
das regras r;f_o_ jogo que possibilitaram alcançar algum
avanço material teria repercussões absolutamente catastróficas.
Por outro lado, a simples notícia da possibilidade de se
concentrar todos os esforços desenvolvimentistas em determinadas regiões do globo, tidas por abandonadas,
gera um clima de competição e desconfiança entre os menos favo.recidos_de todo prejudicial aos seus interesses. A
vingar a idéia dentro em breve assistiremos a um verdadeiro leilão internacioital, figurando os territórios dos
países pobres como mercadorias ofertadas e os senhores
do mundo como arrematantes.
Creio que o Brasil deve encetar vigorosa ação diplomática contra esta tendência que se revela não só nefasta
para os nossos interesses imediatos mas também para a
frágil unidade política que o Terceiro Mundo conseguiu
forjar apesar de todas as vicissitudes. Entretanto, se por
um lado nos cabe repudiar iniciativas tendentes a
quebrar a unidade_ terceiro-mun.dista, por outro temos o
indeclinável dever de assumir a vigorosa e intransigente
defesa dos interesses deste grupo. Temos, com certa freqUência, sido acusados de dubiedade e~n relação a determinadgs assuntos que não nos tocam de perto. intolerável, é inadimisslvel, seria um erro histórico imperdoáM
vel permitir que qualquer dúvida paire sobre o nosso alinhamento e determinação de pugnar por uma ordem
econômica mais justa que, em última análise, interessa
aos países em desenvolvimento. Devem as nossas autoridades usar todo o prestígio nacional, toda a força que as
conquistas económicas conferem ao Pafs, para, de fato,
assumir -a liderança de reivindicações que são um Imperativo moral para a humanidade. A condição relativamente privilegiada do nosso País em relação a outros que
se enContrain em deplorável estado de I?iséria acarreta o
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dever da iniciativa de coordenação politica dos deserdados. Temos suficiente autoridade, poder e influência
para tanto. Passemos a exercê-la.

Vimos assistindo ao longo dos anos muito cxercicio de
retórica e pouca ação polftica concreta. Os dois grandes
objetivos que devem nortear a atuação de nossa política
externa são a paz e a prosperidade geral. Quanto a este
último não entendemos que insondáveis razões estão a
impedir a nossa Chancelaria de empreender uma ação
diplomática no sentido de coordenar, em bloco, a condução do_ problema do endividamento financeirO. Este

angustiante tema, gerador de apreensão generalizada
pela capacidade que vem tendo de inibir todos os esforços no sentido de vencer a fome e a miséria, não pode
deixar de merecer um tratamento prioritãrio. intuitivo
que a questão se coloca no plano do poder político e não,
como querem fazer crer os banqueiros, no plano meramente contãbil. Estes últimos utilizam um organismo financeiro internacional para tutelar economias alheias
com fórmulas de austeridades que não são aplicadas nos
seus próprios países. Não obstante a meridiana clareza
do assunto, insistem os responsáveis pela nossa polftica
externa em afirmar que cada qual deve tratar do seu
problema isoladamente. Seria este um simples caso de
miopia política? Se assim é,- fica inais eSta advertência,
dentre as inómeras que já foram feitas, de que é preciso
mudar, já.
Ainda no plano económico, impõem-se uma ação eficaz e abrangente no sentido de vincular o fornecimento
de matérias-primas à. transferênci~ftecnológica e de investimentos. Seria -desnecessário e mesmo enfadonho repetir agora o que todos já sabem sobre os termos de troca no plano mundial. As circunstâncias e fatos que envolvem o assunto são do dominio público. As origens,
causas e soluções já foram expostas por ãnalistas e homens de ciência. Resta a decisão politiCa a ser adotada e
a coragem de enfrentar as retaliações inevitâveis.
Quanto aos problemas que afetam a paz e a segurança
creio que, embora sendo o Brasil um País desprovido de
artefatos nucleares, deve aliar-se ·aos esforços daqueles
que buscam algo alêm do mero .. equilíbrio do terror". A
corrida armamentista constitui uma afronta- à espécie
humana, quer pelas vultosas somas nela inutilmente despendidas quer pelo risco que representa. É absolutamente intolerâvel que as grandes potências continuem a
arvorar-se o direito de interVir onde quer que julguem
seus interesses vitais ameãçados. No pertinente ao conflito centro-americano, hã que se exigir e lutar pela preservação do direito à autodeterminação e livre escolha, por
cada qual, do regime político e econômico que melhor
lhe aprouver adotar. Quanto à situação reinante na África do Sul, que entendemos representar gravfsSima
ameaça à paz, urge reclamar do Plenário das nações atitudes mais enêrgicaS do que as atê agora adotadas.
Creio que esta intervenção fiCaria incoinpfeta se, ao
concluir, deixasse de fazer um apelo ao Chefe do Poder
Executivo no sentido de, aproveitando a oportunidade
da sua fala na ONU, anunciar a adesão do Brasil ao texto da ..Co_nvf:rição Contra a tortura e outros tratamentos
ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes" aprovada no curso _do_ano passado. Este importante instrumento de defesa dos direitos humanos não foi subscrito pelo
regime passado por razões jamais devidamente explicitadas. O Governo da Nova República, pelos compromissos que assumiu, não pode manter tal orientação con~
trãria à nossa tradição democrática- e humanista. Estamos convencidos que o poder civil darã esta demon&o
tração de altivez e apreço pelos valores fundamentais
que hão- de nortear o nosso futuro, qual seja o respeito
ao ser humano e aos seus direitos ihalienãveis. (Muito
bem!)

e.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -o Conce<lo a
palavra ao nobre Senador Ma.rtiris Filho.

O SR. MARTINS FILHO PRONUNCIA DISCURSQ QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR; SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
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Concedo a

O SR. EN€AS FARIAS (PMDB-PR. Pronuncia o seg"uirite discurso.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
Celebram-se hoje em todo o·Estado do Paraná, cerimôniaúeligiosas de sétimo dia, pelo falecimento do Professor Altair Santos Cavali, cuja vida foi um breviário de
fe, de prudência e de tolerância para com seus semelhantes, e um sfmbolo dedicação ao direito, à cultura, à educação e ao bem comuin.
O Paraná, estâ consternado pela perda do advogado
brilhante e, mais do que isso, do Jurista de cultura, cuja
-inteligêitcia e erudição, mereceu a homenagem e a reverência de todos os fôros e plenários do meu Estado.
_O Paraná e especialmente mais de cinco gerações de
advogados e juristas que ao longo de trinta anos tiveram
o privilégio de tê-lo como Professor e Mestre, além da
In.õ-ddade universitária, lamentam inconformados o desaparecimento do Professor Altair dos Santos Cavali
que; como tal, emprestou o seu saber e as luzes de sua
competência à Universidade Federal, à Faculdade de Direito de Curitiba à Faculdade de Enfermagem Madre
Leonie, à·Faculdade de Filosofia e à Faculdade de Direito da Universidade Católica, e à muitos outros entre os
mais conceituados Tabernâculos da ciência e da Cultura
no Paraná.
O meu Estado, ainda chora, e principalmente o seu
povo e, no seio deste em especial os mais humildes, que
_sempre encontraram em Altair dos Santos Cavali a resposta Pronta e desinteressada às aflições dos pobres e injustiçados, muitas vezes em busca de assistênciajurfdica,
para se proteger do arbitrio e dos poderosos.
Alguêmjâ disse que ..o Homem não êgrande pelo que
_ empreende, mas sim pelo que realiza". Pois este-de quem
quem
lhes falo agora Sr. Presidente e Srs. SeriadoreS;
com o pesar mais profundo de Homem Póblico e de cidadão, e de quem com a saudade de seu ex-aluno registro
o falecimento nesta hora, nos Anais do Congresso Nacional, este foi mais alêm do que empreender e realizar.
Altair Santos Cavali, pelo seu ex.emplo e pela sua sabe-

eae

l. Mário Juruna
'2. Jackson Barreto
3. Wilson Vaz
4. -Genebaldo Correia
5. Oswaldo Lima Filho
6. Denisar Arneiro
7. Siegfried Heuser
8. Nyder Barbosa
9. Benedicto Monteiro
10. Ivo Vanderliode
11. Francisco Pinto
12. Léo de AlmeidaNe.ves
13. Gorgônio Neto
14. Joacil Pereira
15. Domingos Leonel1i
16. Santos Filho
17.JorgeArbage
18. Juarez Bernardes
19. Siqueira Campos
20. Francisco Amaral
21. Nilson Gibson
22~Amaury Müller
23. Guida Moesch
24~ Jãc(iues D'Ornelles

daria, foi daqueles poucos que plasmou no espírito e na
vida de seus alunos e concidadãos o ensinamento e o caminho do respeito e do culto ao direitO, dos valores morais, do patriotismo e, sobretudo, da consciência do dever e da função social que a cada um compete no exercício e no desempenho de sua cidadania.
Defensor int~a,_ns_jgehte da liberdade e da justiça Social, Altair dos Santos Cavali fazia sempre de suas aulas
uma autêntica conferência.
Seus ensinamentos de Direito Penal, de Sociologia, de
Ciência Po1ítica,-de Direito Constirucional ou de Direito
Internacionill, levavam no exercício da cátedra, a marca
pessoal do seu Saber e do seu carisnia, que lhe permitiram como mestre de muitos mestres que foi, acrescentar
sempre mais alguma coisa rígidos currículos das escolas
ou mesmo ao conteódo dos livros.
Por isso e por muito mais que seria impossível ~e citar
num só- pronunciamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, peço-lhes _permissão para, desta Tribuna e em nome
das mais caras e legítimas tradições da cultura jurfdica,
da educação e da consciência polftica do meu Estado registrar aqui o pesar do Senado Federal à Família do Professor Altair Santos Cavali e a todo o povo paranaense,
pela perda daquele que, em toda sua vida, ajudou a construir a consciênCia de homens de bem e a escrever a bis--tória do Paranã. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Sena'dor Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Gostaria de fazer constar dos Anais do Senado a relação dos oradores de ontem, na Câmara e no Senado.
Na Câmara falaram no Pequeno Expediente os Deputados:

25. Magno Barcelar
26. Lãzaro CarvalhO
27. Ademir Andrade
28". Lúcia Viveiros
29: Valmor Giavarina
30. Nosser Almeida
31. Darcy Pozza
32. Albérico Cordeiro
33. Raul Bernardo
34. Wilmar Palis
35. Antônio Pontes
36. Cesar Cals_Neto
37. Inocêncio Oliveira
38. João B:âtista Fagundes
39. Jos_é Cama{go
40. José Mendonça Bezerr()
41. Josê Moura
42. Mârcia Braga
43. Renato Cordeiro
-- 44.Clemir Ramos
45. Mârcio Lacerda
46. Horácio Ortiz
47. ArtenirWerner

No Grande Expediente os oradores forma o_s seguintes~
~Agnaldo Tirilóteo (Reclamação)
-----= Ernani Satyro
- Antônio Amaral

--'- Ubaldino Meirelles
::.:.._Jorge Arbage
- Valmor Giavcirina

No perfodo de Comunicação de Liderança a:inda discursaram os seguintes DePutados:
---:- Sêrgio Lomba
....... Celso Peçanha
-Raul Bernardo
-JoséGeooíno
- Walmor Giavarina

-Amaral Netto
- Clemir Ramos
- Gastone Righi
- Fernan~o Santana
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No Senado usaram da palavra na sessão do dia 3 de
agosto os Senadores Luiz Cavalcante, Fãbio Lucena, Jutahy Magalhães, Itamar Franco e Humberto Lucena.
Participaram dos debates, aparteando os oradores 12 Se-·
nhores Senadores e por último, o Presidente José Fra-

gelli.
No dia de ontem ainda tivemos, no Senado, a reunião
da CPI das Sociedades de Economia Mista para ouvir o
depoimento do Sr. Henry Philippe Reichstul, Secretário
de Controle das Empresas Estatais.
A Comissão dC Fiscalização e Controle, 'na qual o depoente foi o Dr. Manoel Fernando Thompson Mota.
Reuniu-se ainda a Comissão Mista da Constituinte,
perante a qual compareceu o Dr. Afonso Arinos, bem
como a Historiadora Maria Vitória Mesquita Benevides.
Ainda tivemos a reunião da Comissão Especial ·que
examina o Código Civil.
Vê V. Ex•, Sr. Presidente, que tivemos um dia normal
de trabalho.
Nós que continuamos acusados de dissidiosos, cumprimos nosso dever. Infelizmente nos principais órgãos
de divulgação, ressalvando a manifestação do Presidente
José Fragelli e do Senador Fâbío Lucena, que tratava
sobre o assunto do jeton, o grande público tomou conhecimento, apenas, do pronunciamento do Dep~tado Agnaldo Timóteo, e isto em virtude dõ tom agresSivo, ou
mesmo ofensivo do" seU pronunciamento. Pará aqueles
que talvez se interessassem pelo que aqui se faz, ontem
foi um dia a mais, no qual os parlamentares não souberam cumprir suas obrigações.
No entanto, Sr. Presidente, 62 Deputados discursaram
na Câmara, 17 Senadores participaram dos debates no
plenário do Senado. Muitos debateram COJ?l os depoentes nas Comissões. ·
·
Em um regime democrático, temos_ que aceitar_ as críticas que nos são feitas, mesmo as injustas ou até as D.gressivas como aquela que caricaturam os deputados como
exemplo dos que ganham sem trabalhar. f: lamentâvel,
porém, que os que nos julgam tão mal, não tome um conhecimento do que os parlamentares fazem no seu dia-adia. e não conhecem nosso trabalho, porque se desejassem conhecê-lo, não poderiam, já que os meios de divulga~o. usando seu direito__de__opção da matéria a ser divuiiadã,ilão ju}gãm inlp~:trtante nem os de6ate8 de-Pienãrio, nem os trabalhos nas Comissões.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n~' 86, de 1985, de autoria do Senador Itamar Franco, que ualtera o art. 2~' da Resolução
n~' 79, de 12 de agosto de 1985".
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no regimento interno, a
matéria serâ despachada às Comissões de Constituição e
Justiça e Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nada mais
havendo a tratar,_ vou encerrar a presente sessão, designando pari a extraordinária anteriormente convocada a
seguinte
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PARECERES, sob nYs 553 e 554, de 1985, das Comis~
sões:
- de Legislaçio Social e de Finanças, pela prejudiciali~
dade, face os pareceres favoráveis oferecidos ao Projeto
de LeLda Câmara n~' 100, de 1978.

-3Discussão, em turno único, do projeto de Resolução
n~' 92,. de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusãO de seu parecer n~ 571, de I 985), que autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife a realizar operação de empréstimo externo. no valor de USS
5,000,000.00 (cinco m.ilhões de dólares norteame.ricanos), tendo
PARECERES, sob nl's 572 e 573, de 1985, das Comis-

sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

-1-

Projeto de Lei da Câmara n~' 100, de 1978.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n~' 101, de 1983.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 100, de 1978 (nl' 2JXJ2/76, na Casa de origem),
que institui salário adicional para os empregados no seter da energia elêtrica, em condições de periculosidade,
tendo
PARECERES, sob n~'s 553 e 554, de 1985, das Comis-

sões:
'""-- de Legislação Social e de Finanças, favoráveis ao
Projeto de Lei da Câmara n9 100, de 1978 e pela prejudi·cialidade do de n~' 101, de 1983.
-2Projeto de Lei da Câmara nl' lO!, de 1983.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n~' 100, de 1978.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nY 101, de 198~.(UY 2.49~/79, na Casa de origem),
que estende aos eletricitârios o adicional de periculosidade previsto no § 111 do art. 193 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei nl' 5.542, de JY
de maio de 1943, tendo

-4Discussão,· em turno único, do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nl' 196, de
1985 (n' 42{/85, naorigeffi), de 30 de agosto do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme~
te à deliberação do Senado a escolha do nome do
Tenente-brigadeiro~do-ar George Belham da Motta para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro.
Tenente-brigadeiro-do-ar Fabc:r Cintra.

-5'Discussão, em turno úniço, do Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n~' 202, de
1985 (nl' 430/85, na origem), 3 de setembro do corrente
ano, peta qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do nome do Dr.
Carlos Alberto Madeira para exercer o cargo de Ministrq dq Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente do
Mi_njstro Decio Meirelles de Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Está encerrada a sessão.
( Levanta~se a Sessão às I 7 horas e 50 minutos.)

Ata da 160• Sessão, em 4 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli.

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - :Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros
-Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- Jo~
sé Lins- Virgílio Tâvora -Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machad.o
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Heráclito Rollemberg - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - João
Calmon - José lgnãcio Ferreira - Moacyr Dalla Amaral Peixoto- Nelson. Carneiro- Roberto S;lturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso
-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo - Gastão Müller- Roberto Campos- José f'ragelli -Álvaro Días ....:_ Enéas Faria- Jaison BarretoCarlos Chiarelli - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo n.ómero regimental, d~~l~ro aberta a sessão.--·Sob a proteção de Deus inicíâinos õoS:Sôs trabalhos.

O Sr. III-Secretário irã proceder à leitura do Expedien-

te.

);: ·lido Õ seguinte
EXPEDIENTE

OFlCIO
Do Sr. 11'-Secreürio dtl: Cimara dos Deputados eac:amlnhando à revisio do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
· N• iu, de 1985 ·
(No 5.063/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
AUtõrTzSl o-DePãmi.iiento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Antenor Navarro, no Estado
da Parafba.
. 9 Congres!~}"~a~.~:m8.1 decreta·
Art. 111 Fica, autori;zado o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS a doar ao Estado

da Paraíba, mediante escritura pública, o terreno com
área de 7.061,0300 ha (sete mil, sessenta e um hectares c
Munidpio de Antenor
Navarro, Estado da Paraíba, onde foi construído o açude póbliCQ ... Pilões.. , com uma área alagada de aproximadamente 748,0000 ha (setecentos e quarenta e oito
hectares) com a finalidade de que o Governador daquele
EStado possa regularizar a situação fundiária dos posseiros que ali se encontram ocupando a parte seca da referida ãrea, nos termos do que estabelecem a Lei n9 4.504, de
30 de novembro de 1964- Estatuto da Terra, e a Lei Estadual n~ 4.500, de 111 de setembro de 1983.
Art. 211 (}"'terreno dC. que trata o artigo anterior
identifica-se pelo seguinte memorial descri tive;.: partindose do marco O = 303, de coordenadas UTM N =
9.259,240,000 e E~ 552.480,000. com azimute 3500 21'
45" e lado 537,59m, chega-se ao marco 01; deste, com
azimute ()I' 00~ 00" e lado 308,00m, chega-se ao marco 02;
deste, com azimute 275' 26' 25" e lado 105,48m, chega-se
ao marco 03; deste, com azimute .349'1 4Õ' 08" e lado
195,16m, chega-se ao marco 04; deste, com azimute 2799
27' 44" e lado 231,14m,chega-se ao marco05; deste, com
azimute 257'1 5.1' .34~' e lado 324,2lm, chega-se ao marco
06; deste, confrontando do marco 0= 303 até o marco06
tr~c.O.tQS centiares),localizado no
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com João Batista, segue com azimute 2749 36' 48" e lado
348,13m, chega-se ao marco 09; deste, com azimute 3239
07' 48" e lado IOO,OOni,--chega-se ao marco 10; deste, com
azimute 3Jlt> li' 09" e lado 212,60m, chega-se ao marco
li; deste, c_om azimute 3399 2U' SI" e lado 277,86m,
chega-se ao marco 12; deste, com azimute 12~> 34' 59" e
lado 229,5lm, chega-se ao marco 14; deste, com azimute
3479 47' 58" e lado 227,13m, chega-se ao marco 15; deste,
com azimute 31"' 29' 57" e lado_31l,97m, chega-se ao
marco 17; deste, com azimute _3429 04' 19" e lado

178,68m, chega-se ao marco 18; deste, com azimute 639
26' 06" e lado 268,33m-, chega-se ao marco 19; deste, com
azimute 2919-12' lO" e lado 248,85m, chega-se ao marco
20; deste, com azimute 316'1 58' 30" e lado 82,07m,
chega-se ao marco 21; deste, com azimute 358~> 01' 30" e
lado 348,21 m, chega-se ao marco 23; deste, c·om azimute
30()9 01' 06" e lado 207,88m, chega-se ao marco 24; com
azimute 313~> 45' 58" e lado 459,73m, chega-se ao marco
26; deste, confrontando do marco 09 até o marco 26 com
João Bernardino da Silva, com azimute 33?'1_10' 34" e
lado 562,00m, chega-se ao marco 29; deste, com azimute
326~> 38' JQ_" e lado 287 ,34m, chega-se ao marco 30; deste,
com azimute 3 17'1 35' 03" e lado 297,99m, chega-se ao
marco 31; deste, confrOntan-do do marco 26 até o- marco
31 com o Sítio Mulunguzinho, com azimute 341'1 59' 45"
e lado 294,42m, chega-se ao marco 33; deste, com azimute 321' 53' 05" e lado 276,27m, chega-se ao marco 35; com
azimüte 3239 07' 48" e lado 250,00m, chega-se ao marco
36; deste, com azimute 332~> 18' 02" e lado 451,77m,
chega-se ao marco 39; deste, com azimute 309~> 17' 22" e
lado 426,38m, chega-se ao marco 41; deste, com azimute
3069 45' 52" e lado 434,40m, chega-se ao marco43; deste,
confrontando do marco 31 até o marco 43 com o Sítio
Três Irmãos, segue com azimute 356? 39' 42" e lado
240,4lm, chega-se a_o marco 44; deste, com azimute 292'1
55' 01" e lado 267,08m, chega-se ao marco 45_; com azimute 303_9 25' 29" e lado ll9,82m, chega-se ao marco 46;
deste, com azimute 3191'41' 09" e lado 173,11m, chega-se
ao marco 47; deste, com azimute 3229 56' 45" e lado
373,40m, chega-se ao marco 49; deste, confrontando do
marco 43 até o marco 49 com o Sítio Tabuleiro Grande,
segue com azimute 19'1 05' 37" e lado 137,57m, chega-se
ao marco 50; deste, com azimute 52}i -25' 53" e lado
213,22m, chega-se ao marco 51; deste, com azimute 62'1
18' 13" e lado 430,30m, chega-se ao marco 54; com azimute 69'1 31' 40" e lado 160,1lm, chega-se ao marco 55;
deste, com azimute 789 57' 33" e lado 334,19m, chega~se
ao marco 56; deste, com azimute 3439 42' 21" e lado
135,44m, chega-se ao marco 57; deste, com azimute 3459
06' 49'' e lado 163,49m, chega-se ao marco 58; deste, com
azimute 3()9 57' 50'' e lado 81,63m, chega-se ao marco 59;
deste, com azimute 109 52' 17" e lado 307,52m, chega-se
ao marco 62; com azimute 699 01' 46" e lado 246,26m,
chega-se ao marco 63; deste, com azimute 115'1 16' 02" e
lado 276,45m, chega-se ao marco 64; deste, com azimute
839 02' 49" e lado 82,6lm, chega-se ao marco 65; deste,
com azimute 1139 37' 46" e lado 349,28m, chega-se ao
marco 67; deste, com azimute 65~? 59' .21" e lado
240,84m, chega-se ao marco 68; deste, com azimute 116'1
16' 27" e lado 176,20m, chega-se ao marc-o 69; deste, com
azimute 989 41'- 44" e lado 343,95m, chega-se ao marco
7 I, com azimute 929 48' 56" e lado 122,15m, chega-se ao
marco 72;- deste, com- aijffiute -1319 28' 43" e lado
184,20m, chega-se ao marco 73; deste, com azimute 88'1
06' 24" e lado 242,13m, chega-se ao marco75; deste, com
azimute 47~> 20.-f4" e lado 138,7lm, chega-se ao marco
76; deste, com azimute 669 52' 45" e lado J93,55m chegase ao marco 77; deste, confrontando do marco 49 até o
marco 77 -com quem de direito segue com azifnute 1339
07' 42" e lado 216,49m, chega-se ao marco79; deste, com
azimute 118~>- 30' 02" e lado 337,34m, chega-se ao marco
81, com azimute 343~> 18' 03" e lado 146,16m, chega-se
ao marco· 82; deste, com azimute 333~> 49' 29" e lado
131,48m, chega-se ao marco 83; deste, com azimute 419
19' 46" e lado 375,54m, chega-se ao marco, 85; deste,
com azimute 561' 18' 36" e lado l80,28m, chega-se ao
marco 86; deste, com azimute 82~" _1_8' 14" e lado
373,36m, chega-se ao marco 89; deste, com azimute 139
39' 02" e lado 288, 14m, chega-se ao_marco 90;.deste, com
azimute 67~ 32' 54" e lad_o 261,85m, chega-se ao marc_o91; azimute 3499 39' 05" e lado_ 233,80m, chega-se ao
marco 92; deste, com azimute 38~"- 22' 5:5"- e -lado
257,69m, chega-se ao marco 93; deste, com azimute 259
30' 50" e lado 97,5lm, chega-se ao marco 94; deste, com
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azimute 09 31' IS' e lado 220,10m, chega-se ao marco9_5;
deste, coni azimute 3529 :37' 34" e Indo 17 t,42m, chega-se
ao marco 96; d"este, com azimute 336'1 22' 14" e lado
174,64m, chega-se ao marco 97; deste, com azimute 2'1
16' 05" e lado 202,16m, chega-se marco 98; com azimute
16~> 44'__ 20" e lado 277,77m, chega-se ao marco 99; deste,
com azimute 639 26' 06" e_ lado 111,80m, chega-se ao
marco tOO; deste,_ com azimute 1109 23' 42" e lado
332,87m, chega-se ao marco 102; deste, com azimute
122.'1 OQ' 19~' e lado 18-s,ôSm, cheg"a-se ao niãrco -103; deste, corn azimute 13_89 25' 26" e lado 165,76m, chega-se ao
marco 104; deste, com azimute 1059 56' 43" e lado
101,92m, chega-s~ ao marco 105; deste, com azimute
146'1 18' 36" e lado 288,44m, chega-se ao marco 107; com
ãzim1,1te 1189 34' 15" e lado 230,01m, chega-se ao marco
109; desté, com azimute 1359 00' 00" _e lado 226,27m, _
Chega-se ao marco III; deste, com azimute 45'1 00' 00" e
lado 98,99m, chega-_se_ ao marco 113; deste, com azimute
348~ 41 ··24" e lado l63,17m, chega-se ao marco 115; deste, com azimute 19'1 37' 20" e lado 244,18~, chega-se ao
marco t 16; deste, com azimute 759 44' 08" __ e lado
121,75m, chega-se ao marco 117; deste, com azimu~ 269
49' 09'' e_ lado 4Q3,39in, chega-se ao marco 120; deste,
cori!_" azimute 68'1 44' 58" e lado 193,13m, chega-se ao
marco 121; deste, confrontando do marco 79 atê o marco
121 com o Sítio Cambito, segue com azimute 1211' 15'
49" e lado 327,57m, chega-se ao marco 123; deste, com
a:rimute 1619 33' 54" e lado 189,74m, Chega-se ao marco
124; deste, com azimute 1589 11' 55" e lado 161,55m,
chega-se ao marco 125; deste, com azimute 1869 28' 59" e
lado 442,83m, chega-se ao marco 127; deste, com azimute 103~> II' 2_6" e lado 131,47m, chega~se ao marco 128;
deste, com azimute 1231' 23' 55" e lado 218,00m, chega-se
ao marco 130; deste, _com azimute 1699A4' 35" e lado
213,4lm, chega-se ao marco 131; deste, com azimute
2059 47'.46" e lado J 33,28m, chega-se ao marco 132; deste, c-om azimute 164~> 12' 41" e lado301,37m,chega-seao
marco 134; deste, com azimute 183~> 36'__ 50" e lado
l90,38m, chega-se ao marco 136; deste, com azimute
2039 06~_23" e lado 326,17m, chega-se ao marco 137; deste, com azimute 1869 13' 33" e lado 110,65m,chega-seao
marco 138; deste, com azimute 218'1 26' 01" e lado
395,75m, chega-se ao marco 140; deste, com azimute
2099 32' 20" e lado 206,89m, chega-se ao marco 142; deste, com aZimute 14()9 59' 01" e lado 501,95m,chega-se ao
marco 145; deste, com azimute 8()9 06' 22" e lado
l74,60m, chega-se ao marco 146; deste, com azimute929
18' 3j" e~ lado 248,20m, chega-se ao marco 147; deste,
com azimute 135~> 49' 49" e lado 292,77m, chega-se ao
marco 149; deste, com azimute 118~> 00' 33" e lado
212,94m; chega-se ao marco 150; deste, com azimute
1519 41' 57" e lado 295,30m, chega-se ao marco 152; deste, com azimute 519 42' 35'' e lado 193,66m, chega-se ao
marco 153; deSte, cõm- azímt.ite 3471' 32' 06" e lado
194,59m, chega-se ao marco 154; deste, com azimute 29
17' 26" e lado 200,16m, chega-se ao marco 155; deste,
com azimute 79 25' 53" e lado 231,95m, chega-se ao marco 157; deste, com azimute 263" 31' 01" e lado l77,13m,
chega-se ao marco 158; deste, com azimute3Q49 30' 31" e
lado 194,16m, chega-se ao marco_ I 59; deste, com azimute 336~> 15' 02" e lado 54,63m, chega-se ao marco 160;
deste, com azimute 325Y 00' 29" e lado 73,24m, chega-se
ao marco 161; deste, com azimute· O~> 45' 50" e lado
150,0lm, chega-se ao mafcO 162; deste, Com azimute !59
56' 43" e lado 72,80m, chega-se ao marco 163; deste, com
azimute 239 44' 58" e fado 54,63m, chega-se ao marco
164; deste, _com azimute 59 08' 34" e lado 200,81m,
chega-se ao marco 165; deste, com azimute 289 29' 44'' e
lado 79,65m, chega-se ao marco 166; deste, com azimute
219 48' 05" e lado 53,85m, chega-se ao marco 167; deste,
com azimute 6~> 50' 34" e lado 100,72m, chega-se ao marco 168; deste, com azimute 119 47' 17" e lado 234,96m,
chega~se ao marco 169; deste, com azimute347'128' 16" e
lado 92,20m, chega-se ao marco 170; deste, com azimute
331'1 55' 39" e lado l02,00ni, -Chega-se ao marco_l71; déste, cOm azimute 36...- 58' 39" e lado 212,80m, chega-se ao
marco 172; deste, ·com azimut< 139 49-, 43" _e lado
133,88m; chega-se ao marco 173; deste, com azimute659
33? 229 e lado 241,66m, chega-se ao marco 174; deste,
c_::onn:ttitrrute 419 59' 14" e lado 134,54m, c.liega-se aO
marco 175; deste, com azimute 689 44' 58" e lado
l93,13m, chega-se ao marco 176; deste, com azimute 82il
07' 34" e lado 948,95m, chega-se ao marco 181; deste,
com azimute 4~~> 05' 08" e lado·39~,99m, chega-se ao
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marco 183; deste, confrontando do marco 121 até o marco 183 com quem de direito, :segue com azimute 97t 07'
30'' e lado 4039,JJm, chega-se ao marco 184; deste, com
a:úmute 122~" 00' 19" e lado 283,02m, chega-se ao marco
185; deste, confrontando do marco 183 até o marco de
185 com o Sítio CaC.oaubinha, com azimute 739 48' 39'~ e
lado 322,80,m chega-se ao marco 187; deste, com azimute 3()9 15' 23" e lado 138,92m, chega-se ao marco 188;
deste, com azimute 889 09' 09" e lado 310,16m;chega-se
ao marco 190; deste, com azimute 85'1 08' 08" e lado
471,70m, chega-se ao marco 192; deste, c-om azimute 66'1
30' 0.5" e lado 250,80m, cheg<!--Se ao marco 193; deste,
com azimute 599 44' 37" e lado 138,92m, chega-se ao
marco 194; deste, com azimute 111'1 48' 05" e lado
323,1Im, chega-se ao marco 195; deste,_c-onfrontando do
marco 185 até o marco 195 com o Sítio Caiçara, segue
com azimute 1689 41' 24" e lado 101,98m, chega-se ao
marco 196; deste, com azimute 2041' 13' 40" e lado
219,32m, chega-se ao marco 197;- deste, com azimute
1849 34' 26" e lado 250,80m, chega-se ao marco 198; deste, c9md azimute 399 48' 20" e lado 156,20m,chega-se ao
marco 199; deste, com azimute 165'1 10' 25" e lado
35r,7lm, chega-se ao marco 200; deste, com azimute
142~> 25' 53" e lado 164,01m, chega-se ao marco 201; deste, com azimute 225'1 00' 00" e lado 212, 13m, chega-se ao
marco 202; deste, com azimute 263'1 39' 35" e lado
181,1lm, chega-§e ao marco 203; deste, com azimute
214~> 17' 13" e lado 266,27m, chega-se ao marco 204; deste, com azimute 209'158' 54" e lado 300,17m, chega-se ao
marco 205; deste, com azimsute 2579 11' 45" e lado
225,6lm, chega-se ao marco 206; deste, com azimsute
2579 28' 16" e lado 92,20m, chega-se ao marco 207; deste,
com azimute 2559 15' 23" e lado 392,94m, chega-se ao
marco 209; deste, com azimute 196~> -41' 57" e lado
208,8lm, chega-se ao marco 210; deste, com azimute
1429 41' 46" e lado 264,01m, chega-se ao marco 211; deste, com azirriute 829 52' 30" elado 161,25m, chega-se ao
marco 212; deste, com azimute 9(}9 00' 00" e lado
290,00m, chega-se ao marco 213; deste, Com azimute 183
13' 28" e lado 711,13m, chega-se ao marco 219; deste,
coin azimute 93>ii_()O• 46" e fado 120,26m, chega-se ao
marco 220; deste, comd azimute 102'1 31' 44" e lado
92,20m, chega-se ao marco 221; deste, com azimute 1611'
33' 54" e lado 189,74m, chega-se ao marco 222; deste,
com "azimute 2f0'1 tw 07'' e lado 219,54m, chega-se ao
marco 223; deste, com azimute 1539 26' 06" e lado
178,89m, chega~se ao marco 224; deste, com azimute
2259 00' oo··· e lado 197,99m, chega-se ao marco 225; deste, com azimute 2709 00' 00" e lado 150,00ni, chega-se ao
marco 226; deste, com azimute 303'1 41' 24" e lado
216,33m chega-s~ ao marco 227; deste, com azimute2709
00' 00" e lado II O,OOm, chega-se ao marco 228; -deste,
com-azimute_2.479 37' 12" e lado 183,85m, chega-se ao
marco 229; (feste, __com azimute 222'1 30' 38" e lado
162,79m,- chega-se --ao marco 230; ·deste,- cõm ãzimute
125~> 13' 03" e lado 208,09m, chega-se ao marco 231; deste, com_azimute 1219 19' 43" e lado 269,26m, chega-se ao
marco -232; deste, com azimute 1581' 11' 55" e lado
269.26m. chega-se ao marco 233; deste, com azimute
174Í> 17' 22" e lado 100,50m, chega-se ao marco 234; deste, com azimute 201 48' 05" e lado 161,55m, chega-se ao
marco 235;_deste, confra:ntando do marco 195 até o marco 2.35 com quem de direito, segue com azirriute 227'154'
e lado 417,73m, chega-se ao marco 237; deste, com azimute 2149 12' 57" e lado 302,32ni, chega-se ao marco
239; deste, com azimute 203 57' 45" e lado 295,47m,
chega-se ao marco 243; deste, com azimute267'136' 51" e_
lado 240,21m, chega-se ao marco 245; deste, com azimu_te 237- 05' 41" e lado 202,48m, chega-se ao marco 246;
deste, com azimuite 29()'133' 22" e lado 85,44m, chega-se
ao mar_co 247; deste, com azimute 2269 38' 12" e lado
247,59m, chega-se ao marco 248; deste, com azimute
2199 17' 22" e lado 142,1Jm, chega-se ao marco 249; deste, com azimute 2419 11' 21'' e lado 228,25m, chega-se ao
marco 250; deste, comd azimute 2339 20' 38" e_ lado
_ _536,00m, chega-s_e ao marco 254; deste, com azimute
146918' 36" e lado.,l44,22m, chega-se ao marco 256; deste, com azimute 2369 18' 36" e lado 108,17m, chega-se ao
marco 257; deste, -com azimute 2339 07' 48" e lado
150,00m, chega-se ao marco 258; deste, com azimute 260
32' 16'' e lado 60,8 3m, chega-se ao marco 259; deste,
codril azimute 270 Oú' 00" e lado llO,OOm, chega-se ao
marco 260; deste, confrontando do marco 235 atê õ inar-co 269 com AlviiiOSantos, segue com azimute 2309-ll'.
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40" e lado 78,1 Om, chega-se ao marcO 261; deste, com
azimute 22()9 36' osn e lado 92,20m, chega-se ao marco
262; deste, com azimute 2531' 18' 03" e lado 104,40m,
chega-se ao marco 263; deste, com azimute28()1> 18'17" e
lado 111,80m, chega-se ao marco 264; deste, codm azimute 2441' 39' 14" e lado 210,24m, chega-se ao marco
265;_ deste, com azimute 239~' .02' lO" e lado 58,3lm,
chega-se ao marco 266; deste, com azimute 2451' 46' 20" e
lado 219,32m, chega-se ao marco 268; deste, com azimute 203~' _57' 45" e lado 196,98, chega-se ao marco 269; deste, com azimute 1901' 99' 29" e lado 172,63m,chega-seao
marco 270; deste, com azimute 3261' 18' 36" e lado
72,llm, chega-se ao marco 271; deste, com azimute2071'
38' 46" e lado 237 ,07m, chega-se ao marco 272; deste,
com azimute 259t _30' 31" e lado 274,59m, chega-se ao
marco 273; deste, com azimute 2769 42' 35" e ladq
17l,l7m, chega-se ao marco 275; destC:, com azimute
2701' 00' 00" e lado l80,00m, chega-se ao marco 277; deste, com azimute 217~' 52' 30" e lado228,04m, chega-se ao
marco 279; deste, confrontando do marco 260 até o marco 279 com Miguel Estrela, segue com azimute 3279 31'
44'' e lado 391,15m, chega-se ao marco 280; deste, com
azimute 2419 33' 25" e lado 272,9Sm, chega-se ao marco
281; deste, com azimute 2339 31' 51" e lado 286,01m,
chega-se ao marco 282; deste, com azimute 1449 36'19" c
lado 466, I Sm, chega-se ao marco 283; dCste:, com azimute 2369 18' 36" e lado 216,33m, chega-se ao marco 285;
deste, com azimute 1659 57' 50'' e lado 206, 16m; chega-se
ao marco 286; deste, com azimute 1929 OS? 41" e lado
14J,l8m, chega-se ao marco_ 287; deste, com azimute
2489 33' 08" e lado 300,83m, chega-se ao marco 288; deste, com azimute 2539 18' 03" e lado 104,40m, chega-se ao
marco 289; deste, com iiiímutc: 262~' 28' 3_4" e lado
53_4,60m, chega-se ao marco 291; deste, com azimute
2179 34' 07'' e lado 164,01m, chega-se ao marco 292; deste, com azimute 2149 59'_31" e lado l22,07m, chega-se ao
marco 293; deste, com azimute 2969 33' 54" e lado
67,08m, chega-se ao marco 294; deste, com aziOJute2789
07' 48" e-lado 70,7lm, chega-se: ao marco 295; deste,
confrontando do marco 279 até o marco 295 com João
Bernardo, segue com o azimute 2541' 03' 17'' e lado
218.40m, chc:ga-se ao marco 296; deste, com -~mpte
2469-48' 05" e lado 76,16m, chega-se ao marco 297; deste,
com azimute 2319 42' 35" e lado 242,07m, chega-se ao
ma.rco---298;--deste, -com··azimute- 2039"-l P
-c--lado__
76,16m, chega-se ao m_arco 299; deste, com azinlute ~8()1'
00' 00" e lado 130,00m, chega-se ao marco 300;- deste,
com azimute 16~ 41' 43" e IB.do 33S,4lm,-Chega-se-3o
marco 301; deste, com azimute 2399 36' 24" e lado
1.205,69m, chega-se ã.o-marco 302; deste confrontando
do marco 295 até o marco 302 com JoSé ·eavalcanti, segue com azimute 29()1'_51' 16" e lado 449,44m, chega-se
ao marco 303=0, confrontando com João Batista, ponto
inicial de descrição deste perímetro. Na gleba em referência situa-se o açude público Pilões; ocupando uma
área alagada de aproximadamente 748,0000 ha (setecentos e quarenta e oito hectares).
Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrãrio.

-ss;

MENSAGEM
N• 134, de 1985
ExcelenUssimos Senhores Membros do Corigressõ Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exp_os_it;;ão de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Iriterior, o anexÕ projeto de
lei que «autoriza o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas- DNOCS - Autarquia vinculada ao
Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona~ Situado no Município de Antenor Navarro, no Estado da
Paraíba".
Brasflia, 5 de março de 1985.- João Flgueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 086, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1984, DO MINISTf:RtO Dô INTERIOR
Excelentíssimo senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o incluso Anteprojeto de Lei que visa
autorizar o Departamento Nacional de Obras contra as

Secas (DNOCS) a doar uma áfea -de terra, de sua propriedade, ao Governo do Estado da Paraíba, com a finalidade de ser definida a situação fundiária dos posseiros
que estão a ocupâ-la.
O terreno que serâ objeto de doação compreende aBacia Hidráulica e área circunvizinha do Açude Público PiLões. no Município de Antenor Navarro-PB.
O Senhor Diretor-Geral do DNOCS; ex vi do art. 34
do Regimento Interno do Conselho de Administração,jã
se manifestou de acordo com a doação do imóvel tendo,
inclusive, o Departamento adotado todas as providências que devem anteceder o ato alienatóiiO.
-Resta, tão-somente, a expressa autoriz8.Ção legislativa,
para que se possa praticar o ato jurídico ora proposto, o
que me leva a soiicit.ãr a Vossa Excelência o encaminha--rn:ento-do incluso Anteprojeto à deliberação do Congress-o-Nacional.
Queira ãceitar, Senhor Presidente, os protestos do
meu mai~ profundo respeito,- Mário Dtt~d Andreazza.
AVISO N• 003/MEAF/1921j4, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1985, DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS:
À Sua Excelência o Senhor
Doutor João Leitão de Abreu
DO Ministro-Chefe do Gabinete CivU da
Presidência da República.

Setembro de 1985

dulo de propriedade rural que for estabelecido para aregii:í.o, obedecidas as prescrições da lei.
(Às Comissões de Assuntos Regionais e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação. Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 339, de 1985
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada. em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado n9 63, de 1983, que "Estabelece prazo para
cobrança de juros nas operações de crédito efetuadas por
Instituições Financeiras, e dã outras providências".
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1985. - Milton
Cabral.
Ó SR. PREsiDENTE (Josê Fragelli) - O requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Senhor Ministro

Erri atenção ao AV.S24/85, de30 de Nov. 84, do Gabinete CiVil da PresidênCia da República, tenho a honra de
informar a Vossa Excelência que o assunto ali citado
refere-se, não propriamente a imóVf:l de domíníó da
União, mas a uma propriedade de Autarquia Federal, no
caso o Departamento Nacional de Obras Contra as secas- DNOCS,_ vinculado ao Ministério do Interior.
Aproveito o ensejo para renovar a Vóssa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. :____ Danilo
Venturini_, Ministro Extraordinário para Assuritos Fimdiãrios.
LEGISLAÇÃO CITADA
r::EIN'~4.304~-

DE 30 DE NOVEMSRO DE 1964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.

CA PITU LO III
Das Terras P~licas e Particulares
SEÇÃO I
·Das Terras Ptibllcas
Arl. 11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
fica investido de poderes de representação da União,
para promover a discriminação" das terras devolutas federais, restabelecida a instância ad~inistrativa discipli..:naaa pelo- DeCreto-Lei n9 9. 760, de 5 de setembro de 1946
e com auto~idade para reconhecer as posses legítil;pas
manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimôn-io -pt1&lico
as terras devolutas fedçrais ilegalmen1e ocupadas e as
que se encontrarem desocupadas.
SEÇÃO IV
Dos Ocupantes de Terras Públicas Federais
ArL 97. Quanto aos legítiriloS-pOssuidores de terras
devolutas federais, observar-se-â o seguinte:__
I -o Instituto Brasileiro de Refonna Agrária promoverá a di~rimina~~o das áreas ocupadas por posseiros.J
para a progressiva regularização de suas condições de
uso e posse da terra, providenciando, nos casos e condições_P:!:_C!istos nesta lei, a emissão dos tífl.d--ºS de_ domiriio;
II -todo o trabalhador agrícola que, à data da presente Lei, tiver OcUPado, por um ano terras devolutas, terá preferência para adquirir um lote da dimensão do mó-

Item 1:
Projeto de Lei da Câmara n~' 100, d~ 1978 (tramitando em cqnjunto com o Projeto de Leida Câmara
n9 101, _de 19ª3)_
- .Discussão, em turno Ynico, do Projeto de Lei da
Câmara n9 IDO, de 1978 (n9 2.002/76, na Casa de
origem), que institui salário adicion_al para os empregados n_Q SÇtor de energia elétrica, em condições
de periculosidade, tendo
PARECERES, sob n9s 55_3_ e 554, de 1985, das
Comissões:
--- -De Legislação Social e de Finanças, favoráveis
ao Projeto de Lei da Câmara n9 100, de 1978 e pela
prejudicialidade do de nq 101, de 1983.
Em _djscuss_ão,_ (~a usa.)
__
;Não _h_aY~ndo quem peça a p~lavra, encerro a discussão.
· -·
E~ ~otãÇão.
O Sr. Murilo Badar6- Peço a palavra para encaminhar a votação, como Líder.
O SR. PRESID"ENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró para encaminhar a vota_ção.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)_.,..._Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta ê uma proposição de lei à qual o PDS dã seu
apoio, na absoluta convicção de que pratica um ato de
justiça.
O projeto que tem como objeto conceder adicional de
salário a empregados do setor de energia elétrica, que
trabãJham em condições de periculosidade, vem sanar
uma falhª d.~J~islação ,que atê então não havia. contemplado esta categoria de trabalhadores -brasileiros, com
um adicional compatível com os risco_s_ da profissão que
exercem.
O PDS, pela voz de sua Liderança e pelo pensamento
unânime de todos os seus membros, manifesta apoio a
esse projetõ, o que faço pela via do presente encaminhamento de votação.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O Sr. Roberto Satprnlno (PDT- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O- SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino como
Líder, para encaminhar a votação.
'
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O Senado Federal, complementando o trabalho da
Câmara, hoje, vai coroar -umã reivlridicação de mais de
20 anos, dos eletricitários, -em- favor desta remuneração
adicional, que cobre o risco efetivo ã -que-estão sujeitos
aqueles que trabalham junto aos locais de alta-tensão, e
que, injustifica e inexplicavelmente, atê hoje, não lhes
coube esta compensação.
De forma que é com uma- manirestãÇão de regozijo, e
observando a unanimidade da Casa que nós, em nome
do Partido, em nome do PDT,- damos integral apoio a
este projeto, que acompanhamos durante toda a sua tramitação no Senado, e que, como eu disse, hoje, se transforma em uma resolução que hã de marcar a história do
Congresso, pela sua importância e por corresponder ela
a uma reivindicação de mais de 20 anoS desta laboriosa
categoria. (Muito bem!)
O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, como Líder,
para encaminhar a votação.
-

O SR. ADERBAL JUREMA (PFL - PE. Como
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senãdores:
-Como Líder em exercício do PFL, venho também juntar a minha voz a do PDS e a d_o PDT, sobre o projeto de
lei da Câmara .. que instíttif salãrio adicional para os empregados do setor de energia elétrica, em condições de
periculosidade, tendo pareceres favoráveis das Cómissões de Legislação Social e de Finanças".
Sr. Presidente. como salientou o Senador Roberto Saturnino, hã mais -de 20 anos se luta por essa reivindicação, justíssima porqUanto-sabemos dos riscos que correm esses empregados nesse setor da economia nadoiiil.l.
Por isso, o Partido da Frente Liberal traz também seu
apoio integral à votação desse projeto. (Muito bem!)
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetti) ---Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para encaminhar a votação.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para encami·
nhar a votação. Sem revisão âo aradai-.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- Eu nem deveria falar sobre essa matéria, mas-estimula.:
do pelo nobre e dinâmico Senador das Alterosas, Itamar
Franco, resolvi encaminhar também a votação, uma vez
que fui Relator na Comissã_o de Finanças, e nessa oportunidade, e com parecer favorável, lutei também pela sua
aprovação. E nesta oportunidade, agora, quero louvar a
conduta do meu Lider, o estimado mineiro Senador Murilo Badaró, que jã falou por todos nós, quando manifestou seu contentamento por termos aprovado também
esse projeto nas comissões, em especial, na Comissão de
Finanças.
E nãO posso deixar, também, de me congratular com a
conduta do Senador Roberto Saturnino, bem cOmo com
a do Senador pernambucano Aderbal Jurema, que fize~
ram eco à palavra do Líder do PDS, Senador Murilo Badaró.
Estou certo de que o PDS acolherá com simpatia, eSse
projeto, fazendo justiça a essa -classe de eletricistaS~ votando favoravelmente à proposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero juntar o meu aplauso à aprovaçã_o desse proje~

to.

Fui autor de projetas semelhantes nesta Casa, mas que
não prosperaram sob um argumento que, felizmente, foi
afastaQ.o_nesse debate. t que se dizia que a ativídade no
setor da energia elétrica poderia influir aqueles que não
tinham contato. direto com as correntes elêtricas.
Então, QOr esse argumento os projetas sempre foram
rejeitados. Vejo, hoje, que a unanimidade do Senado _faz
justiça aos eletriciários, e aprova uma proPosição pela
qual me bati durante muitos anos. (Muito bem!)
O Sr. 'Gasti.o Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação, ·como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller, para encaminhar a votação.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB -

MT. Como

Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O PMDB não poderia estar ausente à manifestação
..que j~ fizeram os outros Partidos. De modo que o
PMDB Votarã a favor do projeto, porque não hã dúvida
de que se há classe de empregados que sofre mesmo com
ameaças graves de vida, a periculosidade é um fato con:- sagrado, é o da energia elétrica.
O PMDB, portanto, vota pela aprovação da propo~
sição. (Muito bem!)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, p~-a palavra
para encaminhar a votação_.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
[)ep_t?is da man_ifest~ção do nosso Lfder, nada mais tenho a dher, a não ser jUntar a minha voz para que o Senado da República aprove, nesta noite, esse projeto. E,
particularmente, Sr. Presidente, nós outros que já exercemos a atividade de engenheiro, neste setor, sabemos da
importância da aprovação deste projeto; portanto, a certeza de que o Plenário vai aprová-lo por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em votação.
-ossrs, senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
"O projeto irâ à sanção.
Em conseqílêncía da aprovação do presente projeto, a
Presidência, nos termos do art. 369, alínea b, do Regimento Interno e, conf<?rme os_ pareceres das Comissões
de Legislação Social-e Finailças declara- Prejudicado o
Projeto de Lei da Câmara n'i' 1O1, de 1983, item 2 da pau-

ta.

t

o seguinte o projeto aprovado

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 100, de 1978
(N9 2.001-B/76, na Casa de origem)
Institui salário adicional para os empregados no se-- - tor de -Emergia elétrica, em cOndições de periculosidã-de.
O Congresso Nacional decreta:
- Art. 1~> O empregado que exerce atividade no setor
de energia_elétrica, em condições de periculosidade, tem
direito a ulnii remuneração adicional de trinta por cento
so&ie o Salário··g·ueperceber. _
_ _
Art. 2~> No prazo de noventa dias o POder Executivo
regulamentará a presente Lei, especificando as atividades que se exercem em condições de periculosidade.
-Art. 3~> Esta Lei entrará em -vigor na data dR: sua
publicação.
Art. 41' Revog<tm-se as disposições em contráriO.-
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 92, de 1985 (apresentadp pela comissão de fi.
nançã-s como conclusão de seu Parec::er nl' 571, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade
do Recife a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 5,000,000.00 (cinco mllhões de dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n~>s 572 e 573, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Si-s. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprõvado .
O projeto irá à Comissão de Redação.
t o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 92, de 1985
Auioriza o Prefeiio Municipal da ~:idade de Recife
a realizar operação de emprés"tlmo externo, no valor
de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norteamericanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> ~ o Prefeito M unicipai da cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, autorizado, com a garantia da
UniãO, a realizar uma operação de empréstimo externo
no valor deUS$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares
norte-americanos) ou o 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, destinada a financiar o Programa de
Refinanciamento da Dívida Externa daquele Município.
Art. 2~> A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias a ser efetuado pelo Ministéio da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil,
nos termos do art. 1~', item II, do Decreto n~> 74.157, de6
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da pnHtica econômicoflnanceira do Governo federal, e ainda, o disposto na Lei
Municipal n~' 14.160, ~e 11 de julho de 1980, autorízadora da operação.
Art. 3'1' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

·o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

DIScussão, em fui"nci-Unico,-"do parecer da Comissão de_ Constituição e Justiça sobre a Mensagem n'
196, de 1985 (n'i' 421/85, na origem), de 30 de agosto
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar George
Belham da Motta para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-doAr Faber Cintra.
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de ConstituiÇão e Justiça sobre a Mensagem n'
202, de 1985 (n'i' 430/85, na origem), 3 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do nome do doutor Carlos Alberto Madeira
para exercer o cargo de Ministrp do Supremo Tribunal Federitl, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Décio Meirelles de Miranda.
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As matérias constantes dos itens 4 e 5 da pauta da pre-sente sessão, nos termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 3(9(85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senado-

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 19 horas e I minuto e

res:

volta a ser publicada às 19 horas e 38 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n' ·160, de
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, so!idtando a
transcrição, nos Anaís do Senado, do Artigo intitulado
udireita dá sinais de que está viva", do jornalista Tarcisio Holanda, publicado no Correio Brazlllense, edição de
24 de junho de 1985.

2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara n9 18, de -1985 (n9 4.337/84, na casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarí~
na e dá outras providências,- tendo
--- ~- - - - PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 526 e527, de
1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de [e( dO
Senado n\" 228, de 1981, de autoria do Senador Gastão
MUller, que autoriza o Ministêrio da Educação e Cultura
a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas Edi·
toras de todo o país, em regime de proporcionalidade de
obras em caracteres braille: e a permitir a reprodução,
sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para
uso exclusivo de cegos, tendo
PARECERES, sob n9s 334 e 335, de 1984, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_e
juridicidade, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes; e
-de Educação e Cultura, favorável.
4

Discussão, em p·rirrleiro úJ.rnó, dO Projeio de L~i do
Senado n9 158, de 1983, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que regula a utilização e a ll~eração
da conta vinculada do FGTS, para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n9s 652 e 653, de 1984, das Comissões:
-- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável; e
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta
de n\" 1-CE.

5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto d.CLei do
Senado n\" 20, de 1984, de autoria do Senador Nelson
Carneiro que acrescenta dfspositivo à Lei n• 6.649, de 16
de maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos
locatários com mais de 80 anos de idade, no caso de des~
pejo, tendo
PARECERES, sob n~'s 597 e 598, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com voto v_encido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiai-el!i.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às /9 horas e 40 minutos.)

-

Não posso calar-me diante do regístro que acaba de
ser feito, do meu retorno às atividades parlamentares,
depois de quase dois meses de afastamento d_o exercido
da Liderança do PMO B e do Governo nesta Casa. Foi
um perfodo de sofrimento atroz. Mas, graças a Deus, à
competência e à dedicação da equipe médica do Instituto
do Coração, em São Paulo, pude regressar ao fratenal
convívio dos meus companheiros, dos quais recebi, sem
exceção, uma constante solidariedade, através de telefonemas, de mensagem telegráficas, de cartas, de visitas.
Devo, neste instante em que retorno ao Senado, que é a
minha casa c a minha razão de ser, porque sou sobretudo
um animal político, testemunhar a minha gratidão a todos os Senadores, indistintamente, acima dos Partidos, e
também aos funcionários do Senado, que mantiveram,
--permanentemente, um cantata comigo, através de minha
família, aos jornalistas, enfim, a todos aqueles que me
comoveram com o seu interesse pelo restabelecimento da
minha saAde.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste instante, quero,
mais uma vez, reafirmar o meu compromisso com o meu
Partido com a Aliança Democrática, que formamos com
a Frente Liberal, com os demais Partidos, com o Senado
como instituição e com a Pátria, de voltar-me por inteirO, com tOdas as energias que me restam no corpo e na
alma, para ajudar o Presidente Josê Sarney na sua grande tarefa de realmente mudar o Brasil e implantar entre
nós uma verdadeira Nova República.
(Muito Bem! Palmas.)

ATO DO PRESIDENTE, No 175, DE 1985
O Pri!sidente do Senado Federal, no uso das atribuiçóiS que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, incíso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delefação de competência que lh-e fOi outorfiada pelo Ato da
Comissão Di'retoi'i n9 2, de 4 âe abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014716 85 2, resolve
aposentar, voluntariamente. Dalva Bastos Lopes, Enfermeiro, C1a~se "Especial", Referência NS-25, do Quadro
Permanente d9 Senado Federal, nas termos dos artigos
101, inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínCa a,
- da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430,
incisos III e V, e 414, § 4Q da Resolução SF n\" 58, de
1972, e artigo 29, parágrafo único, da RCSolucão S.F n\"
358, de 1983, bem como-da Resolução SF n\" 13, de 1985,
da Lei n•7.261, de 3-12-1984 e do Ato da Comissão Diretora n9 22, de 1985, com proventos integrais, acr~cido
de 20%, observado o limite previsto no artigo 102, § 29,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fra~
gelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 176, DE 1985
O PiesideritC do SeOadÕ 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 n92, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014193 85 O, resolve
aposentar, voluntariamente, bdina Borges de Oliveira,
Técnico Legislativo, Classe ''Especial", Referência__NS25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo único, e 102,
inciso I, alinea a, da Constituição da República Federa~
tiva çio Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II,
429 incisai, 430 incisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução
SF n\" 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF n9
1), de 1985,_ com proventos integrais, acrescido de 10%, e
a gratificação adicional p_or tempo de serviço a que faz
jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

Setembro de I 985

ATO DO PRESIDENTE N• 177, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atrí~
buições que lhe conferem os artigos 52. item 38, e -97, inciso (V, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n\" 014147 85 8, resolve
aposentar, voluntariamente, Givon Siqueira Machado,
Técnico Legislativo, Classe .. Especial", Referência NS25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciSo I, alíneaa,da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso l, 430, inciso IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF n\" 58, de 1972, e
artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n9 358, de
1983, e artigo 39, da Resolução SF n9 13, de 1985, com
proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação
adícional por tempo de serviço a que faz jus, observando
o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição FederaL
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Ferleral.

ATO DO PRESIDENTE No 178, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições 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 Díretorãn9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
Vista o que consta do Processo nv 014130 85 8, resolVe
aposentar, voluntariamente, Francisco de Assis Ribeiro,
Técnico Legislativo, Classe ·:Especiar•. Referência N~25, do Quadro_ Permanente do Seil-ado Federal, nos ter~
mos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alfena a,
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 4~0,
incisOs IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF n\" 58, de
1972, e aitigo 29, parágrafo úniCo,- da Re"sohição SF nt
358, de 1983, e artigo 31', da Resolução SF n~' 13, de 1985,
com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a -que faz jus, observado o limite previsto no artigo l02, § 29, da Consti~
tuição Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 179, DE 1985
_O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~
cisoJV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014189 85 2, resolve
aposentar, voluntariamente, Francisco Marinho Bandei~
ra de Mel!o Junior, Têcnico Legislativo, Classe "Espe~
cial", 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 Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e414, §49, daResolução SF n9 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único,
da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF n9 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo
102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fra~
gelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 180, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buiç_ões 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 Díretora n\" 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que coi1sta do Processo n9 013988 85 9, resolve
apõsentar, volontariamente, João Batista da Silva, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe "Única", Referência NS-16, do Quadro Perffianente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 111, e 1"02, inciso 1,

Setembro de 1985

alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos III e V, e414, § 4'~', da Resolução SF n'~'
58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolução

SF n" 358,--de 1983,-e artigo 39, da ResoluçãoSF n913, de
1985, com proventos integrais, correspo-ndentes ao vencimento da Classe "EspeCial", Referência NS-19, e a gratificação adicional por tempo- de serviço a que faz j1fs,
observado o limite previSto "nó artigo I 02, § 2"\ da Constituição FederaL
Senado_Fed_eral, 4 de setembro de 1985.- Josê Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 181, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso_ das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~"2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 013990 85 3, resolve
aposentar, voluntariamente, Benhur C_orrêa, Assistente
Legislativo, Classe .. Especial", Referêricia NM-3_5, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso IH, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso IV,
e 414, § 4'i', da Resolução SF n'i' 58, de 1972, e art. 2.,.., parágrafo único, da Resolução SF n~" 358, de 1983, e artigo
39, da Resolução SF n\'1 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicioflal por
tempo de serviço a que faz jus, observando o limite previsto no artigo 102, § 2', da ConstituiçãO Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 182, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições 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 nt 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 01418_8 85 6, resolve
aposentar, voluntariamente, Orestes Pereira Lopes, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe ..Especial", Referência NS-18, 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
Brasil, combinados com os_artigos428, inciso 11;429, inciso I, 430, incisos IV e V, e414,§4"', da Resolução SFn9
58, de I 972, e art. 29, parãgrafo único, da Resolução SF
n9 358, de 1983, e artigo 39,- da Resolução SF n9 13, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicional por tempo-de serviço a que faz jus,
observando o limite previstO no artigo 102,§ 21'1, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE No 183, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
COmissãO Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo-n"' -014050 85 4, resolve
aposentar, voluntariamente, Jorge Pinto de Alvarenga,
Têcnico Legislativo, Classe "Especial", Referência N825, 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 Brasil, combinados com os artigos 428, inciso H, 429, inciso I, 430,
incisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF n' 58; de
1972, e art. 2'i', parãgrafo único, da Resolução SF n"' 358,
de 1983, e artigo 39, da ResoluçãoSF n' 13, de 1985, com
proventos integraiS, acrescidos de 20%, e a gratificação
adiciOnal por tempo de serviço a que- faz jus, observando
o limite previsto no artigo 102, § 2', da ConstituiÇão Few
dera!.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985 . ...,... .Josê Fragelli, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE No 184,DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 2, de 1983, da
Comissão- Dirf:tora, resolve dispensar, a pedido, José
Franssínete de Lima e Silva, do emprego de Agente de
Segurança Legislativa, Classe "A", Referência NM-18,
do Quadro de Pessoal CLT, a partir de 12 de agosto de
1985.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 185, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no us-o· das atri-

buições que lhe conferem os- artigos 52, item 38, -e 97, inciso IV, do Regimento lilti:mo, e de acordo com a delegaçã-o de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n.,.. 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n' 130, de 1980, reSOlve autorizar a contratação, sob o regimejurídico da Consolidação das Leis do
TrabalJro ~ do Fundo 9,e Garantia por Tempo de Serviç-o, de Mauro Borges Teixeira Junior, para o emprego
de Assessor Técnico~ -com o salário menSal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 8 de agosto
de 1985, com lotação e exerdcio no Gabinete do Senador
Mauro Borges.
Senado Federal, 4 de setembro de 1985.-:- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 1' a 31 de
agosto de 1985- art. 293, II, do Regimento Interno.)
Projetas aprovados e encaminhados à sanção
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei dQ Senadon"' 118, de 1977 (n' 3.228/80, naquela Casa), de autoria do Senador Jessê Freire, que dispõe sobre o cheque e
dâ outras providências.
Sessão: _6-8-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n9 64, de 1982 (n"'
2.452/79, na Casã de origem), que altera o artigo 79 da
Lei n"' 6:649, de 16 de maio de 1979- Lei do Inquilinato.
Sessão: 7-8-85
-Projeto de Lei da Câmara nt 90, de 1982 (3.99\)/80,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo
19 da Lei n9 6.545, de 30 de junho de 1978, que dispõe
sobre a transformação das Esc-olas Técnicas Federais de
Minas Gerais, do Paranã e Celso Suckow da Fonseca em
Centrais Federais de Educação Tecnológica, e dâ outras
providências.
Sessão: 7-8-85
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 29";-de 1984 (n' 128/79,
naCasa de origem), que determina a inclusão de parãgrafo no artigo 5t da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de
1960 :..... Lei Orgânica da Previdência Social, regulando a
inclusão dos pes-cadores no regime dessa lei.
Sessão: 8-8-85 (extraordinária)
..:.:..: Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1985 (n'
5.686/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presiderite da Repú6I!Ca~ qUe autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Ministêrio da Educação crêdito especial até o
limite de Cr$ 32.332.000 (trinta e dois bilhões, trezentos e
trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros), para o
fim que especifica.
Sessão: 8-8-85 (eX:ti'aordináriar
-Projeto de Lei da Câmara n"' 55, de 1985 (n"'
4.980/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação
de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Regional
Eleitoral do Es.tado de Sãõ -Paulo e dâ outras providências.
Sessão: 13-8-85 (ex~raoi'dinâria)
-Projeto -de Lei da Câmara n' 83, de 1985 (n~"
5.739/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação
de _cargos no--Quadro Parmanente da Secretaria do Tribunal Eleitoral do Estado do Cearâ e dã outras proví~
dências.
Sessão: 19-8-85
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-Projeto de Lei da Câmara n'~ 116, de 1984 (n'
2 ..59_5/83, na Casa de origem). de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que acrescenta parágrafo ao artigo 232 da Lei n~ 5.869, dé I 1 de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil.
Sessão: 19-8..S5
-Projeto de Lei da Câmara n' 41, de 1984 (n.,..
1.272/83, na Casa de origem), que autoriza~ Poder Executivo a criar a Universidade Federal de Roraima e dá
outras providências.
Sessão: 20-8-85
.......;: Projeto de Lei da Câmara n' 54, de 1985 (n'i'
5.685/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, ao Ministério da Educação, erMita especial de
Cr$ 6.242.900.000 (seis bilhões, duzentos e quarenta e
dois milhões e novecentos mil cruzeiros), para o fim que
especifica.
Sessão: 20-8-8~
- Projeto de Lei da Câma_ra n9 60, de 1985 (n9
4.990/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial ao
Padre VirgíniO FistaroL (Ordem Salesiana).
Sessão: 20-8-85 (extraordinãria)
-Projeto de Lei da Câmara n9 132, de 1983 (n'
4.093 J8U), na Casa de origem), que revoga o artigo 22 do
Decreto-lei n' 5, de 4 de abril de 1966, que estabeleceu
normas para a recuperação económica das atividades da
Marinha Mercante, dos portos nacionais e da Rede Ferroviária Federal.
Sessão: 21 -8w85
- PrOjeto de Lei da Câmara n"' 92, de 1985 (n9
5.7'78/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que cria o Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher - CNDM, e dâ outras providências.
Sessão: 21-8-85 (extraordinâ_ria)
-Projeto de Lei da Câmara n"' 25, de 1981 (n9 6/79,
na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n'
5.869,- de 1fOe j"ãneiro de 1973- Código de Processo
Civil, no que se refere à arrematação_ de bens penhorados.
Sessão: 22-8-85
.
. _
-Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1985 (n'
4.958/85, na: Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta a pensão especial
concedida pela Lei n' 6.610~_de_7_de deze:mbro de 197_8, 8
Walter dos Santos SiquCíia-e dâ outras providências.
Sessão: 27-8-85 (extr"aordinârja)
__ ..
__.._
-Projeto- de Lei da Câmara n9 7, de 1985 (n'
~.009/85, na Casa de origem), de _iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto B_rasileíro do Desenvolvimento Florestal - IBDF, a doar o
imóvel que menciona.
Ses_são: f8w~~85 (extraordinária).
Projetos aprovados e enviados à promulgação
- Projeto de Resolução nt 2, de 1985, de autoria da
Comissão Especial, que aprova o Relatório, a Conclusão
e Recomendação da Comissão Especial destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias
do Jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acordos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a República Popular da Polônia.
Sessãa:_6-8-85 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n9 23, de 1985, de autoria da
Comissão de Fiscalização e Controle, que dispõe sobre a
tramitação da Proposta de fiscalização e Controle.
Sessão: 8-8-85
- Projeto de Decreto Legislativo n"' 11, de 1985 (n~"
87/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Convênio Internacional do Cafê de 1983, concluido
em Londres, a 16 de setembro de 1982.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Projeto de Deci'eto Legislativo n~" 19, de 1983 (n'
3/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperaçiiõ Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assinã.do entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular do Congo, em BraSflia, a 7
de julho de 1982.
Sessão; 27-8-85 (extraor~inâria)
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- Projeto de Resohição n' 85, de 1985, de autoria da
Comissão de FinanÇas, que modifica a redação do artigo
19 da ~esolução_n\' 122, de 1984, do Senado Federal, que

autonza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de. USS
150.000.000,00 (cento e cinqUenta milhões de dólares
americanos) destinada ao saneamento das finanças das
instituições ~e crédito, daquele Estado.
Sessão: 28/8/85 (extraordinária)
' -Projeto de Decreto Legislativo n~> 27, de 1985-(n'
106/85, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pafs nos
últimos dez dias do mês de setembro do corren_u= ano, a

fim de participar da abertura da XL Sessão da
Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas.
Sessão: 29-8-85 (extraordinária)

Projetos aprofãdos

e e"ríVlados à Cimara dos Deputados

-Projeto de Lei do Senado n~> 212, de 1981, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a competência da Justiça do Trabalho para conciliar e jlllgãr
dissídios orindos das relações de trabalho entre trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços.
Sessão: 7/8/85 (extraOrdinária)
- Projeto de Lei do Senado nl' 122, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a
aplicação da correção monetãri3 em depóSitosjudipiais.
Sessão: 9/8/85
- Projeto de Lei do Senado n~> 84, de 1982, de autOria
do Senador Itamar Franco, que submete à aprovaç_ão do
Congresso Nacional os contratos visando à obtenção de
empréstimos internacionais.
Sessão: 13-8-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n~> 26~ de 19-79, de autoria
do Senador Orestes Quércia, que acrescenta Parágrafos
ao artigo 517 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 14-8-85 (extraordinária)
-Projeto de;_ Lei do Senado n~> 93, 9_e 1980, de autoria
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema, râdio e televisão, da
História do Brasil ou de seus vultos.
Sessão: 14/8/85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n~> 49,- de 1985- (n~'5.565/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre indenização
-- - ----aos Ministros de Estãdo.
Sessão:- 20/8/85 (extÍ'aordinári3.)
-Projeto de Lei do Senado.I_l~' 124, de 1985- Com-plementar, de autoria do Senador Henrique Santillo, que
altera dispositivos da Lei Corilpleinentar nl' 25, de 2 de
julho de 1975, modificada pelas Leis Complementares
n~'s 38, de 13 de novembro de 1979 e 45, de 14 de de-zembro de 1983.
Sessão: 20(8/85 (c;xtraordinária)
- Projeto de Le'i do Senado n9 292, de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco, que disciplina a formação
de banco de dados pessoais e respectivo uso das infor. mações cadastradas.
Sessão: 22/8/85
-Projeto de Lei do Senado n~' 18, de 1984, de autoria
do. Senador Gabriel Hermes, que acrescenta a categoria
profissional do Contador no grupo das profissões liberais.
Sessão: 22/8/85
-Projeto de Lei do Senado nl' 2, de 1980, de autoria
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino
superior.
Sessão: 23/8/85
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nl'
5, de 1984 (n~> 3.825/77, na Casa de origem), que proíbe
os estabelecimentos de ensino de receberem, adiantadamente, anuidade escolares, vedando, ainda, a emissão de
título de crédito com a mesma finalidade, e dá outras
providências.
Sessão: 28-8-85 (extraordinâria)
-Projeto de Lei do Senado nl' 19, de 1980, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que determina que as instituições de ensino superior vinculadas à União mantenham cursos noturnos.
Sessão: 29-8-85 (extraordinária)
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-Projeto de Lei do Senado n~' 69, de 1985, de autoria
do Senador Amaral Peixoto, que iriclui Tancredo de Alm:ida Neves na Galeria dos ex-Presidentes da República.
Sessão:29-8~85 (e~traordinâria)

Projetos aprovad_Os

e enviados à Comissão de _Redaçio

-Projeto de Lei do Senado n~'47, de 1980; de autoria
do Senador Gastão MUller, que acrescenta dispositivo
ao artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), e dá outras providências.
Sessão: 7-8-85 (extraordinâria)
_;,_Projeto de Lei do Senado n~>_79, de 1980, de autoria
do Senador Henrique Santillo, que dispõe sobre pagamento do repouso semanal remunerado ao empregado
comissionista.
Sessão: 8-8-85
-Projeto de Lei do Senado n~> 130, de 1982, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que acrescenta parágrafo aQ artigo 73 da Lei nl' 5.682, de21 de julho de 1971
(Lei Qr&âf!ica dOs P~rtidos..,Políticos).
Sessão: 8-8~85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n~> 53, de 1983, de autoria
dQ Senªd_QtLQ.rge Kalume, que dispõe sobre a realização
de palestras, nos cursos de 11' e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre pe~sonalidades que se
destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras
providências.
Sessão: 9-8-85
-Projeto de Lei do Senado n~> 99, de 1979, de autoria
do Senador HumbettQ Lucena, que estabelece a obrigatoriedade decorreção monetária dos preços mínimos-dos
produtos agropecúarioS e das atividades extrativas.
Sessão:. 22-8-85
. - Pfojeto 4-e Decr:eto Legi::;lativo n9 34, de 1983 (n~>
29/83, na Câmara dos DepUtados), que aprova o texto
do Protocolo de 1978, relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1974,
conclufdo em Londres, a 17 de fevereiro de 1978.
Sessão: 29--s.:ss (extraordinãría)
Projetos- ~ejeltados e encaminhados ao Arquivo
-Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 1982 (n~>
1.899/79, na Ci:tsa de origem), que dá nova' redação ao§
do artigo 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.
Sessão: 7-8-85.
-Projeto de Lei do Senado n~' 320, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n' 6.815,
de 19 de agosto de 1980, que define a situação jyrfdic_a do
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigr_ªção, e- dá outras providências.
Sessão: !9-8-85.
- Projeto de Lei do Senado n~> 293, de 1977 - Complementar, de autoria do Senador Franco Montara, que
amplia o conceito de trabalhador rural para efeitos previdenciários.
Sessão: 20-8--8.\.
-Projeto de Lei do Senado nl' 107, de 1980, de autoria do Senador Affonso Camargo, que veda a prâtica do
pugilato a menores de 18 anos, e dá outras providências.
Sessão: 21-8-85.
-Projeto_ de Lei do Senado nl' 115,.de 1980,_de ªuto~
ria do Senador Pedro Simon, que estabelece prazo para
lançamento de novos modelos e marcas de automóv~is
nacionais e veículos afins, e dá outras providências.
Sessão: 21-8-85.
-Projeto de Lei do Senado n~' 44, de 1980, de autoria
do Senador Lãzaro Barboza, que dá nova redação aos
artigos 5~> e69 da Lei n~> 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre o Mercado de Valores Mobiliários e
cria a ComissãO de Valores MobíiiârioS.
Sessão: 27-8-85.
-Projeto de Lei do Senado n~' 7, de 1982, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a concessão de passe livre nos trens da RFFSA, aos seus servido2~>

res.
Sessão: 27-8-85.
-Projeto de Lei do Senado n~' 2, de 1983, de autoria
do Senador Mário Maia, que transforma o Serviço Na-
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cional de Informações (SNI) no Instituto Nacional de
Informática, Teleinformática e Telemática, C dâ outras
providências.
Ses,são: 27-8-85.
-_Projeto de Lei do Senado n~' 135, de 1984, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta o item XIX do artigo 165 da Constituição que dispõe so_bre a aposentadoria da mulher com salârio integraL
Sessão: 28-8-85.
Proposições retiradas e encaminhadas ao arquivo
- Projeto de Lei do Senado nl' 179, de 1985, de autoria do Senador Virgílio Távora, que dispõe sobre o cãlculo_ do imposto de renda na fonte, dos servidores públicos civis-, no períodO de 1~> de julho a 31 de dezembro de
1985.
~
Sessão: 27-8-85.
- Projeto de Lei do Senado n~> 84, de 1985, de autoria
dtYSeRador Roberto Saiurnino, que acreS~enta dis_positi~
vo à Lei n9 7.183, de 5 de abril de 1985.
Sessão: 27-8-85 (extraordinária.)
-'Projeto de Lei do Senado n~> 171, de 1982, de autoria do Senador Jorge Kalume, que institui zona frartca
na cidade de Cruzeiro_ do Sul, Municlpio do Estado do
Acre, pelo prazo que especifica, e dã outras providências.
Ses~_: 2_8-8-85.
Projetos encaminhados ao arquivo, nos termos do Art.
278 do Regimento Interno
-PrOjeto de Lei da Câmara nl' 220, de 1984 (nl'
1.940/79, na Ca~a_de origem), que estabelece a obrigatoriedade da empresa em manter um Assistente Social na
Comissão Interna de Preverição de Aciderites- (CÍPA), visando -ao estudo de suas causas.
Sessão: -14-8-85.
-Projeto de Lei da Câmara n~'49, de 1984 (n9 711/79,
na Casa de origem), que institui o passe liv-re a professo-res e seus <!~pendentes, nos transportes urbanos coletivos
de passageiros, e determina outras providências.
Sessão: 16-8-85.
-Projeto de Lei do Senado n~> 233, de 1984, de autoria do Senador Joige Kalume, que altera o art. 20 do Código de Processo Civil.
Sessão: 20-8-85.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 176, de 1983 (nl'
5 .. 161/81, na Casa de orígem), que dâ nova redação .it.o
art. 110 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade.
Sessão: 28-8-85.
-Projeto de Lei do Senado n9 88, de 1984, de autoria
do Senador Gastão Maller, que inclui a utilização de
agentes químicos desfolhantes, e de agrotóxiCos, fora das
condições legais previstas, entrC os crimes definidos na
Lei de Segurança Nacional.
Sessão: 29-8-85 (extraordinária.)
Mensagens aprovadas relativas i escolha de autoridades

-Mensagem n' 204, de 1984 (n\' 415/84, na origem),
sobre a_ escolha do Sr. Octâvio Luiz de Berenguer César,
Embaixador do Brasil junto à República de Trindad-eTo bago, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador dQ Bra~il em Santa Lúcia.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem n~> 205, de 1984 (n~' 416/84, na origem),
sobre a escolha do Sr. Sérgio Fernando Guarischi Bath,
Embaixador do Brasil junto à federação da Malásia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Governo do Brunei.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem n~> 206, de 1984 (nl' 417ja4, na origem),
sobre a escolha do Sr. Hétcio Tavares Pires, Embaixador
do Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil juntO ao Estado do Catar.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
~Mensagem n9 208, de 1984 (n~>419f84, na origem),
sobre a escolha do Sr. Ernesto Alberto Ferreira de Car-
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valho, Embaixador do Brasil junto à República da Costa
do Marfim, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Libéria.
Sessão:· 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem n~' 209, de 1984 (n'i' 420/84, na origem),
sobre a escolha do Sr. Celso Diniz, Embaixador doBrasil junto ao reino da Arábia Saudita, para, cumulativamente, e><ercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe do Iêmen.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
- Mensagem nt 2, de 1985 (n' 43/85, na origem),
sobre a escolha do Sr. Octávio Luiz de Berenguer César,
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad-e-

Tobago, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de Granada.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem nt' 65, de 1985 (n~' 142/85, na origem),
sobre a escolha do Sr. Fernando Augusto Buarque Franco Netto, Ministro de SegUnda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República de Cabo Verde.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem n• 127, de 1985_(n1'307J85, na origem),
sobre a escolha do Sr. Celso Monteiro Furtado para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades Econômicas Européias.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem n' 133, de 1985 (n'i' 319/85, na origem),
sobre a escolha do Sr. Fernando Paulo Simas Magalhães, Ministro de Primeira Classe, de Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à Delegação Permanente do Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração.
Sessão: 21-8-85 (extraordinária)
-Mensagem n'i' 176, de 1985 (n~' 393/85, na origem),
sobre a escolha do Acadêmico Josué de Souza Montello
para exercer a funçãO de Embaixador do Brasil junto à
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
Sessão:_ 21-8-85 (extraordinária)
Requerimento de convocaçio de Ministro de Estado AproTado

- Requerimento n• 303, de 1985, de autoria dos Líderes Carlos Chiarelli, Gastão MUller e Murílo Badaró, solicitando, nos termos do inciso I do artigo 418 do_ Regimento Interno, a convocação de S. Ex• o Senhor Ministro de Estado_da Indústria e do Comércio, Dr. Roberto
Gusmão, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a Política Industrial do País, as perspectivas de privatização da Economia; aS facilidades e dificiddades da Política de Exportação; e a situação das Estatais, à luz das recentes auditorias realizadas, bem como
as diretdzes globais do Governo no que tange a tais em~
presas.
Sessão:= 13-8-85 (extraordinária)

Projetos aprovados em 1' Turno
-Projeto de Lei·do Senado n~'99, de 1981, de autoria
do Senador Gastão MUller, que altera os artigos213, 215
e parágrafo único·; 216, 225 e 226 do Código Penal
(Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Título
VI - Qos Crimes Contra os CostUmes).

Sessão: 19-8-85
-Projeto de Lei do Senado ri•i59, de-1980, de autoria
do Senador Lá.zaro Barboza, ·que acrescenta alínea ao artigo 2' do Decreto-lei n' 869, de 12 de setembro de 1969,
que dispõe sobi-e a inclusão de Educação Moral e Cívica,
como disciplina obrigatória, nos sistemaS de--ensirio do
País_, C dâ outras providências.

Sessão: 21-8-85
....- Projeio de Lei do Senado n' 174, de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o
fUncionamento dS.s clínicas que menciona.
·-

Sessão: 21-8-85
- Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1982, de autoria
do Senador GaStão MUller, que veda a fabricação de veíc~I.os automotores de passageiros, com potência superiora 180 HP, que não sejam para consuillo à álcool, e dá outras providências.
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Sessão:_ 28-8~85
- Projeto de Lei do Senado n'i' 31, de 1985, de autoria
do Senador Jaison Barreto, que estabelece normas para
Vô-o POr instrumentos e dâ outras providências.

Sessão: 28-8-85
- Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1985 (n~'
4.024/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
d_o Estado de Alagoas e dâ outras providências.
Sessão: 29-8-85 (extraordinária)
Projeto aprovado nos termos do artigo 3~, VI, do Regimento Interno
-Projeto de Lei do Senado n9 53, de 1979, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta e altera dispositivo na Lei n' 6.179, de II de dezembro de 1974, que
instituiu amparo previdenciário para os maiores de setenta anos e para os inválidos.

Sessão: 28-8-85.

ATA DE COMISSÃO
(*) COMISSÃO DE REDAÇÃO

10• reunião extraordinária, realizada
ils 18:50 horas do dia 4 de junho de 1985.

. Ãs dezoito horas e cinqUenta minutos do dia quatro de
;unho de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Re.~niões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir_Vargas, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Jorge Kalume, Altevir Leal, José IgnâciO Ferreira, CJaudionor Roriz e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos o
Senhor Presidente concede: a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume, que em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 27, de 1984,
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no
Ç._ampo da Ciência e da Tecnologia entre o Governo da
Repúblic_a Federativa do Brasil e o Governo do Japão,
concluído em Tóquio, a 25 de maio de 1984. Aprovado o
parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador José Ignácio Ferreira que, em seu parecer
preliminar Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 84, de
1982, apresenta emenda n9 2-CR, e consulta a Comissão
de Constituição e Justiça sobre a alteração proposta.
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu,
Vânia Borges Camargo, Secretária- aCf hoc, a presente
Ata que, ?ma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à publicação.
Safá de Reuniões da Comissão, 4 de junho de 1985.Lenoir Vargas, Presidente.
('")Republicada por haver safdo com incorreções no DCN (Scçlio II) de 186-85.

RELATOR!O DA COMISSÀO PARLAMENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÀO N• 01, DE /980. DESTINADA A EXAMINAR A VIOLENCIA URBANA, SUAS CAUSAS
E CONSEQUENCIAS.
Relator: Senador Murilo Badaró
O aumento da violência e da criminalidade sob as mais
diversas niodalidad"es constitui Um dos fenômenos mais
notórios dos días atuais, estando riO centro das atenções
edas·pr·eocupaÇõe-s de governos e povos ·em todo _o Inundo.
Entre nós o recrudescimento da violência e da crimin~idade atingiu índices alarmantes nos últimos anos, especialmente nas grandes metrópoles, com tendência, porém, a alastrar-se a outros aglomerados urbanos menos
densos do Território Nacional.
.Fazendo eco às pr~-cupações gerais que o fenômeno
provoca, o Senado Federal acolheu a iniciativa do ilustre
SenadOr Orestes Quérciã, aprova.Fido a Resolução n'i' 01,
de 1980, que c:Oa a Comissão Parl~entar de Inquérito
destinada a examinar a violência urbana, suas causas e
conseqUências.
Constitufda a Comissão, eleitos seus Presidente e VicePresidente, os ilustres Senadores Orestes Quércia e Evelâsio Vieira, respectivamente, e designado este Relator,
trac;ou-se o roteiro dos trabalhos, passando-se à audiên-
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cia dos depoentes convidados, de cujas considerações damos, a seguir, a súmula dos aspectos principais focalizados. Instituir a prisão cautelar. Instituir os juizados de
--planfão permanente. Instituir o estâgio acadêmico obriN
gatório em delegacias e juízos. Reforçar, no Código de
Processo Penal, o poder investigatório do Ministério
Público. Revogar a Lei n~' 4.6ll._Vedação, no processo
sumaríssimo, de redação de memoriais pelas partes e de
pfazo ao juiz para redaçã4? de sentença. Restabelecer a
prlsão obrigatória em caso de pronúncia e de condenação. Desenvolver esforços no sentido da certeza da pu·
nição em caso de delito comprovado. Criminalizar a
contravenção de porte de arma. Enquanto não se unifi·
cam, desenvolver política conjunta PMs/Polícias Civi"s.
Instituição das varas regionais. Cr!minalizar o depósito
de armas. Completar ~ reforma do Judiciãrio para obtenção de Justiça mais acessível, mais rápida e mais barata. Esforço nacional de criação de mentalidade de respeito à Lei. Política nacional definindo o próprio poder de
polícia. Incentivo à recuperação de delinqUentes via Religião. Construir penitenciárias regionais. Criar um sistema penitenciário de grande capacidade e de baixo custo.
Prisão e cumprimento dã pena o mais próximo possível
da cídade do delinqUente. Formar pessoal penitenciário
especializado. Traçar uma Política Nacional de Defesa
Social, com_ metas a curto, a médio e a longo prazos.
5) Medidas Relacionadas com os Meios de Comunlcaçio
de Massa.
Urgir o cumprimento do Código de ~tica- Código Nacional de Re:gulamentação Publicitâria (CONARP),
subscrito pela ABERT e pela ABA (anunciantes). Subs~
tituição de filmes estrangeiros indutores de desregramentos de sexo e de extravasamento de violência por filmes
nacionais, preferentemente de caráter educativo. Incenti·
vo à TV para colaborar na educação e na formação da
consciência comunitâria. Despertar o senso de coresponsabilidade comunitâria, bem como do autocontrole e do heterocontrole dos meios de comunicação. lncremenJar o diálogo entre diretores, autoridades póblicas e lideranças comunitárias no sentido da preservação
dos_ valores fundamentais da família. Incentivo à utilização mais ·coristrutiva e positivamente educativa das
novelas. Esforço por noticiários menos negativistas e
mais focalizadores de valores positivos e exemplares.
Contenção dos abusos pelas autoridades c_ompc:tentes.
6) Esforço nacional de restabelecimento de uma reta
escala de valores e normas 'Superiores sociais, morais e
religiosas. Prevenção ético-social da violência e da criminaliadade, pela transmissão de reto sistema de valores e
princípios fundamentais. Redespertar o sentido da responsabiliadade pessoal. Educação para o trânsito na
família, na escola, nos meios de comunicação social, nas
entidades públicas e privadas. Envolvimento comunitário nas decisões de interesse comum. Esforço de redes-coberta e revalorização da identidade nacional, de bases
cristãs. Esforço nacional de educação e reeducação, na
famflia, na- escola, nos meios de comunicação social, nas
associações e entidades públicas e privadas, nas igrejas e
comunidades religiosas, no sentido dos valores huma~os
tf espirituais fundainentais.
_to parecer.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1982.- OrtJoo
tes Qiiércla, Presidente- MurUo Badard, Relator -JIItahy Magalhães - Aderbal Jurema - Nelson Carneiro
- Bernardino Viana.
SUMÁRIO DOS DEPOIMENTOS

1) Ministro de Estado da Justiça Ibrahim Abi-Ackel
Na "Reuníão realizada a 9 de abril de 1980 fOi ouvido
Sua Excelência o Ministro da Justiça Ibrahim AbiAckel.
ApóS focar a ligação entre o surto de violência e criminalidade com o surgimento da megalópole, ~ruto da industrialização, da urbanização crescente e do êxodo rural correlato, dando margem à proliferação das favelas,
coma formação de subculturas do crime e o agravamento do problema do menor abandonado e carente, a alimentar óS caudais da delinqUência, refere-se a dados vindos à luz na CPI do Menor, na Câmara dos Deputados.
segúndo os quais temos cefca de 25 milhões de menores
'carentes,- citarido algumas das causas responsãveis pela
cririiínalidade nesse segmento da população. entre as
-quais o abandono material e moral, as condições pre-
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cârias de saúde, a permanência excessiva nas ruas e em
ambientes nefastos e prejud-iciais, a falta de qualificação
profissional e o exercício de atividades marginais e_ anti-

s_ociais.
Quanto à "solução" de rebaixamento da idade deresponsabilidade penal, tacha-a de desprovida de qualquer
fundamento vâlido. " ... Nenhuma tese científica, ne"nhum
estudo de criminologia chega à conclusão de que se deve
processar a redução da idade da responsabilidade penal"
(DCN-!1, 9-8-80, pâg. 3534).
-

Aponta o caráter pendular das reações populares rclativaiilente aos delÚlqilentes, ora pedindo a pena de morte, ora endeusando-os, como a heróis, no que hâ grande
parte de responsabilidade dos meios de comunicação social de massa. ..TécriicoS -habilitados, inclusive com recursos de ciência Psicológica, hoje elaboram os grandes
planos de captação sobre a vontade dos indivíduos e da
massa, criando condições de envolvimento dos lares, das
idéias· e propósitos àa criatura, ditando- ii"õfmas de Conduta.. (id., ib.). E enfiüiza que ..... até. agora, nada se fez
no sentido de estabelecer e de traçar limitaçõeS devidas
por meio de uma orientação regulamentar, compatível
com o interesse do indivíduo e da sociedade. Hã um certo receio, na atua!idade, de se processar qualquer intervenção nessa ãrea atinente aos meios de comunicação,
em razão de envolver o fato possíveis medidas de censura
que, teoricamente, repercutiriam na ârea de ofensa à liberdade de expressão ... "
Mas, "assim como se fala da violência institucionalizada da polícia, seria possível falar-se da violência que os
meios de comunicaçilo resolveram Institucionalizar. Pâginas inteiras falando com linguagem desabrida, a adjetivação escandalosa das liberdades sexuais, das luxúrias,
dos costumes, da libertinagem das criaturas humanas,
falando dos crimes_de sedução, de estupro, de assalto, de
roubo, de seqUestro, de extorsão, como se tudo isso fosse
o grande e principal elemento de cultura para a inteligência do povo brasileiro. Combate-se cantando a violência,
educa-se fazendo hinos ao despreparo cultural, honra-se
eticamente, dando destaque às qualidades negativas do
homem. No campo da honra, o mesmo fenômeno:
conspurca-se a dignidade alheia. A difamãção, a injúria e
a calúnia são, a cada passo, retratadas na ârea de uma
grande impunidade que se assegura na faixa iiltOCãvel-dá
mâ imprensa: Na área da televlsilo o problema se agrava.
SãO CScolhidos, previamente, notícias e filmes_ de violên-_
cia a qualquer momento e a qualquer hora. Ora é o d_elinqüente que se revela herói pela sua capacidade sanguinâria, opondo~se ao cumprimento da lei, perturbando a
ordem, violando regras e princfpios, ora o policial to·
mando em suas próprias mãos a lei, violando todas as
normas de dignidade e de procedimento para combater a
criminalidade. Em um ou outro caso, o bandido se transforma em herói e carrega a mensagem que irivade todos
os lares, despertando a criança para o mal, para que o jovem se torne agressivo e condiCiQiiiidO- o adulto para a
violência e a delinqUência. Completa-se o círculo. Violência e álcool institucionalizados pelos meios de comunicação, c;o_roados esses fatores por dois outrOs gran-des
v[cios... " "Esta é a opinião do grupo de juristas convocados pelo Ministro Petrônio Portella para falar sobre a influência da imprensa, do rádio e da televisão no_ surto de
violência e criminalidade urbanas existente no Pa[s ... "
(id., ib., págs. 3334-3535).
Aborda, a seguir, aspectos cruciais do sistema prisional e carcerário do País. O quadro é caótico. Superpópu-lação carcerâria, ausência de celas individuais, falta de
higíene, promiscuidade, homossexUalismo, violências sexuais de toda ordem, víolências tisicas, falta de trabalho
e ociõsidade, aprendizagem e apeffeiçoamento no crínle,
falta de cantatas regulares com a família, dentre outros.
Merece particular atenção o fenômeno da reincidência.
"As estatísticas não são dignas de credibifldaileJ mas ouso
afirmar que a maioria deles retoma à prisio, nilo porque o
queira, mas porque não encontra ocupação, já que todos
lhes recusam a oportunidade de trabalho. E ele é preso, então, por vadiagem, porque não tem o que fazer, ou é obri~
gado novamente a delinqUir, porque, não tendo tido a opor~
tunldade de novo emprego, não tem com que subsistir."
(ld., ib., pâgs. 3535-3536).
-
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E denuncia: "a execuçilo da pena se processa no BrasU
dentro de um hiato de ilegalidade••• o _homem condenado à
pena pri,8tiva de-liberdade torna-se sujeito e objeto de todas as IniqUidades. A tese que hoje corre mundo, de que o
prisioneiro, o criminoso é muitJts vezes lrrecuperá,el, decorre muito mais dos males que lhe causamos do que propriamente da ausência do desejo de emenda".
"Poderíamos, a partir do Código de Execuções Penais,
que uniformizaria 9s processos de execução penal, que
estã.beleceria métodos de tratamento penal, que fixaria o
modo d~ execução do exame cri~inológico, que discrimlniula tOdos os demais direitoS de que o condenado
não foi despojado pela sentença privativa da liberdade,
dar um-pasSo decisivo no sentido de humanizar a prisão,
e de, em seguida, através do trabalho, processar a recuperação d~ quantos contingel!_t~ humanos fosse possível" (id., ib., pâgs. 3536. Grifos -nossOS). " ...0 trabalho hoje ê tido como recurso insUbstituível
na execução da pena. O trabalho deverâ ser agricola ou
industrial, conforme a procedência do conc!enado ... "
(Id .. ib.).,
"Também o Código de E~ecuções Penais começaria a
fazer ... o estabelecimento ou o início de uma pedagogia penitenciária ... O cárcere em nosso País é a sementeira da
reincidência e a escola de aperfeiçoamento do crime••. o
çârcere é a mais requintada e b_rutal formal de v_iolêncla que
o Biasil possui atualmente... Nenhuma prisão éaceíiável
hoje em dia se os hQmens que nela se encontram não têm
trabalho suficiente para garantir a aüto-sustentação da
própria unidade- prisionaL" (ld., ib.).
.. As metr6po1is brasileiras são 76, extremamente criminógenas... essas cidades metrópoles desenvolvem no
cidadão um sentimento difuso de ansied:llde••• indlviduallsmo ..• concorrência inuito aguda••.trabalho quase sempre
pouco gratificante•••ausência de lazer. Há, ainda, uma sociedade frenética e uma sociedade permissiva, e todos esses elementos somados, jâ agora dentro da cidade, já não
mais na cinta marginal, induzem ao crime, provocam a
violência, estabeleCem wna competlçi.e para a qual nen~um valor ntorãi é válido" (ld., ib.). __
_
Por outro lado, " .. .nas prisões brasileiroas s6 existem
pobres..."(ld.,ib.).
. .
Enfatizou a necessidade de especialização criminal dos
juízes. Ademais, •• ... hoje pune-se o delinqUente exclusivamente em função da gravidade do dano que causou,
quando, na verdade, se terá que obedecer a uma interaçã·o, não com a graviçjade do dano que causou, mas entre a natureza do delito que praticou e as condições psicossomâticas do delinqUente, facilmente apurãveis em
exame criminológico ...O que -não é possível é condenar
irremissivelmente a longas penas de prisão aqueles que
não têm necessidade da prisão para a sua emendabilidade, _ainda que grave o dano que tenham causado ..."(ld.,ib.).
"Todos sabemos que existem os criminosos ocasionais,
os criminosos passionais, aqueles que, repentinamente,
em função da honra e do amor, vêem explodir uma carga
criminosa, que se esgota no ato mesmo do delito. Depois, presas do arrependimento, são sempre os melhores
prislonelros•.•e os que nunca ou raramente voltam a delln~
qUir ... O mesmo não acontece com o estuprador, o ladrão
contumaz, aquele que realmente se viciou na prática do
crime, ainda que a sociedade tenha grande soma de responsabilidade_ no caminho que lhe reservou, nas injüstiças_ que lhe fez~ porque ele ê ma"is sabido e porque, por
expe-riª-ncia_ própria, adquirida na convivência do cárcere, sabe melhor dpsar a sua ação. Sendo os melhores es~
peciali.l>tas em assuntos criminais que conheço, estes,
sim, ~pam _9a pena com muita facilidade, porque são
me.~tr~ até nos interrogatórios feitos pelos juízes. As
grandes penas, entio, ficam reservadas aos simples e aos
simplórios, que, não sabendo defender-se e tendo matado
a}guma_s vezes ou tentado matar em função de razões
morais plenamente aceitáveis, sequer, às vezes vêem re-conhecido em seu favor o relevante_ valor moral que os
induziu ao crime" (ld.,ib., págs. 3536-3537).
Sobre o policiamento ostensivo, como meio de conter a
audácia de assaltantes e criminosos, observou: •". .. a presença do policiamente ostensivo em duplas, nos quateirões, pode evitar perfeitamente o distúrbio, e sem provocar ansiedade, nem distúrbio~ de .trâfeg(), n~m igju~t~ças,
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nem pancadarias, assegurar a ordem pública" (Id.,ib.).
Concluindo seu depoimento, assinalou o Ministro:
..N ás temos uma experiência nova em matéria de metrópole; temos ainda muito o que fazer para que, à semelhança de Tóquío, Paris e Londres, possamos ter uma
polícia inteiramente voltada para a prevençio e apenas excepcionalmente voltada para a repressão. Este é um trabalho para o qual nos devemos voltar: parlamentares, homens do Executivo, representantes da imprensa falada.
escrita e televisionada, porque, ainda que tópica, ainda
que mais mecâflica do que propriamente voltada para a
eliminação de causas ec_onômicas e sociais, é a arma de
que dispomos para conter e reduzir a n(,els aceitáveis os
índices de violência e de criminalidade que não só atentam
contra a segurança da sociedade brasileira, mas contra
uma coisa ainda mais importante: -o tipo brasileiro, o ho·
mem cordial, que depois das páginas lapidares de Sérgio
Buarque de Holanda, passou a ser o protótipo de ho~
mem brasileiro" (Id., ib., Grifos todos nossos).
Seguiu-se o diálogo com os membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Em sua intervenção o ilustre Senador Nelson Carnei~
ro, após ressaltar que a população das favelas é constituída, em sua maioria, por gente honesta e ordeira, preconizou que se assegure a liberdade do preso pobre que
não pode prestar fiança e que se instituam Juizes de Instrução, •• ... onde os delit9s sejam logo resolvidos e não-se
levem ao cárcere; durante meses ou durante dias, pessoas
que poderiam no mesmo momento ser libertadas através
do pagamento de uma fiança ou de uma responsabilidade assumida por alguém" (lb., págs.3537-3538) .
Respondeu o Ministro estarem sendo -proCessados estudos para a criação dos Juizados de Instrução, pelo menos nas cidades m.itiores -do País. Lembrou que na reformulação do Código Penal vigente a questão da inutilidade da prisão, em muitos casos, foi posta em termos adequados.
O ilustre Senador Paulo Br-ossard indagou em que medida as recomendações do Relatório Peyrefitte seriam
aplicáveis ao nosso País, respondendo o Ministro que o
docuemento Peyrefitte é o mais importante dos documeo~
tos da criminologia moderna••• mas servido por uma pecu~
liaridade que não se observa no Pafs... A respeito de crimi~
nalidade e violência urbana no País, só existem o relat6río da CPI da Câmara dos Deputados que estudou o
problema do menor carente e delinqUente; o relatório
dos juristas e o relatório dos sociólogos encomendado
pelo ilustre e eminente homem público MinistrO Petrônio Portella, e, agora, a CPI que hoje se inicia. São poucos documentos para abranger um fenômeno de tal Importância... " (Id.,ib.,pág.3539).
Solicitando a- palavra, indagamos do Senhor Ministro
se a sua Pasta aprovou as conclusões a que se referem as
Portarias n9S 689 e 791, tendo Sua Excelência respondido
que o· Ministério Dão aprovou os relatórios por ter tido a
preocupação de dá-los imediatamente à publicidade,
submetendo seu conteúdo a amplo debate nacional,
exemplificando que, entre as providências sugeridas, ele,
Ministro da Justiça, acha a prisão caUtelar rnatêria discutível, enquanto, por outro lado, o policiarili:ri.to osten~
sivo, também objeto de sugestão, ê medida de aplicabilidade imediata e de inegãvel efeitO prevcittivo.
Quanto_ _aos abusos que se cometem nos meios de comunicação, com notória incidência no aumeriio âa -Violêitcia e da permissividade, perguntamos a Sua Excelência que conseqllências jâ produziram as Providências do
Ministêrio no encontro mantido entre o Ministro e os
proprietários de meio~ de comunicação e que providências estão sendo tomadas no prosseguimento da tarefa.
Respondeu: ..0 resultado do primeiro encontro com os
responsáVeis pelas emissoras de rádio e TV não foi promisso~; acho que, desacostumados com um tratamento
desse tipo, reagiram mais com um silêncio do que com uma
oposldo às colOCações feitas pelo Ministro da Justiça no
sentido de reduzirem as cenas de violência e de sexo nos
horários anteriOres às 21 horas. Que razões nos terianllevado a esse posicionamento? ... a compreensão, em primeiro lugar, de que a televisão é a babá da criança brasi~
leira, a partir do meio-dia até o instante em que dorme...no momento em que falamos em violência, criminalidade,_menor.delinqüente, futuro do País, educação da
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juventude, ou temos a coragem de tomar as atitudes conse-

criminal, é o mais importante dos diplomas em matéria

qüentes ou então não devemos falar nesses problemas.•.seria evidentemente necessário preservar a criança da ln-

de ciência penal".

fluência e das cenas sobre sexo•••.A televlsio exerce um
papel da maior importância na violência e na criminalida-

de, não porque as crie, mas porque provoca nos predispostos uma rápida evolução no sentido da prática da violência
e da criminalidade••• Em renovados e contínuos contactos
com os diretores de TV, sempre sobre o lema de que é
preciso dialogar para não usarmos o corte, estamos começando a encontrar compreensio. Já há um interesse,
principalmente da parte das televisões, no sentido de se
comporem, de se achar um denominador comum, de se
reduzir as cenas de sexo e violência. Queremos alcançar
esse objetivo pela conversaçio, pela negociação de alto
nível, no sentido da preservação dos valores fundamentais
da nossa família" (ld.,ib.grifos nossos).

Questionamos Sua E;rc.celência sobre o problema da
planificaçio familiar e sobre a legislação sobre aposse da
terra. Após relembrar que o Brasil tem de gerar um milhão e quinhentos mil novos empregos por ano, e que as
camadas marginalizadas proliferam desordenadamente,
e que se tem de partir de alguns pontos fudnamentais,
um dos quais ê a questão da terra, ponderou o Ministro:
•• ... o tipo de exploração da terra e a relação homem-terra
acabaram por gerar esses deserdados que hoje eStão na
cidade entregues ao crime, ao subemprego, à mendicân-

cia ...€ impossivel reduzir a níveis aceitáveis a violência e a
criminalidade sem o ataque simultâneo a algumas, pelo
menos, de suas causas, já que todas escapariam ao defeito
natural das coisas humanas. Mas o problema da terra deve
ser encarado com urgência, para que através de tratamento adequado nessas relações se possa deter a migração
para os centros Urbanos" (ld.,ib., pãg.3540. Grifos nossos).
Fazendo uso da palavra, ato contínuo, perguntou o
ilustre Senador Jutahy Magalhães- tel}do em vista que
os assaltos põem em risco o direito de ir e vir dos brasileiros - que outras medidas, alêm do policiamento os-tensivo, estavam sendo tomadas pelo Governo pãra garantir o exercido desse elementar direito.
~espondeu o Ministro que hã duas maneiras distintas
de encarar o problema da criminalidade e da violência.
Hã uma concepção algo sonfiadora: " ... ê a daqueles que
imaginam urila cOmpleta reforma de estrutura no Brasil,
feita a longo, longuíssimo prazo, como fator de eliminação de toda a violência e de toda a criminalildade. E
toda violência e toda criminalidade não seriam jamais
extirpadas, porque o crime existe em toda parte, de formas diferentes mas sempre presente como subproduto
do homem, e o homem tem uma predisposição idêntica
para herói, santo e bandido ... E hã outra concepção,
algo simples, mas prática e objetiva, que, no meu entender, se compõe de duas alternativas~ primeiro, a mobDIzação tão rápida quanto possível de todos os contingentes
policiais disponíveis para o policiamento de ruas e praças,
dos logadouros públicos... Isto estã jâ sendo feito gradativa mas implacavelmente nos grandes centros urbanos,
com resultados_jâ disponíveis ..• E outra, é simultaneamente uma solução imediata prática para o problema prisional brasileiro, pois não adianta _o policiamento preventivo ou o policiamento repressivo, Q.ue vai redundar
na prisão de alguns, se essa prisão prepara o homem
para o delito ou o sofistica para a prãtica do delito e, em
seguida, o devolve às ruas para voltar à delinqUência, à
viol~ncia, à criminalidade, ainda com maior poder de ferir a sociedade. Na âmbito do Ministério da Justiça, estas· duas providências estão _sendo tomadas ... (ld., ib.
Grifos nossos). "Por _outro lado, o estabelecimento do
conselho de política penitenciária... formularemos o código de execuções penais e tentaremos... a descentralização
das 'prisões••• Essas duas são as únicas providências ao
nosso alcance jã que as demais são de estrutura e dependem da ação comum de todos os brasileiros" (ld., ib.
Grifos nossos).
- Segunda pergunta do ilustre_ Senador Jutahy Magalhães: ••.•. a reforma do Código de Processo Penal seria
necessãfia, premente mesmo, pa'ia criar-melhores condições _(ie combate à violência? "O C6digo de Processo
Penal- respondeu o Ministro- é o estatuto da Justiça

Outra Perguilta do ilustre Senador: ..Com relação ao
sistema penitenciãrio, qual a opinião do Ministro sobre
estadualização da leglslaçio penal?" "Acho que a experiência federal tem sido mais propícia à aproximação da
verdade criminal do que a fragmentação estadual'', redargUiu o Ministro.
Ainda o ilustre Senador Jutahy Magalhães: ..... V. Ex•
seria favorãvel à criação de tribunais especiais para menores, propostos no relatório'?" ... não só de tribunais especiaiS para menores, mas também tribunais especiais para
julgar delito de trânsito ... " (ld., ib. Grifos nossos).
Intervindo nos debates, perguntou o ilustre Senador
Lâzaro Barboza o que acharia o Ministro de se estabelecerem Colónias agrícolas para reeducandos, especialmente
para se tentar resolver em parte o problema da população carcerãria de origf:in iurat ResPOndeu Sua Excelência que "o problema se desdobra em dois campos de
atuação distinta ... nos delinqUentes de origem urbana é
quase impossível despertar o interesse pela agricultura ...
A colônia agrícola não é prisão fechada, é uma prisão
praticamente aberta, e para ela só podem ser conduzidos
os que estiverem em um estãgio de cumprimento da pena
em que os exames criminológicos tenham jã assentado
cientificamente a sua emendabilidade, e que também o
seu bom comportamento induza à certeza de que não fugirão; esses não fogenl" (Id., ib.).
O ilustre Senador Leite Chaves declarou que gostaria
de saber as medidas tomadas para conter o Esquadrão
da Morte e os chamados crimes do .. Mão Branca" e se o
Ministério da Justiça tinha condições de influenciar a
outros setores do Governo não só no sentido da reforma
agrãria como da colonização de terras no oeste do País,
com forma de deter as miirações, provocad-oras do aumento da violência e da-criminalidade. "A migração disse o Ministro - não pode ser contida ... O que leva o
homen'i a migrar é o desejo de melhorar a vida, e não hã
como obrigá-lo a ficar onde não quer; o problema é de
naYUreza sócio-econômica, e quero crer que não serã re~
s-olvido a curto prazo.,. O problema da criminalidade e
da violência, se tem nesses meios, nesses c0ri81omerados
i:narginais aos gralldes centros, a fonte de recrutamento
de seus autores, tem também como causa predominante
aquilo que poderíamos chamar a omissão policiaL .. b
inlPOSsível estabelecer com rigor o verdadeiro índice de
violência e criniiriãlídade enquanto não esgotarmos as
possibilidades de policiamento. _e eviOetite que falta de
policiamento gera a desenvoltura do meliante... " (Id., ib.
Grifos nossos). Quanto a "Mão Branca", disse o Ministro saber tanto quanto qualquer leitor de jornal.
O ilustre Senador Pedro Simon perguntou, quanto ao
Esquadrão da Morte e aos crimes do .. Mão Branca", o
que o Ministério poderia fazer para evitar essas coisas,
respondendo o MinistrO: •·Acredito que esses problemaS
de Esquadrão da Morte ou Mão Branca sejam o subproduto de um subproduto criminal, é exatamente essa violência indiscriminada, são esses ambientes criminógenos,
são essas reações violentas à violência que vão tomando
formas inusitã.das, vão tomando formas surpreendentes,
mas no fund_o são a manifestação da violência. E, se porventura forem praticados por agentes Ga lei, que deveriam impór ã lei pela justiça, e, não, pela violência, riiais
condenãveis são ... " (ld., ib. GrifOs nossos).
Perguntou o ilustre Senador, quanto aos atentados de
conotação política, qual a dificuldade que impede o Gov~~o de tr~_a9 conhecimentC? público os responsáveis_. _Lembrou o Ministro que, quanto aos crimes comuns, são da alçada da Polícia e da Justiça dos Estados.
" ... pelo menos no que diz respeito ao Ministério da Justiça - acrescentou -posso lhe fazer prova imediata de
que, ciente do fato, baixo imediatamente a portaria à
polícia federal para que diligencie no sentido de apurãlo" (Id., ib. Grifos nossos).
Informou o ilustre Senador Pedro Simon que "no Rio
Grande do Sul, o Juiz dC Menores fez um levantamentO e
chegou à conclusão de que em Porto Alegre, cerca de
70% dos roubos são praticados por menores de idade...
O problema é fundamentalmente social..." Sobre o pia-
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nejamento familiar, observou o Senador: " ... determinar
uma paternidade responsável, ainda que se faca no sentido de não forçar, mas apenas orientar, apenas educar,
para que a- mulher aceite ou não, caso queira, masd de
certa forma induzindo, no sentido de que marcharíamos
para uma sociedade de que quem tem dinheiro possa ter
filho e de que quem não tem dinheiro não possa, imagi~
nando que com esse planejamento familiar vamos resolver o problema da sociedade brasileira, a nível de daqui a
vinte anos, daqui a trinta anos, daqui a uma geração o
pobre não tendo filho estará resolvido o problema social
deste País, parece-me algo um pouco empfrico, um- pouco fora da realidade... " O Senhor Ministro: ..... planejar
a família não-cjuer dizer condenar a mulher pobre à esterilidade_.,."
Após estranhar a atuação da BENFAM e de outras
entidades, especialmente estrangeiras, no campo do controle da natalidade, inclusive lembrando a denúncia da
Associação Médica do Rio de Janeiro contra a BENFAM, preconizou o ilustre Senador: ···.t• acho que no
problema do planejamento familiar deveria haver, por
parte do Governo, do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, órgãos que
estabelecessem uma comissão de alto nível que traçasse
uma polftica e que debatesse com a sociedade... " (Ib.,
pâg. 3544).
Esclareceu o Ministro: .. 0_ que eu disse foi que, çrescendo a população brasileíra_no ritmo em que Vem crescendo, açho eu, numa conclusão inteiramente pessoal,
que inevitavelmente, no futuro, ter-se-ã que caminhar
para uma solução que seria o planejamento familiar ...
~'Quanto ao problema do menor abandonado e da delinqüência de menores, acrescentou: ..Tive oportunidade de
pínçar, nos estudos feitos a respeito, as causas que pelo
menos encontram unanimid_ade. Primeiro, o abandono
moral e material. Condições precárias de saúde e comprometimento da estrutura emocional. Escolaridade nula oa
incompleta. Permanência excessiva nas ruas, em ambientes·nefastos e prejudiciais. Falta de qualificação profissional. Exercício de atividades marginais e anti-sociaisn
(Id., ib. Pág. 3544. Grifos nossos).
O Deputado Adroaldo Campos, usando da palavra,
sugeriu a uriificação do salãrio mínimo como forma de
çonter as migrações procedentes do Nordeste motivadas
pela busca de melhores ganho_s, ~espondendo o Ministro
que a sugestão seria encaminhada ao ó_rgão próprio do
Governo.
O Deputado Antonio Zacharias, também presente à
Reunião, sugeriu a ampliação das áreu de lazer, especialmente com melhor utilização dos ginâsios de esportes, e
preconizou a transformaçio da prlsio-albergue em prldo
domid.Uar. Sobre a influência da televisão, observoq,;, u,,.
a televisão poderia muito bem diariamente conversar
com os delinqUentes, dando-lhes incentivo para que eles
percebessem que o crime não compensa. Após um filme
daqueles_que sabemos que não são recomendados, seria
bem necessária uma critica, mostrando a outra parte, no
sentido de educar a juventude. Nós sabemos que os nossos sensos captam e depois levam para o subconsciente a
imagem e a mensagem que lhe foram dirigidas, e nessa
hora é preciso desfazer aquela mensagem de violência que
a telev_isio realmente leva ao lar",, "(ib., grifos nosSos).

Respondendo e concluindo, disse o Ministro_:, "Evidentemente que as medidas de cootençio do êxodo rural,
através da melhoria das condições na.• zonas rurais do
País, têm que ser complementadas com a humanização da
vida na cidade ... n.SS poderíamos resumir essas quase qua·
tro horas de debate, afirmando que todos esses problemas
que estamos vivendo, de violência, de criminalidade, de Infância abandonada, carente e delinqUente, tudo isso decorre do processo de modemizaçi.o e urbanizaçio extremamente rápidas por que passou o nosso pafs nos últimos
anos. São uma espécie de seqilela, uma espécie de conseqil_ência que a próP'ria urbanização e a própria industrialização, se bem conduzidas serão çapazes de. resolver"
(ld., pâg. _3445. Grifos todos nossos).
OUvido- o Senhor Ministro da Justiça, realizou a Comissão uma Reunião de Avaliação, na qual se traçou o
roteiro subseqUente, seguindo-se os demais depoimentos.
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2) Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social
Jair Soares.

Inicialmente, observou Sua Excelência,~ ..0 Comportamento violento parece ser, em vários aspectos, expressão
de uma crise na política social e nos instrumentos de controle da sociedade contemporânea. Todo o esforço deve
ser feito para evitar as condições sociais que conduzem à
violência. A família, o sistema educacional, as organizações comunitârías, os meios de comunicação da massa
deveriam participar mais eficazmente no trabalho de

Prevenção. Um dos grandes fatores responsãveis pela
violência. segundo o jurista Heleno Frãgosa, é a crise
atual em que vive a família ... Entre outros _fatores q~e
concorrem para a violência, alinhamwse as neuroses da
vida modema que dificultam a reflexão, o esquedmento,
dentro do processo educativo de uma criança, dos elementos de convivência e fraternidade ••• (Notas Taquigrâfic·as,
pãgs. 1/3 - 1/4. Grifos nossos).
.. "Com referência à Violência do Menor, entendo que o
problema não pode ser examinado isoladamente, mas,
sim, num contexto global das causas que geram a violênw
cia, não só na nossa sociedade, mas, também, na sociedade dos demais países. Antes de mais nada ê preciso se
perquirir as determinantes que levam o menor à margiw
nalizaç.ão e ao delito, entre as quais podemos citar o cresw
cimento demográfico descontrolado, as migrações interw
nas, a desagregação da família, o choque entre as ge.
rações, a ignorância, o analfabetismo e a misér~a, além
dos fatores de ordem biológica e indivídual... ~preciso
um esforço tenaz e persistente para elimíilar oU- reduzj_!:_
as causas que levam o menor a delinqUir. Sendo o
problema do menor um problema eminentemente social
e não um problema de Polícia, é fácil compreender que a
busca de soluçdes para ele se há de fazer na organização
da sociedade, que deve defender a familia e pro_Cl!_rar melhor distribuição de bens.".
Assinalou algumas das medidas preconizadas pelo
Governo Federal para enfrentar o problema: reformulação do Código de Menores; evitar a convivênc_ia do
menor delinqUente com o adulto delinqUente nos estabew
lecimentos prisionais; maior controle do uso de tóxicos;
criação e instalaçã-o de unidades de triagem devidamente
aparelhadas para receber e manter a população de menow
res carentes; criação e instalação de unidades de tratamento do menor infrator em meio fechado com a devida
segurança e em locais semi-abc:rtos par~ -~ena~~ infr9:~
tores sem distúrbios de personalidade; facilitação de horários de trabalho que permitam às mães maior tempo a
ser dedicado às famílias; criação das Comiss"es Mistas
Municipais, com vistaS à cdaÇão de unidades de assistênw
cia, educação e proteção do menor carente; ampliação
da rede escolar, especialmente nos meios rurais; obrigatoriedade do exame de sanidade do agente criminoso menor; criação de casas de custódia e tratamento; r~formu
lação dos sistemas penitenciário e prisiOnal;_ prestação de
assistência às famílias de menores carentes".
Ressaltou o MinistrO sua di(erininaÇão à FUNABEM
no sentido de qu~. ",,. fossem desenvolvidos em seus estaw
belecimentos programas compatíveis com as mais autorizadas metodologias psicopedagógicas de reeducação,
de forma que tais estabelecimentos se constituam__em
pólos de um Centro de Pesquisas e InfOrmações sobre
delitos, causas, e elementos condicionantes e estimulantes da delinqUência do menor".
Informou qu~. Hos programas de cooperação da FUNABEM com entidades particulares dedicadas amenores ·carentes, em âmbito nacional, deverão perseguir as
seguintes metas: estimulo à participação da comunidade
na solução local com recursos próprios; assistência atraw
vés de supervisão técnica e apoio material às entidades
particulares com capa~idade de trabalho e liderança co-munitários e incremen(o à celebração de convênios com
entidades governamentais e privadas para a reintegração
ou a internação de menores quando necessário".
Disse o Ministro que hoje não liá falta de recursos na
FUNABEM para tratamento do menor abandonado,
mas sim falta de infra-estrutura nos Estados para que se
possa repassar tais recursos.
Denunciou que "a escola do menor abandonado e desprotegido é a rua, o assalto, a gang, o próp!'io~dulto_q_ue
o explora... antes de tentar impedir a violência que eles
provocam, deveria a sociedade meditar sobre a violência
que é cometida contra eles ... esse: menor quando chega~
instituição traz uma carga de violência que dificilmente
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se· cón-segue abrandar ... " (Notas Taqu~gráficas, pãgs.
2(7-2Jll. Grifos nossos).
Iniciada a fase de debates, indagamos do Sr. Ministro
que investimentos tem o Ministério feito relacionados
com o problema do menor e de que recursos dispõe para
planejar e desenvolver uma ação efetiva para solução radkal do problema do menor no BrasH, tendo respondido
Sua Excelência que este ano (1980) deverão ser investidos 2% (dois por cento) de um orçamento de 540 bilhões
de cruzeiros, ou seja, um aumento de 172,3% em comparação com os números do ano anterior. SãO cerca de lO
(dez) bilhões de cruzeiros, provenientes da arrecadação
da entidade.
Perguntamos, a seguir, o nível de prioridade de qu~
goza o problema do menor no âmbito do Ministério da
Previdência e Assistência Social, respondendo Sua Excelência que o Ministério encara o Problema do Menor
como um de seus maiores investimentos.
Após ressaltarmos que o elenco de atribuições do Ministério da Previdência e Assistência Social acaba fazendo com que o problema do menor fique rel~g.ado _!! tl_!ll
plano secundário, indagamõs do Ministio se ele considera a FUNABEM órgão adequado para tratar do problema do menor no Brasi1, redargOirido __q_ Ministro que ele
teria condições de fazer um bom programa de assistência
ao menor porque, a não ser em três Es_tados, ela atua só
normativamente.
Sobre como tem reagido a comunidade ao apelo da
FUNABEM e das FEBEMs no sentido de uma maior
participação na solução do problema d~ _menor, informou o Ministro que em alguns Estados bem, em outros
regularmente, e em outros pessimamente, exemplificanw
do com São Paulo, onde até hoje não houve uma subor_
dinação às norm_as da FUNABEM.
Ã nosSa questão sobre onde achava devia ser reformulado o Código de Menores, exemplificou com o caso de
aprision.ariienfo do menor, em que serra- melhor dar recurso à família para cuidar dele. Outras reformulações
poderiam ser propostas para comissão específica.
-Inquirimos sobre a extensão dos benefícios previdenciãrioS a tOda a área rúral, como um dos meios de conter
as migrações, tendo informado Sua Excelência que jã
submeteu ao Senhor Presidente da República anteprojeto_ de extensão de todos os benefícios previdenciários ao
trabalhador rural, com recursos da própria Previdê~_cia
SociaJ.---sem aumento da alíquota de Contribuição ao
FUNRURAL, adiantando, porém, que está em estudos
um reajUste dos encargos sociais, sobretudo em vista de
se dar uma aposentadoria condigna aos segurados.
Perquirido s-obre o que se faz quanto ao problema da
violência sobre a velhice no Brasil, respondeu que sobretudo através de aposentadoria digna e jUsta, estando em
curso providências relacionadas com o reajuste das aposentadorias, para se resolver o problema da defasagem.
Sobre as filas na Previdência, fator predisponente à
violência, e as perspectivas para sua definitiva eliminação, respondeu que, dependendo o problema, em
grande parte, das chefias dos setores de atendimento e de
informação adequada, o problema estava sendo equacionado pela base, com a ampliação do número de postos
de atendimento.
A respeito da posição do Ministêrio da Previdência e
Assistência SOcial na questão do planejamento familiar,
esclareceu~ ... Quan_to ao planejamento familiar, que eu

chamaria de orientação familiar, dentro da diretriz do
Presidente João Figueiredo, que entende que a paternidade responsável deve ser obedecida. onde o casal vaiescolher quantos filhos deve ter, nós estamos_ aguar~!l_!l_~O_
a-nõtma;-a política que o Ministério da Saúde devet:á
exeCútar.~:Nós precisamos de uma política de orientação
Pamiliar corajosa, onde o homem e a mulher, o casal, enfim, tenham a orientação adequada para poderem escolher a quantidade de filhos que querem e saberem, incluw
sive, de forma esclarecedora, que o Pafs vai se defrontar
com esse grande problema e que hoje é ainda o momento
oportuno para traçarmos as coordenadas desse prograw
ma ... "
Com a palavra, o Senador Aderbal Jurema perguntou
se a FUNABEM tem incentivad_o as es_colas téc_nicas,
quer urban_'!S guer rurais, para que o menor, ao invés de
ficar bloqueado dentro de uma escola d~...nada fazer",
esteja numa _escola de_ trªbalho, respondeu_ o Ministro
qÜe ·a FUNABEM tem estimulado as existentes.
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Afirmando que " ... a maioria de nossos menores se
tÕrnam delinqUentes porque não sabem fazer coisa alguma" e, que "a escola primária brasileira ainda é uma escola de lazer, porque não tem oficina de trabalho, na sua
maioriã", indagou o ilustre Senador se a FUNABEM
tem relação das escolas técnicas existentes, acentuando
que ..... ou a FUNABEM se preocupa com esse problema _da educação do menor abandonado ou ela apenas estará fõrfieceTiâo recursos para que as FEBEMs estaduais
mantenham depósitos de menores". Esclareceu o Ministro que •· ... dos 28 milhões de menores no País ... Temos
630 mil em todo o País em regime preventivo e 40 mil internos ... A tônica é o regime preventivo" ...
Sobre se há convénio com o SENA I e com o SENA C
respondeu o Ministro que sim.
.
Insistiu o ilustre Senador: ..... seria um plano adm1râw
vel se a FUNABEM incentivasse a multiplicação das escoJ.ru; técnicas nesse Pais" ...
~obre as diretrizes rc:lacionadas com o problema do
menor informou o Ministro estarem sendo procuradas
pessoas para se fazer o seguinte.~ ..estimular o atendimenw
to aberto ao menor em situação irregular ... Estimular a
criação de uma prontidão para o trabalho ... FaCilitar
condições para reformulação de Convênios com particulares ... Implantação de escritórios de representação onde
ainda não existam ... Fortalecimento da estrutra estudual ..._ Extinção da Supeintendência ... Fortalecimento
das representações estaduais da FUNABEM ... " (Notas
Taquigrãficas, págs. 72.8/3).
Terminou o ilustre Senador Aderbal Jurema sua intevençâo, fazendo apelo no sentido de que a FUNABEM
estabeleça um programa de incentivo à criação de escolas técnicas.
Intervindo nos debates, afirmou o ilustre Senador Nelson Cimeiro;." ... eu acho que o planejamento familiar é
uma iniciativa tão importante para o Brasil, que deve ser
iniciada e cOncretizada de tal forma dentro de um governo que o futuro governo disso não se desinteresse:... "
(Notas Taquigrâficas, pág. 8/6).
Respondeu o Ministro~ " ... este ano nós deveremos ter
o Programa de Orientação Familiar, aprovado pelo
CDS, depois de examinado pelo Ministério da Previdência Social, e depois encaminhado ao Ministério da Saúde ... " E concluiu;." ... pode crer V. Ex' que terá lâ (no
GOverno) um defensor desta Casa, deste Congresso na
minha pessoa, para apressar o programa que realmente
vai permitir que se aja dentro inclusive dos princípios
cristãos ..." (Notas, pãgs. 9/2~9/3).
A propósito do problema do menor, e sobre a melhor
maneira de tentar recuperá-lo, disse a Senadora Eunice
Michiles;,"Parece-me que o mais provável, o mais fácil,
o que mais se assemelharia a seu próprio lar, s_eria um lar
substituto. Então, parece que jã houve uma -experiência
neste sentido e_eu gostaria de saber os resultados ....... Sustentou a ilustre Senadora que se pudesse recorrer à
família de trabalhadores, que fosse bem constituída, bem
estruturada, que pudesse admitir mais um:;t ou mais de
duas crianças, seria talvez uma solução melhor,," ... a
criança, em vez de estar num internato, estaria numa
casa da familia, a cargo de uma família ... Se existe recurso sobrando, se os estados não têm uma estrutura, por
que não se tenta uma programa dessa ordem? Não seria
possível? Não sería éxeqOível?".
Reconl::iecendõ que os internatos aumentam a violência
do menoi-, informou o Ministro;."~ pensamento da ~U-_
NABEM fazer esse programa. No Rio Grande do Sul,
esse- prografna continua, com as famflias recebendo
auxílio, inclusive, através de repasses da FUNABEM ...
O programa precisa ser feito, mas temos que criar as
condições e isso estã sendo feito. O simples fato desse incentivo de uma familia que ganha um salário mínimo· ir
cuidar de uma criança e receber o repasse de 12 mil cruzeiros já é uma forma de ajuda.
Ressaltando que a criança começa a se marginalizar de-vido à ociosidade e que vê com muita simpatia o programa de creches, expressou a ilustre Senadora a sua convicção de que o melhor programa que está sendo feito no
País é o PROGENTE, que atua em forma de prevenção,
e se faz às tardes, esclarecendo o Ministro que é um programa do Governo do Estado, para o qual a FUNABEM repassa recursos que são aplicados sob sua supervisão,- aõ- _qúe acrescentou a ilustre Senadora~. •• ... nQs_
devíamos incentivar esse tipo de programa, de qualquer
gênero, através de qualquer Ministério. de qualquer for-

Setembro de 1985

ma, para que a criança tivesse o seu-.tempõ tódo ocupado
e não tivesse tempo, exatamente nessa faixa etária, de se

marginalizar, nas más companhias, ficar o tempo todo
nas ruas, ai começando um processo que termina realmente na sua marginalização ..... (Notas, pâgs. 10.4.10.6).

Ao final, a ilustre Senado~:.a. associou-se aos Senadores

que a precederam no sentido de pedir um interesse maior
para a implantação de um programa de planejamento fa-

miliar no País.
O ilustre Senador Orestes Quércia, Presidente da Comissão, perguntou quais os motivos pelos quais a FEBEM de São Paulo não mantêm convênio com a FUNABEM, respondeu o Minis_t_ro ac;b~r que uma das razões é
não precisarem eles de recursos.
Pondo em dúvida que a razão seja essa, o ilustre Senador Orestes Quércia questionou;. ..Quem sabe uma intervenção de Vossa Ex_c;elência jUnto ao Governo de São
Paulo faça com que o Governo-de São Paulo aceite os recursos da FUNABEM, porque a alegação do Governo
de São Paulo, dadas as dificuldades de tratar os menores,
é, exatamente, a falta de recursos".
Após o quê, completou o _Ministro::·-· nós em São
Paulo estamos modificando. Vai haver um novo coordenador e vamos ver até que ponto ele pode reiniciar as negociações para que se restabeleça o convênio que terâ
que ficar deriiro das normas da FUNABEM. Acho que
aí é que estâ todo o ponto nevrâlgico da questão" (notas,
pãgs. 11.2-11.3 ).
.
Com a palavra, após observar que sempre que falamos
em ação da FUNABEM e de outros órgãos estaduais em
relação ao menor, referimo-nos à ação nas zonas urbanas, perguntou o ilustre Senador Jutahy Magalhães;, "Existe alguma política da FUNABEM em interiorizar essa
ação preventiva, essa ação ... de assistência ao menor nas
zonas rurais?"
....Existir~ existe- resporideu o Ministro- o que falta
são as entidades para que se possa fazer um repasse do
recurso a nível rural". Acrescentou qu~. "uma das grandes linhas de atuação da FUNABEM é de que nós temos
que prevenir a ida dessas crianças para a própria FUNABEM ... "

Afirmou o ilustre Senador que, tendo a FUNABEM
recursos para repassar aos Estados, tais recursos poderiam ser repassados para organismos que tratam de orfanatos, ressalvando o Ministro que taiS entidades têm que
preencher alguns requisitos, dentro das normas da FUNABEM.

Perguntamos, a seguir, se a FUNABEM acompanha
de alguma maneira, uma vez que não é tarefa de sua
alçada específica, o problema do trabalho -do menor ou
se isso fica só restrito ao Ministério do Trabalho, respondendo o Ministro que oficíãlmente não acompanha, mas
hã uma preocupação no sentído de conseguir emprego
para o menor, havendo estudos sobre isso.
Por último, usou_ da palavra o ilustre Deputado Dario
Tavares, destacando, dentre os fatores que dão origem
ao menor carente, a explosão demográfica, as migraÇões
internas e a desagregação familiar, ressaltando que, no
que se refere ao planejamento familiar, a própria Igreja,
que admite o planejamento, havendo motivos justos,
através do método das abstenções, poderia colaborar.
No programa de instalação das grandes destilarias se poderia direcion ar as migrações internãs paia esSaS- áreas,
enquanto que uma melhor distribuição de renda e uma
contenção dos excessos dos meios de comunicação po-derá contribuir para maior preservaçào_da família.
Lembrou, ainda, o ilustre Deputado que os meios de
comunicação afetam a população na rua, nos clubes, por
todo lado" (Notas Taquigráficas, pág. 12.2-,2.4).
3) José Bonifácio de Oliveira Sobrinho

Na 5' Reunião da CPI, realizada a 24deabril de 1980,
foram ouvidos três representantes de televisões, o primeiro dos quais foi o Senhor JoSé Bonifá_cio, Superintendente de Produção e Programação da Rede Globo, que
defendeu a tese de qu~. ''não hâ nenhum relatório sobre a
correlação entre a violência e a televisão". (DCN-11, 179-80, pág. 4668), alinhando, dentre outros argumentos,
pesquisa da Universidade de Harvard, segundo a qual,
, ..... 70% dos delinqUentes juveiús Vêm de lares em que
não existem rádios ou TV, 60% de lares em que os pais
bebem excessivamente, 60% de lares onde não bâ entendimento familiar, 60% queixam-se da indiferença das
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mães, 60% queixam-se de indiferença paterna e 60% vêm
de lares Onde os pais os deixam soltos para fazer o que
lhes der na cabeça... Cidades como Nova Iorque e Chicago apresentaram os mais elevados índices de violência de
sua história nos anos 20 e 30. Entretanto, a televisão só
- chegõu regularmente àquelas cidades em 1946, muito depois dos gangsters" (id., ib.).
4) José de Almeida Castro

O Sr. JoSé de Almeida Castro, DiretÕr dos Diãrios Associados da Bahia, sustentou a tese de que." ... os meios
de comunicação. servindo à sociedade, refletem a Sociedade a que servem". (DCN-1117-9-80, pãg. 4669). Afirmou estar de pleno acordo em qu~ " ... a televisão desperte os valores fundamentais do homem dos qUais ele não
quer abrir mão ... " Considero1,1. "falsa. envelhecida e sem
sentido a censura por faixa etária", rriãs declarou. "ser
__ plenamente de acordo que é dever do veículo de comunicação prevenir o seu espectador de que o que vai ser
apreseniliâO C:f seguir, ainda que seja um reflexo da sociedade em que vive o cidadão, é direito dele deixar de ver,
porque contêm dose excessiva de violência ou algo semelhante" (ld., ib.).
S) Paulo Mário Mansur

O Sr. Paulo Mãrio Mansur, Dir<::toi ResporisàVel de
jornalismo na Rede Bandeirantes de São Paulo,
reportando-se à recomendação do Sr. Ministro da JusflÇa no sentído de que as emissoras de televisão, sob pena
de endurecimento censório, mOderassem a exibição de
filmes e novelas de contexto e cenas de violência e erotismo, afirinou;_ "A recomendação, no que se refere à tele_yi_~~o, abstraindo a ameaça censóriaLê vâlida, desde que
objetivá defender os fundamentos da formação_ mOral do
povo brasileiro".
·
- Sustentou qu~. "a alegação de que as pelícUlas ou novelas que contêm contexto e cenas de violência esfiinuIam a incidência da criminalidade não tem qualquer sentido, uma vez que provado está através de pesquisas
científicas realizadas por laboratórios de universidades
dos maiores centros culturais do mundo (EUA, Inglaterra, França), que a violência exposta na televisão e nos cinemas nada tem a ver com_ a violência que ocorre no
meio da sociedade" (DCN·II 17-9-80,- págs. 4670).
Manifestou a convicção de que...a disparidade social
em que vive o nosso País deve ser- tenho a impressão e
a quase certeza- o maior mal, provocador da violência
em todos esses médios e grandes centros urbanos" (Id.,
ib,),.
Iniciando a fase de debates, afirmamos estar com Paulo Mansur no sentido de que o problema do menor, o
problema das desigualdades sociais, o problema das disparidades de renda, o problema das disparidades regionais. o problema das migrações, o problema das relações
de trabalho são questões que, de certa maneira, influem
no problema da violência.
Concordando, em parte, com o Sr. Almeida Castro,
ressalvamos, porém, qu~ '"se é verdade que cada País tem
a televisão que merece,_ é natural que quanto mais inculta, quanto mais p·obre, a televisão, que é um instrumento
importante na formação da mentalidade de um povo,
_deve ser acionada no sentido de se eliminar essa vulnerabilidade, e_ não se conformar com ela ou permitir que ela
prossiga desafiando e retardando o desenvolvimento da
própria nação".
Colocamos, a seguir, a seguinte pergunta dirigida aos
três expositore~ u ... é possível estabelecer entre as televisões um conselho de auto-regulamentação publicitária ...
um código de ética entre as televisões para efeito de reduzir O volume de informações capazes de induzir à prâtica
do crime e da violência ou à eleição de um delinqUente à
categoria de mito e herói?'' (DCN-11, 17-9-80, pâg.
4671).
RespOndeu o Sr. José de Almeida Castro que não só é.
pOSsíverhaver um código de é:tica, mais do que possível ê
uma necessidade que se cumpra o código de ~ca que
existe" (ib., pãg. 4672).
O Sr. José BonifáCio de Oliveira Sobrinho reforçou a
opinião sobre a importância do código de êtica que deve
existir. e descartou a possibilidade de que a televisão
transforme bandidos em heróis.
O Sr. Antônio Abelin, Superintendente da ABERT,
afirmou,:. "Sob vârios aspectos, a ABERTtem aplicado o
código e solicitado sua própria aplicação. A ABERT
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subscreveu ... esse Código Nacional de Autoregulamentação Publicit.âria, que criou a CONARP", in·
formando, ainda, que a ABERT tem um representante
nessa Comissão. O CONARP é uma Comissão com representantes de diversas instituições, diversas porque
várias eritidades subscreveram nos jornais, rádios, televisões, associações de propaganda, associações de anunciantes,.-"A COmissão tem poderes de deliberação porquanto as entidades, inclusive os anunciantes, atravês da
ABA, subscreveram o código. ConseqUentemente os
anunciantes estão obrigados a cumpri-lo... " (ib., pág.
4672).
RetomandO a palavra, assinalamos;:·ue certa tonna
ficou entendido pelas palavras dos três representantes
das televisões> e concordamos, que a violência não nasceu com a televisão, ela precede a televisão. Mas de certa
forma também não tem razão o Sr. Almeida Castro
quando diz que a televisão não forma e não plasma uma
sociedade. .. A televisão é uma espécie de diversão compulsória dentro do lar de cada um. E perguntamo~:....é
possível estabelecer meio de seleção de horários especiais
para a transmissão de filmes que contenham manifestações de violência e desregramento sexual'r'.
Respondendo, disse o Sr. José Bonifácio~."Acho que
pelo menos para duas faixas etárias é bastante razoável
que haja um horário até vinte horas, por exemplo, em
que a televisão seja absolutamente isenta de violência ... a
moral poderia ser incluída no processo..• pelo sim pelo
não, como os dados são muito poucos, como tudo está
muito escuro, pessoalmente sou favorável á total eliminação da violência nos horários infantis, definindo essa
violência como aquela que desinibe ou estimula a criança
para praticá-la".
Opinou o Sr. José de Almeida Castro~. "acho que a
prática ãdOtada pela televisão brasileira, por detenninação 1C$al, de prevenir que tal programa é proibido
para menores de tal idadeê negativa, porque somos obrigados a exibir o certificado de censura que jâ por um
principio normal leva a crer que algo proibido vem aí, e
o proibido sempre foi fascinante ... Para mim a faixa
etária é tofalmente falsa. .. Acho que o problema é de
criação de uma mentalidade responsâ vel..."
AjuntOU o Sr. Paulo Manoel;. "Acho perfeito que o
simples colocar do. ••proibido" já é um alerta para a curiosid3.âe. Essa responsabilidade de colocar o censurado
sem uma tarja de censura re~lmente poderia beneficiar o
telespecüidor com seu filho".
Perguntamos se é possíVel ter uma fórmula para seleção de horário, sem prejufzo do interesse comercial das
empresas.
Respondeu o Sr. José Borúfácio que isso já existe hoje,
acrescentando o Sr. Almeida Castro qUe... •• ... ao invés de
criar um beneficio, a forma ostensiva de dizer que tal
programação foi censurada pode até trazer malefícios na
própria iildústria, no próprio seio da televisão ... "
Indagamos, a seguir, de que fonna seria posSível a
substituição gradativa de filmes estrangeiros que versam
temas indutores da violência e da criminalidade, além do
sexo, por filmes nacionais.
Informou o Sr. José Bonifácio que a Rede Globo_exibe
!J-oje noventa e dS~is por-cento de programação brasileira,
enquanto o Sr. José de Almeida Castro, argumentando
com as dificuldades econômica, alegou que se exige uma
mensagem cultural brasileira mas se tiram os meios de
produzi-la,
Iniciando sua participação nos debates, indagou o
ilustre Senador Jutahy Magalhães de que forma--o meio
de comunicação pode ajudar a combater a violência que
está a nosSo lado.
O .Sr. Josê Bonifácio respõndeu expressando o pontode·vista de que a televisão pode ajudar muito na atenuação da violência. O Sr. Paulo Manoel declarou que a
televisão- pode colaborar na formação da consciência c-omunitária sobre a responsabilidade de cada um por uma
sociedade mais sadia e menos violenta. O Sr. Paulo Mansur entendeu que a televisão deve receber subsídios sobre
de que formas pode ajudar nisso.
Asseverou o ilustre Senador que nos nossos noticiários
sabemos mais as coisas ruins que acontecem no mundo
inteiro, podendo os meios de comunicação operar melhor seleção.
RedargUiu o Sr. Josê Bonifácio qu~ ..a notícia é aquilo
que acontece de excepcional ... " (ib., pág. 4675) ..... "O que
chama a atenção, o que ê ponto de enfoque, é o que está

, 3 r54

Quinta~rerra

-:;

anormal. E é isso que a televisão cobre, que os jornais
cobrem, que os polfticos cobrem ... " (ib., pág. 4676.)
Concluindo, insistiu o ilustre Senador.: " ... nós aqui na
CPI devemos estar mais em busca de solução para os
males que nos afligein, não se expormos os males que
nos assediam dia a dia" (ib.).
Intervindo nos debates, a ilustre Senadora Eunice Mi~
chilles manifestou sua convicção de que o menor, o adolescente, e até mesmo o adulto, ingerindo diariamente
doses de violência, fica predisposto, ao menos inconscientemente, para a violência, tendo os representantes
das televisões reafirmando sua tese da não-comprovação
da responsabilidade da televisão no surto mundial de
violência.
O Deputado Paulo Lustosa, concordando com a tese
da não-comprovação da influência da televisã.o no aumento da violência, ponderou;," ... a própria sociedade,
na proporção em que não se rearruma, não define valores éticos e morais mais adequados, creio que a televisão
não tem mecanismos objetivos para dar nenhuma contribuição".
O "Sr. José Bonifácio declarou que a única __ contribuição que a televisão pode dar ... é no campo educacional exemplicando Com o telecurso de 2' Grau.
O Deputado Walter Silva, embora concordando com
a teoria de que a Televisão não estimula a violência, observou;.•• ... há muito espaço para novelas e algumas novelas desagregam a família e a desagregação ~ família
foi apontada como uma das causas dessa violência e des~
sa criminalidade. Acho que a novela pode ser melhor uti~
lizada no sentido de edificar a família ... " (lb., pág, 4678).
Perguntou se a educação não poderia ser mais amplamente divulgada em todos os setores da vida, na sociedade.
O Sr. Josê Bonifãcío, proclamando-se defenc;or das
novelas, disse qu;. "a novela foi o único canünho-que a
televisão brasileira conseguiu para tornar seus custos
viáveis e banir a produção internacional do vídeo" (lb.,
pâg. 4679).
Encerrando a Reunião, disse o ilustre Presidente da
CPI, Senador Orestes Quércia;. " ... é ponto pacífico até
entre os depoentes que aqui estiveram, o Ministro da
Justiça, o Ministro da Previdência Social, que a grande
causa da violência é o probleii).a social do povo, proble-ma salarial, desemprego, etc. Se a televisão realmente 6
causa, em determinada percentagem de violência, o mais
importante ê que os próprios representantes das emisso~
ras de televisão estão disposto e predispostos a colaborar
no sentido de que essas causas se reduzam ao mínimo",
(lb. pág. 4680. Grifos nossos).
6) Ministro de Estado do Trabalho Murilo Macedo
Iniciando os trabalhos da Reunião de 6 de maio de
6.a da CPI,Iembrou o Presidente, ilustre Senador
Orestes Quércia;, .. Existe um consenso daqueleS -que aqui
estiveram, no sentido de que uma das causas fundamentais, talves a mais importante desse problema do recru~
descimento da violência nos últimos tempos, é exalamente o problema social da migração interna, do desem~
prego .... "(DCN-ll 14-08.80, pâg. 3655).
De começo, chamando a atenção para o fato da insegurança em que hoje vive a população brasileira, deu
ciência de que, segundo estudos procedidos em São Paulo, 25% da população consideram a violi!:ncia- urbana
como o problema social mais agudo do momento,. ••Em
certas áreas perif'ericas do Rio de Janeiro, a proporção
de indivíduos inseguros chega a quase 70%" (lb., pág.
J~SO,

3656).
... De 1975 para cá prossegui os atas delituosos reporta~
dos à Polícia do Rio de Janeiro passaram de cerca de
300.00 para mais de 80.000 por ano! Na Região Metropolitana de São Paulo registraram-se 340.000 Crimes em
1978, havendo estimativas para este ano de 1980 que chQgama 415.000delitos, incluindo-se aqui homicídios, furtos, roubos, uso de entorpecentes, estupros e atentados
violentos ao pudor... Segurança é uma dimensão importante da qualidade l;le vida urbana no mundo contemporâneo. Ao se levar em conta a expansão acelerada da violência urbana no Brasil, e o sentimento generalizado de
rnsegurança que v_aí se espalhando nas--populações de
nossas cidades, é: forçoso conclui r-se por um S~rio e c_rescente comprometimento da qualidade de vida urbana no
Brasil ... Além das vidas que ela cofbee das propriedades
que destrói, a violência intranqUiliza o homem no seu
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trabalho, desorg~niza socialmente os grupos de vizinhança. deteriora as comunidades, desvaloriza os imóveis, demanda mais recursos para sua prevenção e controle on~ra os cofres públicos nos setores de Justiça e Segurã-nCa, enfim, a violência écausã de diversos desarran~
jos pessoais, sociais e econômicos que pesam muito para
a sociedade." (Ib).
Reportando-se aos trabalhos sobre crime e violência
urbana, sublinhou o Ministro que, quanto às causas•. " ...
os mesmos trabalhos são unânimes num ponlq,; A vio-lência não tem causa única, os fatores causadores da violência são inúmeros e atuam de modo conjugado. Tomados -iSoladamente, nenhum deles apresenta relação forte
e positiva com a violência. Tomados em conjunto, a associação se apresenta forte e positiva com a violência...
Assim é o desemprego, pof exemplo. Analisado isoladamente, apresenta urna relação obscura e errática com a
violência. Não se dispõe de evidências empíricas capazes
de apoia!_a nação de que o desemprego em si seja a causa
violênclã:- E. verdade que hã desempregados que entram
no mundo do críme, mas há muito mais desempregados
qu~_n_@_ o fazem, _e que tentam resolver seus problemas
mudando temporariamente de profissão, procurando o
mercado informal, e encontrando outras formas de acomodação no mercado de trabalho ... Outra noção generalizada é a de que o baixo salário é causa de violência.
-Aqui, timbém, inexistem evidências Que-apoieni a idêia
de que o baixo salário leva o trabalhador a cometer crimes ... Em comunidades de trabalhadores pobres, de renda homogeneamente baixa, hã pouca violência ... "
.. "Esses são resultados de pesquisa realizada nas condíÇões mais diversas de desenvolvimento económico e
social. Eles mostram que nenhuma variável, em si, é sufi~e~te_para a explosão_da violênCia, embora muita:ulelas
sejaiii necessárias e, quando combinadas, induzem a violência .. ~ ela se expande quando um conjunto de fatores se
ifistãla- e pi'edomina numa sociedade ... "
.. "A violência cresce quando ocorrem as seguintes variáveis ~im~ltanemente: _I) quando a sociedade cresce de
m.~do acelerado; 2) quando a urba~ização e a densidade
urbana -aumentaÔl rapidamente; 3) quando são colocados no mesmo cenãrjo, e em contraste intenso, grupos
com grande disparidade social; 4) quando as necessidades crescem mais depressa que os meios, ficando incertas·
as normas de conduta na mesma sociedade; 5) quando o
_des~pr~o. o !)u!Jemprego e a inflação acentuam as in~
certeza~ ... "(lb.}
Analisando a dinámica da violência no Brasil, observou o Ministro:" O ideal para o entendimento do fenômeno seria mentalizar o efeito conjunto do crescimento
acelerado, da intensificação das desigualdades, da aglomeração urbana, da disfunciona1idade de certas normas
so_çiais, da inflação, do desemprego e do subemprego. A
ocorrência de ~udo isso junto cria_ condições de incertezas para certos grupo~ sociais, passam a ser um convite
ao crime e à violência. A ocorrência dessa síndrome torna o crime :mais provável, e, na ausência de controles sociaiS mais eficientes, ele realinente emerge.. ,...(Ib.).
, "Nenhum dos fatores, isoladamente, pode explicar a
expansão da violência. Todos eles juntos explicam, e explicam muito bem." (Ib., pág. 3657).
E voltou a enfatizar;. "Em suma, acredito que o modo
mais adequado de se analisar a violência ê esse. Essa é
abordagem multidimensional, e não a parciaL. Não dispomos de teorias nem de evidências empíricas que justifiquem relacionar de modo isolado desemprego com crime, ou inflação .com violência". (Ib.)
Enfocando o quadro geral do emprego no Brasil, disse
o Ministro; ..A nossa população tem sido atingida por
um crescimento bastante rãpido.: Nos íiltimos quarenta
anos, ela praticamente triplicou. !::ramos cerca de 41 mi-lhões, em 1940, e hoje nos aproximamos dos 120 milhões. Durante quase todo aquele período, nossa população cresceu a taxas superiores a 3% ao ano, o que nos
coloca dentro do grupo de nações de cresçimento demográfico acelerado ..• Um crescimento dessa ordem representa forte pressão de emprego...n
___ _:·A pressão por emprego no Brasil é agravada por inú~
meros fatores. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de
que o Brasileiro entra no mercado de trabalho muito
precocemente, como conseqUência da impotência da
família e da escola para manter a criança nos bancos es~
colares atê completar sua escolarização ... Cerca de 70%
dos chefes de familias de hoje começaram a trabalhar
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com 14 anos de idade ou menos. O Brasil precisaria criar
muito menos empregos anualmente se uns dois milhões
-de crianças em idade escolar perman~ssem na escola
por pelo menos4 ou 5 anos a mais de que o fazem...... ..(lb.
Grifos no~sos).
"Em segundo lugar, destaca-se que à pressão por empregos urbanos vem aumentando intensamente nas últimas décadas: em 1940, apenas 30% da população estavam a pressionar por trabalho em nossas cidades; hoje,
são quase 70% os brasileiros que vivem em nossas cidades e ali buscam trabalho. Isto resulta do fato de que a
população economicamente ativa (I Oanos e mais) que se
localiza nas zonas urbanas, vem crescendo a taxa de mais
de 5% ao ano, enquanto a rural não ultrapassa a I%,
tudo isso decorrente dos fortes fluxos migratórios. O revigoramento e a modernização da nossa agricultura e
agroindústria poderá contribuir muito para a expansão
do emprego no setor primário, assim como no setor de
comércio e serviços ligados àquelas atividades e, consequentemente, atenuar os fluxos mígratórios para os centros urbanos já demasiadamente congestionados... "
"Em terceiro lugar, devemos destacar que o crescimento da população tem apresentado uma grande heterogeneidade no que tange a sua composição regional...
Ainda que se dê um grande crêdito à teoria que vê a migração como mecanismo regulador das disparidades do
mercado de trabalho, ainda assim, não podemos esquecerque os fatores de atração e repulsão de população extravasam as forças de mercado: o clima, a infra-estrutura
educacional, as facilidades hospitalares, as oportunidades previdenciárias, a localização da parentela, e vãrios
outros fatores sociais, induzem os movimentos populacionais, e produzem pressões diferenciadas por emprego ... Na realidade, migração, subemprego e desemprego
coexistem em várias regiões de nosso País e demandam
uma concepção mais abrangente para o seu entendimento ... Precisamos promover o desenvolvimento em todas
as regiões do Pais, aproveitando a sua vocação de recursos naturias, as suas vantagens comparativas atuais e potenciais, a sua localização em termos de mercado e, acima de tudo, as necessidades bãsicas da população em
termos de saúde, educação, previdência, etc. Assim fazendo, estaremos atacando a causa da migração e não
suas conseqilências ... " (Ib. Grifos nossos).
"Finalmente, cabe mencionar a clássica reacomo~
dação da população economicamente ativa nos diversos
setores da economia. O que se destaca no Brasil, como
em vários outros países de desenvolvimento tardio, é a
acelerada passagem de grandes contingentes de trabalhadores do setor primário diretamente para o terciário (comércio e serviços) quando a teoria clássica nos ensina
que o desenvolvimento ocorre com uma passagem seqUenciada da mão-de-obra das atividades agrícolas para
as industriais -e, em seguida, para as de comércio e serviços ... a expansão do emprego industrial tem sido relati~
vamente modesta quando comparada com a do comércio e serviços·, especialmente os serviços de baixa qualificação, o que cQn_tribui muito para gerar um quadro de
desemprego urbano ... A rápida terciarização de nosso
mercado de trabalho reflete que a nossa sociedade vem
sendo ç_onduzida por trajetórias diferentes, e não necessariamente doentias... Se somarmos tudo isso, verificaremõs que, no conjunto, os setores secundário moderno e
o terciário responderam de modo muito positivo à neces~
sidade_de emprego,.. Mesmo quando se leva em conta a
acelerada terciarização e, especialmente, e geração exa~
gerada de empregos urbanos de baixa qualificação, ainda assim a sociedade brasileira tem proporcionado muita
mobilidade social para os migrantes originários da zona
rural, e de uma condição de trabalho ainda mais precária
do que a que encontram nos grandes centros urbanos ...
Apesar de nossa explosão demográfica, estamos longe de
representar um bolsão de desempregados no parorama
mundial..." (Ib., pás. 3657-3658. Grifos nossos).
Falando sobre_ o Quadro Geral do Trabajho no Brasil,
acentuou o Ministro: "Para o Brasil como um todo, a
taxa de crescimento anual da população na década de
1960-1970 foi de 2,8% ... Usando-se uma taxa decrescimento populacional de 2,7%- que deve ser a taxa mais
realista para este final de década e inicio da próxima estima-se a sõciedade brasileira demandará: anualmente
cerca de I ,3 milhão de novos empregos nos próximos
ci"rico anos, .. e·-nos últimos 40 ano$ ...acomodamos", de
forma precária, o emprego à população, daqui para a
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frente precisamos criar c_ondições mais sólidas para permitir o emprego e promoção do nosso trabalhador, a fim
de tirá-lo do desemprego e do subemprego".
"A indesejável transferência da pobreza rural para a
pobreza urbana depende da geração de empregos, e melhoria das condições de trabalho nos dois segmentos"
(lb., pág. 3658).
. "Outra tendência recente, e bastante marcante, diz
respeito à cres_cente participação da mulher no mercado
de trabalho. Hoje, cerca de 1/4 da população economicamente ativa ocupada é constituída por mulheres, e
tudo indica que isso se acentuará ainda mais nas próximas décadas ... O trabalho das mulheres é cercado de forte subemprego. Dado o volume crescente do contingente
feminino, e a precariedade de suas condições de trabalho, não há dúvida de que a mulher brasileira está a merecer uma atenção especial. .. "
.. "A situação do menor no mercado de trabalho brasileiro -já analisada aqui pelo Ministro Jair Soares - é
igualmente preocupante ... perdura ainda um número excessivamente grande de crianças participando do mercado de trabalho, quando, na realidade, deveriam estar na
escola: cerca de 20% das crianças brasileiras (de lO a 14
anos) trabalham ativamente com pesadas responsabilidades perante suas famílias: a maioria, novamente, trabalha sem contratos ou carteita_ profissional, ganha muito menos do que o salário mínimo, e interrompe precocemente a sua escolarização._ Mas, é claro, o menor simplesmente reflete o problema maior... "
.. "A capacidade de expandir o emprego, e atender às
pressões demográficas e sociaís depende basicamente do
aumento da capacidade produtiva global da sociedade
brasileira..._Quanto maior o volume de investimentos e
maior a massa de lucros resultantes, maior será a capacidade de se expandir os empregos e melhorar os salários.
Para que possamos assegurar a incorporação de pelo me-nos 1,3 milhão de brasileiros, que anualmente aumentam
a força de trabalho, estimamos que o Brasil precisa crescer o seu produto a uma taxa anual de 6,5% durante os
próximos 5 anos: Isso obviamente depende de um grande
esforço de investimento da nossa Nação e de uma inteliw
gente combinação com as restriçõeS das metas antiinflacionárias ... - Certos tipos de investimentos geram· mais
em pregos do que outros. A _Estratégia-Mestre da Nação,
portanto, é combinar os iovc;:stim~ittos que atendam às
necessidades nacionais com investimentos que gerem
empregos no mundo rural e no urbano, para homens e
mulheres ..."
.. " ... Preocupa tambêm a relativa estagnação do emprew
go formal e a forte expansão do emprego informal do
Distrito" Federal, em Minas Gerais e no Espírito Santo ...
Jã nos primeiros meses de 1980, surgiram sinais de recuw
peração do emprego no setor da construção civil, parti~
cularmente, no Rio deJaneiroe São Paulo. ._. A ênfase re-cente na área de transportes voltados para economizar
energia vem reativando as indústrias ligadas a trens, locomotivas, ônibus, bancos, sistema& de controle, etc ..."
Se as medidas tendentes a ampliar as oportunidades de
emprego não reduzirão a criminalidade urbana, •• ...certamente, e de modo _indireto, contribuirão para tal",
ponderou o Ministro.
Concluindo, expressou o Ministro sua convicção de
qu~. "o emprego é, em última análise o principal mecanismo de valorização do homem", reconhecendo que
..sofremos cronicamente da doença do subemprego e
reafirmando que;" ...Os Problemas de emprego sio apenas
wna peça no desencadeamento da violência urbana" (lb.,
pãg. 3659. Grifos nossos).
Na fase de debates, começamos por declarar nossa
concordância com o diagnóstico do Ministro no sentido
de que a violência urbana não ~em apenas uma causa,
mas um feixe de concausas ---:: para usar a linguagem do
Código Penal - e de que é ·a cOnjugação de todas essas
variáveis, simultaneamente, q-ue acaba sendo um fator de
desencadeamento dos sintomas de vi'olência.
Sobre a violência institucionaliZaaa;-coino, por exernpo, a que leva os menores a interromperem sua escolari~
zação para trabalhar, a trabalhar sem contrato, a ter salário reduzido, indagamos que providências adota o Ministério, pelo menos para reduziMia a níveis aceitáveis.
Lamentando que o Ministério conta com um número
reduzidQ_de inspetores para esse tipo de fiscalização, disse o Ministro;, .....temos procurado, acima de tudo, Melhorando as Condições Econômfcas, fazer ao la~o disso

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II)

um Trabalho de Inspeção, um Trabalho mais aprofundado
de Gttequese... " (Ib., pág. 3660. Grifos nosSos).
Sobre a baixa remuneração do menor, perguntamos se
o Ministério identifica nisso uma necessidade que têm as
empresas de melhorarem sua situação económicofinanceira ou se ê apenas algo que escapa ao controle dos
m~can.ismos. conYencionais do Governo e das próprias
empresas o_u se o objetivo é realmente pagar por um tra~
~b_aJho de a,duUo um salário de menor.
Respondendo que a política, hoje, é procurar não discl'imiriãr m termos de pagamento, acrescentou;. "Numa
hora em que emprego é dificil... imaginamos que teríamos ·que dar a uma determinada atividade, cujo retorno
é mais rápido, uma atenção toda especial- refiro-me ao
artes_an_ato... E: evidente que se nós pudermos- e é que
temos procurado fazer com o Ministério da EducaçãoConjugar esse trabalho com a Educação, fazendo com que
- ele possa transformar o artesanato quase que corno um
lazer ou como uma lição de educação familiar, mas tendo, ao mesmo tempo, oportunidade de freqUentar a escola, nós estaremos evidentemente minimizando o
-problema do menor" (Ib. Grifos nossos).
Sobre o problema do Baixo Salário, perguntamos
sobre as condições do Ministério em fiScalizar o pagamento-de salário adequado especialmente no meio rural .
.. " ... Chegamos à conclusão de q~e um forma de fazer
--com que ·a-dificuldade de fiscalização seja corrigida é fa~
zer com que a organização do empregado possa, de uma
certa forma, colaborar com os propósitos do Ministério"
-respondeu o Ministro_, " ... Primeiro, Procuramos fazer
com que haja uma organização mais racional do traba~
lhador rural".
_·canslderandowse que a implantação de determinadas
indústrias em centros densamente povoados gera uma
demand<J. de serviços complementares que acaba transformando o investimento ou a alocação de recursos para
esses empreendimentos em um fator negativo do pontode-vista global da economia brasileira, perguntamos se o
Ministério do Trabalho tem atuado no sentido de orientação de investimentos ou estimulando a necessidade de
que outros pólos industriais sejam criados no espaço
geográfico do pafs com o objetivo de dar maior
equilíbrio à ecOnõmia nacional, reduzindo-lhe a vulnerabilidade.
Frisando q uc;...... uma parte muito grande do proble-ma da violência ... Se deve a essa Concentraçilo Excessiva", esclareceu que a posição de seu Ministêrio, nessa
qUestão, ê mais opinatiVa ·e assessora do que executiva,
mas qut:. " ... é das preocupações maiores que o Conselho
de Desenvolvimento Económico tem tido, exatamente
-essa de atentar para uma homogeneidade maior, para
uma desconcentração em que se possa, evidentemente,
Fazer com que as desigualdades não sejam tio frustrantes" (Ib., págs. 3660-3661. Grifos nossos).
Participando dos debates, o ilustre Senador Bernardino Viana perguntou que resultad_o_s vêm alcançando os
convênios que o Ministério do Trabalho celebra com órgãos públicos, principalmente com as Secretarias de Trabalho e Promoção Social dos Estados, visando a financiar programas de treinamento de mão~de-obra, respondendo o Ministro que os resultados têm sido muito bons
(lb., pãg. 3661 ).
Tecendo considerações sobre a greve dos metalúrgicos
do ABCD paulista, afirmou o ilustre Senador Teotónio
Vilela.:." ... o que sinto ê que São Bernardoê um princíPio
de uma nova e,squina de nossa história, e se não tivermos
acuidade suficiente para avaliar a sua extensão e as suas
propulsões, todos nós seremos levados de roldão. Ali,
graves e sérios interesses econômicos. ali graves e sérios
interesses políticos à margem da pasta de V. Ex• e chego
_a admitir que, inclusive, V. Ex• talvez tenha sido torpe-deado no seu bom-senso, no seu alto critério- que pessoalmente eu reconheço - na execução de uma solução
diferente daquela que apareceu" (lb, pãg. 3662).
Respondendo, disse o Ministro•. '' ... meu espírito cristão repudia qualquer tipo de violência ... Mas, esquecime de dizer que O Radicalismo••• 11: também um fator de
violência.•• Existe violência no ABC na.quilo que diz resw
peito, pelo menos, à minha pasta, quando determinado
número de indivíduos que, muitas vezes, nem operârios
são, mas filiados a certos tipOS de ideologias, que querem, acima de tudo, evitar que se instale aqui, em nosso
Pais ... a democracia. Mas esses homens são os que a
todo_momenlo estão a fazer com que os nossos trabalha-
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dores não possam adentrar às suas fábricas. As ameaças
são também uma fonna de violência 11 eles, às suas
famílias, mulher e filhos, e a conc~etização de muitas dessas ameaças. Vi, nobre Senador, fotografias de carros de
operários que foram trabalhar e que tiveram o presente
de uma bomba a explodir nos carros ... As informações
que tenho são as de que, realmente, a provocação teria
partido, não dã PoHcia, que, pura e simplesmente, revidou ... Um daqueles mais ativos provocadores nem mesmo operário era ... um estudante de Medicina já procurado pela Polícia de Minas Gerais ... Lamento que tenha ha_vido violência, sem entr~~ no _agente provocador, ou naquele que revidou, mas lamento. Lamento como Ministro do Trabalho, lamento como cristão, e lamento profundamente, Sr. Senador, como membro da sociedade"
(Ib., págs. 3662-3663. Grifos nossos).
A propósito da intervenção no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, perguntou o ilustre Senador Pedro Simon, reportando-se a carta sua enviada ao Ministro, se não se determinaria a recondução dos líderes,
_afastados de forma legal mas que não deixa de ser uma
forma de violência, no entendimento do interpelante.
Respondeu o Ministro qu~-· •• ... O motivo do afastamento não se deveu, evidentemente, a uma má administração; se deveu a incitamento à greve provocada pelos
dirígentes sindicais".
O ilustre Senador Nelson Carneiro perguntou sobre a
contribuição que tem trazido para o desemprego os in~
divíduos maiores de 35 anos, respondendo o Ministro
não dispor de dados à mão a respeito nesse momento.
Perguntou, ainda, o ilustr_e Senador, se o Ministro não
considerava uma· forma de violência a invãsão de terras
f!ãO SÓ dos índios como igualmente de posseiros, concorw
dando o Ministro que esse é um dos problr.!mas mais
sérios que temos. Pediu, finalmente, o ilustre Senador
que o Ministro dissesse uma palavra, no que tange à migração, quanto ao recrutamento pelas Forças Armadas
de muitos jovens que estão entregues a seus trabalhos na
lavoura, respondendo o Ministro que o percentual de Jo-vens recrutados pelas Forças Armadas, segundo os dados disponíveis, não é muito significativo. Ressaltou,
também, o ilustre Senador que a formação da mãowdew
obra contribui para o afastamento do homem do campo,
retrucando o Ministro;." ...estamos também combinando
com a preparação da mão-de--obra industrial e corriercial, a preparação da mão-de-obra rural, temos também
o SENAR".
ConCluindo, disse o Ministro: ..... imagino, de uma certa forma, ter trazido o que é o pensamento do Ministério
do Trabalho a respeito da violência e, acima de tudo,
Aquilo que seria a ligação da violência com o emprego, o
desemprego e o subemprego" (lb., pág, 3665. Grifos noS~
sos).
7) Professor Jacob Pinheiro Goldberg
Na Reu~iào do dia 8 de maio de 1980, que foi a oitava,
foram ouvtdos o Prof. Jacob Pinheiro Goldberg e a Senhora Lia Junqueira.
O Prof. Jacob Pinheiro Goldberg, Psicólogo, Professor e Assistente Social em São Paulo, começou eVidenciando o Caráter Universal do fenômeno da violência:
"A violência, na sociedade conteporânea ... ê um fenôme-no de característlcas endêmicas; ela permeabiliza toda a
sociedade moderna, não só em nível brasileiro, como em
níveis iriternacionais,- cada uma dessas caracterfsticas
apresentando aspectos próprios, conotações e singulari~
dades, na dependência das raízes de seu povo, das raízes
de sua nação, e também na dependência de tradições e de
conquistas sociais, econômicas, políticas e culturais ...
Mas, sem dúvida nenhuma ~ um fenômeno internacional" (DCN-11 11-9-80, pãg. 4517. Grifos nossos).
Cr~ticou a id~ia _de que a tendência à rnegalópole seja
por st.só uma das causas da criminalidade, argilindo que,
se asSJm fora, Tóquio e Paris seriam cidades inabitãveis,
e Copacabana teria índice maior de criminalidade que a
Baixada F_luminense, o que não ocorre.
~ustentou tan:'bêm não ser científico afirmar que os
meros de com umcação de massa, especialmente a Televisão, sejam mecanismos desencadeadores da violência
aduzindo pesquisa feita na Grande São Paulo segundo~
qual68% dos entrevistados afirmavam que cenas de violê_ncia nos ó~gã_?s ?e__ comunicação não eram capazes de
provocar a vtolencta, e outra da Universidade Federal de
Juiz de Fora que apurou que de 893 menores que prati-.
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cavam violência d~-~nte o anO- i:fe- t979 a~é janeiro- de
1980, numa faixa -etária de 7 a 13 anos, 68% afirmaram
que não assistiam televisão, não liam jornais e não ou~
viam râdio.
·Sublinhou que ..a microvlolí!ncla é aquela violência
que machuca, que acicata, que atropela e que acaba sendo Graride Desencadeante dos Fenômenos de Erupção
da Brutalidade, irreversível na sociedade moderna ... A
macroviolência é fácil de ser constatada: é o homicídio, é
o latrocínio, mas aquela microviolência, aquele ••pequeno" assalto, parque ele só é pequeno na sua forma e aparência, mas, é grande, é dilacerante, é mutilante na sua
essência- essa microvíolêncía tem sido deixada de lado.
É a microviolência que trazemos como informa"ção, ainda, dessa pesquisa feita em Juiz de Fora, onde 75% das
crianças que termiria:fain- seu PriineiTo ano de escola não
conseguiram sequer aprender a assinar o seu nOme. .. "
Afastou, igualmente, a invasão do migrante como causa do aumento da violência: •• ... a cidade não estâ tendo
condições de absorver o migrante, e este não estã sendO
visto como um ser à procura de melhores condições de
vida, mas como um invasor. Este é o depoimento que
trago de uma cidade de porte médio, onde nós fizemos
questão de ouvir desde o prefeito atê as pessoas das camadas mais humildes da socie:dade! os quais atribuem a
violência a esse fator de invasão do migrante o que não é
verdade .....
Apontando o fato de: que a Grande São Paulo _cresce
uma Campinas por an_o, pergunta e responde;, ..0 _que
significa isso em níveiS de mutação cultural? ChoqUe de
infoimação e de valores levando à mendic~cia, à prostituição, ao crime, à falta de Orientação, à dificuldade de
colocação profissional à falta de moradia e de escolas,
tudo isso com um declínio qualitativo do nfvel de vida"
(lb., pág. 4518).
E expõe sua tese central; "Desejaria chamar a atenção
dos Senhores, como estudí(!SOS da violência, para- um
conceito que eu gostaria de ~posar e defender como tese
diante desta Comissão cfa maiS alta importância. Uri1.9_os
Fatores-Básicos da Víolência, hoje, no Brasil,_ é a Defas_agem, é o Conflito Provocado pela Demanda Sofi_sti~a
e Tecnologicamente_ Avançada da Sociedade Mo.derna,
que exige uma Operacionalidade de InteHgência Qualitativa muito alta e uma informação Cultural muito Amplã,
mas que não fornece essa Informação Cultural..." (Ib.,
grifoS nossos).
·Discordou tambêm, também de que o consumismo, a
sociedade de consumo seja -outra causa ou outra ordem
desencadeadora desses fenômenos.
Como sugestão, advogou a criação do Ministéri~ _p_~ra
Infância e Juventude, aduzindo;, ''Diariamente, nós estamos convivendo com esse genocídio que se pratica por
ação, por omissão e por obtusidade contra uma infância
e uma juventude, que aí estão carentes de todo o mínimo, inclusive de diâlogo de pais e filhos, até em nfvel de
classe média ... 40% das Crianças Ouvidas na Grande São
Paulo ... Afirmaram que têm dúvidas do amor de seus
pais em relação a elas, e 55% das crianças afirmaram que
sentiam solidão" (lb., pág. 4519).
Observou, ainda: a gravidade dos problemas nacionais
se encerra no microcosmo da vida de cada um de nós,
porque é nesta função que o ser h~!J1ano se SQli_dariza e
se irmaniza e entende a possibilidide de não ser violento ... "
.. "Gostaria, também, de encaminhar a sugestão_ para a
críação do Grupo P_e~anente_ de Es~udos Sopre p. Vi_olência na Sociedade Brasileiia ... "
E concluindo;. "E lhes entrego como finafdesta- expOsição a dramaticidade, a violência, a contundência do seguinte número: à pergunta n9 I da pes_quisa sobre_ a ~o
lência.:••você Agrediu ou foi Agredido?" Responderam
""Sim" 78% dos entrevistados ... " ~Ob., pág 4519. Grifos
nossos).
8) Sra. Lia Junqueira
A Sra. Lia Junqueira, Presidente do Movimento em
Defesa do Menor, de São Paulo, começou expressando
sua convicção de que a matéria de viOlência nada existe
no Brasil comparável à FEBEM de São Paulo.
Passou, a seguir, a uma concdtuação ideológica de
violência, asseverando:.'' ... para mim, a descoberta do
Brasil jã foi uma violêilci~ ....._(Ib., pâg. 4520).
Manifestou-se contra a sUgeStão do Prof. Jacob Pi~
nheiro Goldberg no sentido da criação de um l\ofit1-isiério
para a Infância e a JuVeritude, alegando qu~•. ••... se uma
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FEBEM não funciona, t:m Ministério não vai funCionar
tambêm ... ''. RedargUindo, afirmou o Prof. Golberg:, " ...
é esta posição- derrotista e negativista, que atrás de tudo
acaba nllo fazendo nada, que leva ao desespero ideológi~
coe à frustração da desesperança, que ê também uma das
causas da violência ... "
Disse, também, a Sra. Lia Junqueira considerar a nosso salãrio mínimo uma violência.. "porque com ele duvi~
do que um homem possa se sustentar, ele só, não digo a
família toda ... " (Ib., pâg. 4521), chamando o Senador
Bernardino Viana a atenção para o fato de que." ... no
si~tema atual brasileiro não se contabiliza a renda agrícola ... à agricultor tem a renda da mandioca, do feijão,
do milho, do arroz, do peixe que ele pesca, do pãssaro
que ele mata, do animal que ele caça na floresta, e essa
renda não é contabilizada ... " (Ib.).
Prosseguiu a Sr' Lia Junqueira:."A violência-Sofrida
pelo menor começa pela gestação. Se não abortado, passa pela adolescência; se não morto pela polfcia, segue--o
até a maioridade, quando passa a ser delinqUente comum, ingressando no sistema penitenciário num ciclo fatal de vida".
Sobre a ociosidade do menor, afirmou.:. "Em São Pau~
lo, a rede de ensino, prin~palmente da prefeitura, oferece à criança três horas por dia de permanência na escola,
e n-inguém se incomoda onde ela passa o resto do dia. 1"=:
evidente que tem que ser na rua ..." (Ib.).
Precisando seu amplo conceito de violência, insistiu:
. "Para mim, tudo o que fere a dignidade h-umana é vio·
1ência... " (lb., pãg. 4522).
Reclamou que. " ... alguma coisa tem que ser feita em
prol desses meninos de rua que ainda são delinqUentes e
estão sustentando a famflia".
Expei').~U, ainda, o ponto-de-vista de que, "a nossa lei
-quanto menor é tambêm uma violência: tudo que é feito
para proteger muito o menor, acaba prejudicando-o"
(1b.)
Citou, a seguir, uma série de fatos estanecedores que
sustenta ter testemunhado e ter provas de que ocorrem
na FEBEM de São- Paulo, cobrando providências especialmente do Senhor Governador daquele Estado.
O ilustre 'Senador Jutahy Magalhães solicitou se faça o
levantamento de todas as denúncias apresentadas, para
que sejam encaminhadas às autoridades competentes e
~apuradas, tendo o Presidente da Comissão-Pariameritarde-Jnquéríto assegurado que_isso serâ feito.
Na fase de debates, estranhamos as afirmações da conferencista de que a descoberta do Brasil e o nascimento
sejam formas de violência, e nos confessamos estarrecidos com os fatos deprimentes denunciados, ligados à
FEBEM de São Paulo.
Dirigindo interpelação ao Prof. Goldberg, pergunta~
mos se a pesquisa segundo a qua168% de um totalde893
m~_nores delinqU_entes_ de sete a treze anos não liam jor~
nais, não ouviam rádio e não assistiam televisão pôde
apurar as raízes dessa deliqUência; n-0 meio dessã amostragem, respondendo o conferencista que a responsabilidade é de toda a sociedade brasileira e que atribuir isto a
um ou outro é minimizar o problema.
Perguntamos, ainda, com relação à pesquisa de Juiz de
Fora,, "que resultados foram detectados com relação a
possíveis illfluências ou efeitos catârticos que os meiõs de
comunicação poderiam ter ~obre esses menores, para
induzi-los à prãtica de atos delituosos, respondendo o
Prof. Goldberg ser extremamente difícil estabelecer uma
relação de cau_sa e efeito entre uma situação social e um
comportamento criminógeno seguinte.
Indagamos ao Prof. Goldberg qual o grau de credibilidade científiCa de sua afirmação de que a subnitrição é
um componente negativo do desenvolvimento mental,
reSifondendo ele, embora com certa reserva quanto à
v-etdade do asserto, que existe certa unanimidade entre
os estudiosos da matéria no sentido de que a subalimentação compromete fisiologicamente o aparelho mental
do ser humano e que esse comprometimento, mais cedo
ou mais tarde, acaba por lesar o desenvolvimento da inteligência..
Dizendo estarmos certo em afirmar que o problema da
FEBEM (Lo_ tipo da solução conjuntural, que nada resolve, indagamos a opinião do Prof. Goldberg a respeito,
respondendo o Professor achar que não existe particularização de responsabilidade, pois essa é de todos c;, " •••
não será a distribuição de fraldas, a criação de creches ou
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o aproveitamento de áreas de peg-pag para lazer que po-derá resolver .. !' (Ib. págs. 4526-4527).
Encerrando nossa participação no debate, acentuamo~:... Estamos tentando ... orientar a nossa pesq-uisa não
tanto para esse problema da violência aberta, mas,
sobretudo, para o da violência institucionalizada, que é o
que mais aguilhoa nossa consciência moral; é a violência,
por exemplo, contra o trabalhador rural, a apropriação
de seu trabalho sem o pagamento devido... Este é que me
parece o ponto nodal da questão da violência no Brasil,
hoje: eliminar esses resquícios de violência, que se tornarão tão comuns, tão triviais, tão corriqueiros e tão constantes que a sociedade com eles já se afeiçoou, ou pefo
menos os assiste com uma impassibilidade revoltante•..
De resto, muito mais importante, talvez, do que criar o
Ministério para a Infância e a Juventude, seria, talvez.
alocar recursos, fazem uma política para o menor, uma
política efetiva, e não aumentar mais essa parafernâlia
burocrática, esse cipoal de instituições que acabam permitindo denúncias do porte e da gravidade das que aqui
trouxe __ Dona Lia Junqueira" (Ib., pág. 4527).
O ilustre Senador Bernardino Viana perguntou a
Dona Lia Junqueira se a situação denunciada na CPI
vem do Governo passado ou do Governo atual, respon·
dendo a conferencista que vem de muito tempo, informando que antigamente só existia o RPM, depois surgiu
o Promenor e a seguir apareceu a FEBEM. Pediu que
antes de se pensar num ministério, que se faça a tentativa
de moralizar a FEBEM, que é unta instituição pequena,
expendendo a opinião de que tudo o que hoje acontece
de errado na FEBEM é um reflexo de sua desorganização.
A propósito de nossas restrições às digressões politicas
de Dona Lia Junqueira, pronunciou-se o Presidente no
sentido da admissibilidade, nos trabalhos da Comissão,
das considerações políticas que os depoentes entendam
fazer para estabelecer nexos de causa e efeito.
9) Dr. Eduardo Seabra Fagundes, Presidente da OAB
Na 8• ReuniãÕ da CPI, realizada no dia 13 de maio de
1980, foi" ouvido o Dr. Eduardo Seabra Fagundes, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Inicialmente, colocou-se na posição de porta-voz do
seminário que a Ordem dos Advogados do Brasil fez realizar, reunindo juristas, professores, sociólogos, cientistas sociais, economistas, médicos, jornalistas, policiais e
magistrados, para analisar o próblema do aumento da
violência.
,, "Para tratar do problema da violência"- ass.inalou
~ "faz~se necessãrio, para que as idéias melhor se ordenem, começar mencionando um lugar comum: o crime é
indissociado da natureza humana, e não se pode pretender - nem jamais o Estado sonhou com isto - erradicar
totalmente a criminalidade. O problema, portanto, não~
saber por que se com-etem crimes, muitas vezes com violência, no Brasil, atualmente, mas, sim, por que õ índice
d_e criminalidade_ assumiu proporções intoleráveis"
(DCN-11 28·3·81).

Dizendo ser necessário indagar, preliminannente, se
houve ultimamente um aumento da criminalidade no
Brasil ou um aumento da percepção social da criminalidade, respondeu:. "Houve, realmente, uma explosão de
crimin?lidade, mas não na mesma medida em que vem
éspelhada no atual debate do problema pela imprensa,
rádio e télevisão. Parece-.me que hâ, paralelamente ao
aumento da criminalidade violenta, o aumento da preocupação da sociedade com essa criminalidade. .. "
"Üitimamente, Oque se observa é quehâ uma certa in~
vasào da violência de uma classe social para outra" ... A
partir de um certo momento, dessas camadas mais
pobres sui"&írã.m a&entes da criminalidade, que passaram
a investir reiferaaamente contra as classes média e riça,
como que cobrando alguma coisa que se lhes devesse".
.. " ... precisamos também ter bastante clara a colocação
de que talvez não haja, no Brasil de hoje, soluções a curto e médio prazos para a criminalidade ... "
E anuncia sua tese central;, "Eu diria que o problema
da crimiriãHdade, se o olharmos atentamente, só poderia
ser equacionado - jâ não digo resolvido- adequadamente se a sociedade brasileira se auto-reformasse... O
que parece mais evidente ê que se pretende atacar o
problema da criminalidade com paliativos, enfrentando
seus efeitos, sem se querer, verdadeiramente, enxergar ou
atingir suas causas ... Quais seriam, então, as causas mais
evidentes desta explosão violenta dos Úldices de criliúna-
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lidade? Não me parece haver qualquer dúvida de que seu
principal móvel reside na estrutura atual da sociedade
brasileira, que, alêm de ser profundamente desorganizada, não oferece a seus membros condições mínimas de
convivência pacífica. ~ uma sociedade caracterizada por
um consumismo excessivO, por um apegO--exagerado aos
bens materiais, por uma ambição que se dirige aos praze-

res mais imediatos da vida, uma sociedade verdadeiramente incoercível, com uma série de idéias e conceitos
prestabelecidos, difundidos como um sinônimo de realização pessoal. Quem quer que deseje se realizar pessoalmente deve, de acordo com a concepção predominante,
atingir determinado nível de poder de consumo. E, como
este nível só é atingido por uma parcela muito reduzida
da sociedade, o restante, frustrado, vem, de certa forma,
cobrar uma espécie de dívida àqueles que conseguiram
atingi-lo".
, "A falta de assistência, a deficiência de habitação e alimentação, as dificuldades quanto à educação dos filhos,
o desamparo à velhice são fatores que provocam uma
migração desenfreada do homem do campo ... ~ esta migração desordenada que provoca uma verdadeira inchação das cidades brasileiras, porque, na verdade, as cidades brasileiras não crescem, incham ... O Estado de
São Paulo, por exemplo, levou apenas vinte anos para
transformar de 60 em 20 o percentual de sua população
rural, salto que a França levou cem anos para dar ... Os
migrantes, quando chegam às cidades, acabam por
instalar-se em ãreas onde a qualidade de vida é infrior à
qualidade de vida aceitável para um ser humano, pelo
menos pelos padrões adotados atualmente em todo o
mundo ... Vivem, verdadeiramente, à margem da sociedade e constituem o caldo de cultura ideal para a crimina-

lidade-violenta:- vivem -na oclosidi:de-,
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de de lazer, nio têm oportunidade de desenvolvimento e
aprünoramento espiritual. A sociedade os lança, por todos os meios de que disPõe, nos braços da criminalidade" (Ib., Grifos nossos).
.. "Segundo dados oficiais, hã, no Brasil, atualmente,
cerca de 3_0 milhões de pobres absolutos, ou seja, pessoas
que não dispõem do mínimo necessário para sobreviver
condignamente. São pessoas que ganham um ou menos
de um salário mínimo, ou que vivem com uma renda tão
reduzida quanta esta ... Temos um outro dado extremamente alarmante: o imenso número de menores absolutamente desamparados e desassistidos, não apenas pelo
Estado e pela sociedade, mas por seus próprios paisu.
Muitos têm que deixar os filhos abandonados pelas ruas,
pelas favelas, jã lutando pela sobrevivência: é comum
que a criança, desde cedo, aos oito ou nove anos, jâ saia
para disputar o alimento que vai permitir a sua sobrevivência ... Há também os que se dedicam mesmo ao jogo,
aos crimes, aos furtos, à própria violência.. .''
,. •• A população escolar das grandes metrópoles brasileiras é sensivelmente inferior à população infantil dessas
cidades. E mesmo as crianças-q"ue estão na escola têm um
período ocioso durante o dia, no qual se dedicam à prâtíca da criminalidade. São, portanto, aprendizes de criminosos... " (lb. Grifos nossos.)
Prosseguindo em sua anâlise dos condicionadores do
aumento da criminalidade, asseverou:,, ..A mã distribuição de renda no Brasil funciona também como um fator de criminalidade ... Não nos devemos esquecer, no
entanto, que estamos preocupados, aqui, com uma espécie de criminalidade que tem o seu mais alto nível de incidência nas classes mais pobres. O crime do rico, que nós
chamamos o. ''do colarinho branco", é um crime praticado sem sangue. Produz até frutos mais substanciais, mas
é um crime que se desenvolve sem sangue e que é muito
menos reprimido pelo Estado do que o crime do pobre...
A emissão de cheque sem fundo, o estelionato, o golpe
na poupança popular, não preocupa tão terrivelmente a
sociedade brasileira e o Estado ... Embora crime... Não
seja sinõnimo -de pobreza, é, na verdade, entre as classes
menos privilegiadas que se encontra o criminoso querecorre à violência ... "
,, "O jogo clandestino no Brasil tem sido um forte fator
de deflagração de criminalidade, na medida em que corrompe os aparelhos policiais e na medida em que gera lutas entre quadrilhas que se encerram sempre com grande
quantidade de homicídios. Mas, sem dúvída, ~a pobreza, a pobreza absoluta, ainda um fator dessa criminalidade. Em 1978, levantamentos oficiais indicavam que
dois quintos da populaçio do Brasil, cerca de 17 milhões de

trabalhadores, portanto, recebiam menos de um sahirio
mínimo ... " (lb. Grifos nossos) ,,..."Num seminário realizado na Ordem, falou-se muito que essa camada da população está como que cobrando do restante da sociedade um crédito que julga deter, exatamente por ter sido relegada a uma posição tão flagrantemente injUsta dentio
da estrutura social ... Quando o Direito é- utilizado para
manter uma estrutura arcaica e defasada, ele leva fatalmente a uma situação de desequilíbrio e de desorganização social que pode explodir de vârias formas, inclusive pela violência e pela criminalidade". Nos países socialmente mais organizados, os auteres revelam que a
proporção entre os ganhos dos que ganham menos e os
daqueles que percebem maior salârio _ou vencimento está
na ordem de aproxitnadamente I -para 3. No Brasil, se
apreciarmos a grosso modo, veremos que entre as camadas de mais baixa remuneração e aquelas mais bem remuneradas como os advogados, os médicos etc., a proporção é de mais ou menos, 1 para 100, ou 1 para 200.
Há, portanto, um fosso que ê extremamente largo e que
não pode ensejar uma convivência entre esses dois extremOs, porque se áia um sentimentO de revolta dificilmente superável pelo homem que, numa sociedade marcada pelo consumismo, sc;:nte-se, na verdade, furtado por
aqueles que mantêm uma estrutura social que permite
esse tipo de desnível. .. "
""O trabalhador, ou melhor dizendo, o biscateiro da
periferia das grandes cidades brasileiras sabe que o seu
filho jamais passará de um biscateiro na geração seguinte. Isto lhe causa um profundo sentimento_ de revolta e
faz com que ele seja presa fâcil daqueles que oferecem
uma possibilidade de ascensão muito mais fãcil, através
da prática dos crimes."
-A-pontou, em-seguida; a influência dos meios de comunicação no aumento da violência;, "Os meios de comunicação como que comercializam o crime, comercializam a
violência. Há, evidentemente, um certo gosto da parte do
ser humano pela desgraça alheia e atê pela violência. Há,
nas grandes cidades brasileiras, jornaiS ·conhecidos, de
todos nós que praticamente só exploram o crime e a víolência, sem tratar de outros assuntos. Existe, é verdade,
uma clientela para esse tipo de imprensa, mas esta imprensa a realimenta, desenvolvendo1 de certa forma, um
processo de convívio da sociedade brasileira com a criminalidade violenta, que passa mesmo a ser encarada
como um fenômeno natural".
O cidadão comum passa .a ver e a aceitar a violência
como um instrumento normal de atuação do Estado. A
polícia, nas grandes cidades, usa a violência tanto quanto os marginais. Uma estatística realizada há pouco tempo por jornalistas mostrou que o número de cadáveres
que -pode ser atribuído aos grupos -clandestinos de policiais é superior ao número de cadáveres que pode ser
atribuído aos criminosos, ou, digamos assim, a-os crimi·
nosos não oficiais" (lb.).
, . ''Outras estruturas colaboram para esse desconcerto,
como, por exemplo, a estrutura da Federaçio brasileira •••
Es_!ados e Municípiosj a quem cabe apenas uma parcela
excessivamente reduzida do montante total tributário,
t~ as funções, m~s não têm os meios para exercé-las.,."
~·-·Há ainda um outro fator extremamente revelador
aesse desequilíbrio federativç: a Uriião, além de-ter -umil
participação desproporcional na receita tributária, ainda
suga recursos empregados pelos Estados, como ocorre
exatamente na área de segurança, ou seja, com as polfcias militares que, na ve~dade, -~e encontram con~roladas
pela _pltião, praticame~te _federalizadas, embor~ sejam
mantidas com os parcos recursos aos Estados.''
-Sobre a dicotomia da polícia, assinalou,:," ... é imPossível, nas grandes cidades brasileiras, sentarem-se pararacionalmente discutirem problemas de segurança, policiais cíVís-e militares. A União manda nas policias milita-.
res, mas quem remunera são os Estados ... "
Denunciando violências policiais, assegUro4;,
praticamente impossível ao homem comum, do Povo, entrar
numa dependência policial sem ser pessoalmente agredido ou sem correr o grave risco de agressão ... "
Apontando as deficiências do Poder Judiciário, especialmente no que concerne ao combate à criminalidade,
ponderou;_ ..... o Judiciário, peça um pouco mais soflSticada do combate do Estado à criminalidade, foi mantido
numa situação, propositadamente, de marginalidade.
Não tendo seus próprios meios de investigação, se baseia
sempre, ou quase sempre, nos precarlssimos instrumen-
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tos que a polícia lhe fornece- para esclarecimento de crimes... " Ademais.. " ... a centralização tem sido a regra dominante. Em momento algum houve a preocupação de
aproxiniar o juiz do povo ... "
"0 Poder Judicilirio dli a lmpresslo de verdadeira tm..
potência no combate à criminalidade, de ineficiência total
e absoluta ... Aquele que está sendo estimulado a entrar
no crime, se jogar coin a lei das pl"obabilidades, verá que
tem muito maiores chances de delinqUir e não ser, afinal,
colhido pelas malhas da justiça, do que receber qualquer
punição judicial. A impunidade, portanto, estimula o crime. O que existe, na verdade, é o crime de inlpunidade,
que cobre tanto um marginal comum como o policial
que pratica a criminalidade víolenta contra as classes
menos favorecidas".
É preciso, sim, reformar o sistema penitenciário brasileiro, construir peniteilciárias. Mas isto em nada melhorará a situação ou de muito pouco adiantará, porque se
estarão mantendo as diferenças e a segregação ... E asociedade brasileira jamais coriseguirli superar esse cfrculo
vicioso, se do quebrar a Induçio à criminalidade no HD
processo de fornulção" (lb., Grifos nossos).
Iniciando os debates, manifestamos nossa preocupação com a visão nostálgica - para não dizer pessimista - que o conferencista ostentou da realidade brasileira, tecendo, dentre outras, as seguintes considerações:
..... esta Nação que, de certa forma, se in-corpora entre-as
dez_ m_aiores nações do mundo, não é obra do acaso ...
Este País que contemplamos hoje é uma grande Nação,
com deformações muító poderosas, com problemas propareio nais à sua grandeza, com mazelas ainda por serem
erradicadas, mas de certa forma ele não se ajusta bem a
essa_ visão lJm pollcó pessimista que eu identifico nas pa-

lavras do jovem e brilhante Presidente da Orde.rn dos
Advogados do Brasil ... Não só de hoje, de há algum tempo a esta data o País inteiro tem analisado o problema da
violência. Não concordo com essa colocação que me pareceu um pouco superficial de que o problema está posto
em termos de agressão de uma classe para outra... Também achei peremptória, em demasia, a sua afirmação de
que não há soluções a curto e médio prazo para o problema da criminalidade... No mais, o seu diagnóstico E: absolutamente preciso, o problema da pobreza, o problema
do homem rural, a inchação da cidade brasileira, a mâ
distribuição de renda, são todas causas da violência e nenhuma delas é causa em si mesma, o conjunto delas é que
realmente é a grande causa da violência e da criminalidade".
Após essas ressalvas, pedimos ao conferencista algumas considerações sobre que terapêutica, a nível de
emergência, se poderia aplicar para reduzir os índices de
criminalidade ou, pelo menos, amenizar um pouco a
taxa de violência urbana que inquieta e aflige a sociedade
moderna.
Admitindo que sua visão do momento brasileiro é pessimista, ·extremamente peSsimista, justificou~, "Em boa
parte, ela é também o reflexo das opiniões colhidas no
Seminário que a Ordem realizou. Não creio que pelo menos em nosso ambiente haja possibilidade de uma visão
otimista do quadro brasileiro atual... Nossa má estruturação fundiária é um dos ingredientes da vfolênclL•• um
componente sério do quadro geral da criminalidade violenta... (lb. Grifos nossos).
Insistiu-em qu~;. "a sociedade brasileira, embora preocupada em estudar e analisar a violência, apenas se atém
à análise das facetas, digamos assim, mais evidentes, 'ou
das facetas que mais lhe interessa examinar. Fica na
aliálise e dis_cussão dos efeitos_,_ sem nunc_a descer às raízes,
às cauSaS profundas, porque, Sem dúvída, estas indicarão
caminhos que terminarão por extinguir privilégios de
que ela não quer abrir mão. Jamais vi a sociedade preocupada em modificar a sua estrutura social. A explodo
demográfica talvez seja uma das causas mais evidentes do
desconcerto estrutural brasileiro, impedindo soluções
máisTáóeis para a nossa problemática. Afirmei não ver
soluções a curto e médio prazos exatamente porque uma
reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma da
empresa, uma reforma da legislaçílo trabalhista, uma reforma da legislação social, em geral, não se realiza a curto prazo, especialmente se se tiver que enfrentar uma
reação por parte de uma parcela da sociedade detentota
de muito poder" (Ib. Grifos nossos).
Quanto às soluções de emergência, a curto prazo, que
denominou de paliativas, listou algumas. "0 controle e o
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comércio de armamentos••• 1! muito raro encontrar um
criminoso comum que não disponha de farta munição,
de farto armamento. E o Estado brasileiro nada faz para
controlar o armamento e a munição ... " (lb. Grifos nossos).
,... Outra solução seria disciplinar os meios de comunicação ... Deve ser rejeitada qUalquer idéia de censura prévia ... Uma medida extremamente sábia seria o código de
ética -dos meios de comunicação ... Se o controle ético da
comunicação pudesse ser exercido adequadamente pelos
próprios profissionais deste ramo de atividade, poder-seia chegar a um ponto de equilíbrio bem razoável... Há
tambêm a divulgação de filmes que entronizam a violência como mêtodo permanente de vida da humanidade,
mostrando-a como fato natural, do dia-a-dia, o que só
pode contribuir para a deformação da mentalidade do
homem comum •.• Seria preciso que a Imprensa se comciendzasse, não no sentido de sonegar à Nação o problema da criminalidade, mas no sentido de que é uecesdrio
que ·se estabeleçam regras para que esta divulgação não
funcione como fator de realimentação do problema."
(Grifos nossos.)
·
.. "'Uma outra medida possível de ser tomada razoavelmente a curto prazo seria um reforço do poder dos Estados, que têm, afinal, a seu cargo a grande responsabilidade de manter a segurança pública ... t, então, preciso que
o Estado receba os meios necessârios pãra desempenhar
suas funções, princip-almente no plano da- segurança
públíca, e, sobretudo, que o Estado recupere o controle
de seu aparelho policial... Só então seria poSsível o estabelecimento de uma política de unidade de ponto de vista e de objetivos entre os dois organismos polídais, política esta que levaria óS dois organismos a um trabalho
conjunto ... Essa medida Certamente permitiriã ao Estado
o _desenvolvimento de uma política de policiamento ostensivo nas cidades, que pode funcionar não como um
meio paliativo, mas cOmo uma medida importante no
sentido de dissuadir aqueles que se inclinam à prâ~ica- de
crimes violentos ... A capacidade ociOsa da polícia militar
ê.~ muito grande... O policial brasileiro precisa
aproximar-se mais do povo, precisa ter uma presença
mais marcada nas grandes cidades brasileiras..• "
" ..A Reforma do Poder Judiciário ... podelia ser concretizada através de algumas medidas ... Criação de Varas
regionais .. ~ 1:: preciso que a justiça possa cumprir, juntei
ao povo, as suas atribuições e funcionar como fator de
combate efetivo à criminalidade, mas sem violência, porque ê o Estado que deve dar o exemplo, pela ação dos organismos policiais, de que o método da violência ~ ina~
ce:itâvel. Atualmente, a atuação da polícia brasileira deseduca, na medida em que o homem comum acostumou~
se a ver na violência um mecanismo eticamente aceitável
para responder à violência.
O ilustre Senador Jutahy Magalhães indagou quais as
possibilidades que a Ordem dos Advogados teria de fazer mais eficientemente a defeSa das classes mQios favorecidas quando elas precisam .da presença dos advogados.
Tecendo considerações sobre o fato de que hã muito
mais pobres do que ricos .o:a ·cadeia, o que, comparado
com o número de delitos cometidos por indivíduos enquadráveis numa ou noutra dessas classes, está a refletir
profundas desigualdades sociais, lembrou que ninguém é
julgado sem um advogado. Quem não pode pagar, recebe seu defensor do Estado, da Ordem ou do Juiz. Mas há
advogados e advogados, reflexo da disparidade de nível
do ensino jurídico nas diversas faculdades do País.~ "Um
grande número de advogados, ainda bem formados e
bem preparados, atua na defesa dos pobres. Ocorre, no
entanto, ser impossivel para a Ordem dos Advogados tomar a si a atribuição de" igualar as oportunidades dos cidadãos no que se refere à qualidade da assistência jurídica: por disposição legal a Ordem não pode advogar, ou_
seja, não pode atuar na área do exercício da advocacia... "
Entrando nos debates, começou o ilustre Senador Roberto Saturníno por manifestar sua concordância com
quase tudo o que disse o conferencista, ressaltando, especialmente, a ênfase em que é preciso ir às raízes da questão. Aftrmou qu~ "a sociedade resiste, porque a sociedade estã acomodada nos privilégios e não quer abrir mão
deles, quer resolver o problema na margem, isto é, na
medida em que o crescimento econômico for se realizan-
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do_. vamos procurar distribuir esse negócio um pouco
melhor ... "Denunciou a. "deteriOração ê.tica da sociedade brasileira", apontando, entre seus aspectos,. "a impunidade das
pessoas riça~ do _País", Falou; ainda, dos casuísmos políticos e enfatizoJ!.:, .._~evidente que dentro desse clima gerado pela deterioração ética, seria extremamente surpreendente que não houvesse o aumento da taxa de criminalidade, o aumento d~ perversidade, como está ocorrendo". E pediu ao conferencista um detalhamento
maior de ªu~s idéias no que diz respeito à reforma do Judiciârio visando a desenvolver mais ajustiçajunto ao povo, uma justiça mais barata, mais acess1vel.
Respondendo, manifestou o conferencisca seu desencanto com a reforma do Judiciário até agora realizada, a
qual, a s~u 'v'er, pode ter todas as inspirações menos as do
povo.
Tomando a palavra, o ilustre Senador Nelson Carneiro, falando das pessoas pobres marcadas para morrer,
referiu-se a um seu projeto que. dispensa o réu pobre de
pagamento de fiança, l~mbrando qu~. "quanto mais humilde o homem, mais ele se rejubila por nunca ter sido
preso", havendo que se fazer algo, portanto, para evitar
a prisão desnecessária de réus pobres autores de pequenos delitos.
Comentou o conferencista que uma das coisas que se
devem corrigir imediatamente é a existência dos. "esijUadrões da morte".
Com a palavra., o Deputado Modesto da Silveira disse:
·~... este País está, na verdade, submetido a um verdadeiro pelotão de fuzilamento permanente, com total impu~
nidade... Agora a gente sabe e sente e muitos sabem que
esses esquadrões são na verdade protegidos ... Dos 68 casos. de assassinatos pelo. "Mão Branca" e seus associados
na área (Baixada Fluminense) - ... creio que no último
ano ... - dos 68 assassinatos, 66 eram simplesmente operários sem qualquer antecedente criminal. E foram jUstiçados sumariamente".
Com referência às execuções tipo, "Esquadrão da
Morte", perguntou se seria possível o levantamento estatístico da própria OA B para ajudar, orientar e assessorar o Congresso Nacional na área própria da OAB.
Respondendo, alegou o conferencista a dificuldade de
se ad_otar tal procedimento, pois no Brasil,," ... não apenas na, !1rea da c:riminali.dade, do Judiciário, da polfcia, o
sistema de estatísticas é extremamente deficiente ... Na
ârea da criminaH.d_ade, sobretudo, a deficiência ainda ê
maior porque existe o que se chama a criminalidade não
~evelada ••.. " .__ , ~
: :. ,
·-~,.
O ilustre Senador Dirceu Cardoso ponderou: somos
uma sociedade ••• em que o fim Imediato é o primeiro objed·
vo, é uma sociedade em que a loteria é o objetivo de quase toda a família brasileira, que quer se enriquecer do dia
para a noite; não quer esperar o fruto do trabalho, do
suor e do calo das mãos, quer enriquecer de um dia para
o outro ... esse índice de_ criminalidade que se exagerou
n-ós últimos t~mpos tem uma concaus~ é ter retirado da
polícíaas -Suas qualjficações"de primeira linha rePressora
e colocado no juiz a força de medir e apenar a criminalidade... um mau juiz, umjulz bandalho faz mais mal à soci_edade que lO bandidos de revólver ... Eu acho que devemos ter que abrir primeiro um crêdito à polícia ... ~u acho
que a·Violêncfa tem uma._mirlac}e de causas; mas, às vezes, é vista sob um prisma restrito, não é que seja o pobre
e o rico, não ... Não defendo a violência, mas espero que
o militar, o soldado, o policial, o detetive, o comissário e
O delegado. sejam vistos de _uma maneira mais coritplaêente, po"rque só.agem na hora dO paroxismo da violência, qu~ndo o sangue está derramado e toda a violência
está desencadeada num processo de extenninio .. ."'J (lb.
GiifõS nossos).
,."Realmente- admitiu o conferencista- no iriterior,
um -ma-u juii causa males_ maiores do que nas graDdes cidades ... AH~!-~__ go inter[or que~ polícia ag"e inais conscienciosamente.''
E_riso_u que os métodos que ricos e pobres usam para a
prâtíca do CrillJ.e são_ difer_entes. ..... um pobre, para obter
dez ou vinte mil cruzeiros._ ou mesmo bens pessoais, assalta pessoas na rua, usando uma arma, enquanto o rico
se limita a' emitir um cheque sem fundo e fica por isso
mesmo. O rico, portanto, não necessita recorrer à violência paro obter os resultados de seu crime. Ele tem toda
uma estn~tura para a proteção de seus interesses, estrutura .esta que lhe permite a obtenção ilícita de frutuosos re-
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sultados, sem que, por isso, receba qualquer punição e
sem precisar recorrer à violência. E, como a violência é
que choca mais diretamente, ele fica imune a qualquer
repressão o.u preocupação maior por parte da sociedade ... "
."Quanto ao problema da Polfcia e da Justiça, parece·
me que, para que a sociedade brasileira abra um novo
crédito ao seu policial, é preciso primeiro que o policial
faça jus _a esse crédito.
E preciso que a polícia se reforme e se restaure eticamente. Nas grandes cidades, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, por exemplo, vemos que muito dificilmente uma
quadrilha é desbaratada sem que haja, entre os seus elementos, um ou v_â_rios policiais. A polícia não pratica o
crime apenas a pretexto de sua atívidade própria,
pratica-o também disseminada entre as quadrilhas. Os
policials valem-se do contato permanente com o crime
para se infiltrar e fazer, nas horas vagas, biscates criminosos ... As causas da criminalidade brasileira do tantu,
que seria profundamente injusto dizer aqui que ela decorre apenas da polícia ... Na verdade, a polícia se associa
ao criminoso, quando divide o produto do crime e devolve apenas uma parte para demonstrar a eficiência ...Se a
polícia acertasse sempre, poderíamos prescindir dos Juízes, mas como ela erra muito- talvez mesmo erre mais
do que acerte-:- _é impossível prescindir de um sistema de
controle" (lb. Grifos nossos).
A 15 de maio de 1980 realizou-se a 9• reunião da CPI,
na qual foram ouvidos o Jornalista e Advogado Dr. PerM
cival de Souza e o Juiz de Execuções Criminais de São
Paulo, Dr. Laércio Talli.
lófDr.

PerdVai de SoUza

Dando início à sua eXposição, o Sr. Percival de Souza,
preliminarmente, procurou descartar a vinculação que
habitualmente se f!i.z entre a atuação dos meios de comunicação social e o aumento da violência:, ... Busca-se,
quando em desespero, um bode espiatbrio;, "é o Gover-no",;. '~éc a imprensa",~ "é a miséria";...é a migração desordenada"; '"'ê a falta de policiimento";. "é... " (DCN-1116-8-80, pág.3738.)
,, "Faz alguns anos- infõrmõU- a Faculdade de Comunicações de Brasilia desenvolveu tese demonstrando
que os meios de comunicação, por si mesmos, não determinam atitudes ou condiciona.n). "standards" comporta- mentais. Eles podem servir de funções indefinidas diante
de tipos de personalidades particulares ...Os pais, educadores e autoridades tendem a culpar os meios decomunicaÇãõ -pela violência dã. sociedade, porque eles renitem
em reconhe<.:er seus próprios erros ... Some--se ainda, em
reforço, o fato; já demonstrado cientificamente, de que
pessoas suceptíveis à violência são pessoas pré-iiíclinadas
para a agressão; devido a fatores díspares ... Ambiente familiar ... Desajuste escolar... Frustração e problemas sexuais, desníveis sociais e múltiplos outros fatores ... Por
que não aceitamos que nós construímos uma sociedade
violenta e que nós fazemos parte dessa sociedade violen-

ta?" (lb).
Cita José Fernando Rocha no trabalhQ, ''A década de
ouro dos ladrões", que elencou as seguintes dentre as
verdades que a História teceu~. "a) todo criminoso, o
mais brutal, tem rasgos de humanismos; b) até o homem
santo possui ímpeto criminoso, e c) criminosos e vítima
cooperam, muita vez, para a consecução do crime".
Também o Prof. Manoel Pedro Pimentel, exSecretário d8. Justiça de São Paulo, é invocado na sua
afirmação de qu~...as realidades precisam ser ditas, não
podem ser escamoteadas", ta.is como: ... a criminalidade
visivel. ê apenas a ponta do. "iceberg" que aparece... O rigor Penal recai geralmente sobre as pessoas mais humildes_que toda a sociedade está sendo criminosa... a violência existe não apenas na criminalidade mas em toda
parte.....
Ressalta, ainda;. " ... verifica-se que a maior parte da
criminalidade, entre nós, ainda á a espontânea, e não a
organizada. No. "qui pro que" que se faz entre fator (aquilo que contribui para um resultado) e causa (aquilo
que faz que uma coisa exista), os membros das classes
mais humildes são as eternas vítimas do perigoso rótulo
de, ''suspeito". Entretanto, não é a pobreza causa única
de delinqUência ... "
Como causas primeiras da violência urbana no Brasil,
apontou: a) menores lnfratores e b) presídios (relnddênclas),.. "Nas grandes cidades, a problemática da violência,.
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em' relação à criminalidade, estâ ligada, salvo melhor jufzo, umbilicalmente, aos menores infratores (juveni1e offenders) e aos presídios"._ Di~ que, segundo o Dr. _Laércio Talli, Juiz das Execuções Criminais d~ São Paulo,
" ... Os reeducandos adultos que cumprem apenamentos
nos presídios na rede oficial do Estado passaram, à

maioria, nos estabelecimentos reservados para men<r
res... "
_
_
"Constatamos- prossegue o depoente- que o rótulo, frase feita, problema social, é escapismo barato, para
fugir ao problema".
Aponta como Ponto nodal da causalidade delitiva a
reincidência e a falta de medidas profiláticas a fim de
dimimií-Ia .. ''Vivemos, como disse o jurista José Fernando Rocha, a década de ouro dos ladrões Se verificarmos o círculo viciosos do entra-e-sai de nossos presfdios,
iremos constatar dolorosamente; a) I• entrad<l,: furto; b)
2f. entrada: roubo; e c) 3• entrada: latrocinío ...Nada é.
feito pafã.c-orrigir as distorSões no embrião (no menor),
mas que tudo é feito para puni-lo qUando maior... Na
Capital (São Paulo), 21% dos roubos estão sendo seguidos de atentado sexual: o estrupo. E o terrfvellatrocínio
aumentou em 61% de 1978 para 1979 ... 1!. do memor carente, do menor abandonado, o menor da rua, o street
boy, f'ttst offender que saem os grandes contingentes de
assaltantes ... "
_ __
_ __
Sublinha qu~;. "a história ensinou a todos que ã- diminuição dos fudices delinqüênciais não têm nexo caUSal com
o aumento da repressão. Por isSo, o aumento, de per si, da
repressão para a solução de todos os problemas não é indicada. Não serã com mais viQJência, nem com esquadrões e seus embaixadores: mã_o branca, cravo vermelhç,
lírio branco, que haverão desate da questão urgente da
delinqUência e violência. Tambêm não a resolveremos
adotando de forma slmplex atraves de um carimbQ:
problema soclal•••O recurso da vio[ência rep!essiv~ do
Governo para acabar com a delinqUência que infesta á
Nação não passa de mero supo-sto equilíbrio" (lb).
Recordou que.. " ... A violência delinqUencial sempre
existiu na civilização ... "
h

E que:. ••a prisão -não é o único remédio para o mal da
delinqUência. Como reeducar quem nunca foi ·educado? ... No caso dos presídios não se pode dizer que o sistema faliu, isso na razão direta de que nunca chegou a
ser implantado, considerando-se que2l Estados brasileiros nào possuem Manicómio Judiciário; que s_Q_existe
uma Casa de Custódia _e Tratamento no Brasil; que temos apenas Instituto de Reeducação em três Estado~:
São Paulo, Paraíba e Minas Gerais".
.. São fatores co_Itgressados: o· menor abandonado ... _o_
tráfico de entorpecentes... a prostituição organizada"
(lb).
.
..
"O graride saldo da década transata é a violência ...
Diante desse quadro; aumento da cdrninatid_adt;t violem-_
ta, superpopulação presidiãria, a justiça tornOU-Se quase·
impotente, e o povo, como testemunhamos, aplicou furiosamente, com suas própriáS ffiãos, a lei de Linch (lb.
Grífos nossos).
"Encontramo-nos muitas vezeS pelas ruas com assassinos ffiOS, calculistas, violentos, que durante anos aguardam seus julgamentos em liberdade... Somos o (mico
País do mundo onde todo homicída tem direito.,. a uma
••amostra grátis" ... (Ib).
_
Denunciando as condições do Presídio da Pedra Preta,
na Bahia, disse que lá as condições são tão siriiStriis que
leva a que aJguns delinqUenteS mat~m para serem autuados em flagrante e serem removidos para a Casa de Detenção (!).
Focalizando o caso da Baixada Flum-inense, lembrou
que ela é, hoje, estatiscamentê, a região mais violenta do
mundo •. " ... Se fossem realizados jóris tQdos os dias - o
que jamais acontecerá -:- a__ pauta de ju[g~rrtentos de
Nova lguaçu levaria cerca de Vinte anos pãra- ficar em
dia! ... A média de homicídios dolosos na Capital paulista- excluindo a Grande São Paulo- é de 3 por dia".
Mas há, também, a violência do trânsito ... Em 1979,
.. ... registrou-se a média de 9 mortos diários C.omo Conseqüência de acidentes de trânsito . .-.- o automóvel, pelo menos em São Paulo, est' matando mais do que todos os
bandidos juntos"_ (lb, _Grifos nossos).
" ... Segundo análise do Oelegado-Geral de PolíCia de
São Paulo- Dr. CJ::lso T~ll.es, nio se pode, diante dos fa~os registrados - estabelecer. . uma relação entre aumenR
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to populacional e índice de criminalidade-" (Ib. Grifos ri ossoS)._
Falando especificamente sobre o problema da Polícia,
proclamou que,, ..a organização policial, moralizada,
aparelhada, digna de respeito, e não temor, é uma necessidade. .. Mesmo nas grandes cidades estamos assistindo
ao avanço daquilo que poderíamos chamar de criminalidade triunfante. Os eternamente impunes _criminosos de
-...colarinho branco" (white collar). O policiamento ostensivo e seus con~itos jâ erosados é exclusivamente da
Policia Militar ... Em muitos Estados dess~ Brasil ainda
não desçoberto em plenitude a polícia é uma improvisação,_~._.A população hoje é vítima da improvisação com
que se tratem sérios problemas ... " (lb).
Concluindo, ofereceu o que denominou d~ ..seis minutos de sugestões". "Primeiro minuto. A violência urbana
só poderá ser represada a determinado nível, na medida
em _que o Governo esteja capacitado a oferecer aos cidadãos__çerto grau de segurança e um padrão de vida razoável, isto é, compatível com adignidade humana ... Segundo minuto... - Que se. dê estrutura adequada ao regime
carcerãrio e penitenciário, impedindo-se desrespeito e repressão ... Terceiro minuto. A lei penal e o direito nacional interessam a toda a Nação ... Todos nós temos que
assumir esse e·ncargo, afugentando o duende da omissão.
O problema da violência tem um quinhio nosso, de todos...
Quarto minuto. O problema dos menores carentes preclda
ser enfrentado de frente-... Quinto minuto. Que se preocupem as autoridades com a politica dos presfdlos,
eliminando-se o_s focos de reincidência atravé_s de medi:
das_ profiláticas ... Sexto minuto. Esf~rcemo-nos, pois,
para atingir o saneamento da vida p~itenci,ria nacional e
o problema dos menores, se quisermos vencer os graves e
difíceis problemas que temos diante de nós" (Ib, pág.
3741. Grifos. nossos).
I J)

Dr. Laércio Talli

- O Dr. Renato Laércio Talli, Juiz das Execuções Crimi~
nais d~__Sào Paulo, começou enquadrando a análíse espi~
ritUalista do mundo e do homem, eni contraste com as
estreitezas e falsidades das concepções materialistas em
Voga;, ''Não Compr~endo, riãõ posso cóinpreender, como
~ possí~el o homem ainda não se assenhorear d_o pensamento de que o Mundo será melhor e realmente nosso se
soubermos conquistá·lo pelas influências pacíficas e decisivas do espírito. A conquista pela força, pelas armas, pelo
emprego injusto da força, serâ sempre ilusória e passageira. A _verdadeira conquista é aquela que pertence à
verdade e ao bem. É grande e danosa ilusão pensar que
se possa educar e reeducar alguém quando se perdeu a
influência em sua psique, em seu espírito, no seu interior,
em sua alma, porque são as idéias que conduzem o mundQ_,_ me_smo quando dissimuladas s-ob enganosas aparências de ódio, das paixões e dos mais bárbaros desPotismos. O homem só adquire a verdadeira sabedoria irivestigando o mundo, sob a razão das grandes idéias e,
sobretudo, sob a razão de Deus. Realizar esta síntese de
conhecimentos universais, merce de uma sabedoria não
apenas mística, não apenas históricista, não apenas natu-:
ralista; mas uma sabedoria teocêntrica que não se limita
ao homem, à hiStória e à natureza, núiS tudo abraça e pe·netra: Deus e o homem; a natureza e a história; o local e
O univet-sõ;- o CoraÇão e a razão, o natural e o sobrenatural; a verdade e as verdades; o relativo e o absoluto. f:
desventura do homem de todas as nações um afalha na
orierifãçãó. CduCaciOnal. -Nesse miste[ q-ue reputo de fundamentãUmportâóda, qualQuer erro, por maís insignifi.cante ou involuntário que seja, poderá acarretar conseqUências imprevisíveis, trreparáveis e, até mesmo, definitivas. Uma falha. um defeito na formação sensorial poderá causar um ser imperfeito; na fisica, estiólar uma vi-_
da; na intelectual, um desajustado ou, quando não, um
desQrienia<i-o_-- e _quantos jovens desorientados em nosso querido. Brasil; na mi?ral, um viciado- e quantos viciados, nô mundo, entre os nossos semelhantes; na social, o introvertido, quando não um revoltado; na espiri1ual e sobrenatuz:al, um inf~Hz na vida presente e, quem
.sabe, o mais grave pesado- por fõd-a a eternidade" (Ib .
pág. 3471. Grifos Nossos).
Prosseguindo as considerações, cita o grande penalista
FranciscO Carrara:... ...._,S_e a_Ie:i eterna disse a: o homem: tu
não podes voluntariamente deixar de ser pessoa - esta
mesif:ia 1ei, para ser lógica, deve ter dito à.s.o.ciedade (que
outra coisa não--é senão um instrumento coordenado à
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tutela da. lei jurídica): tu não poderás, por qualquer ato,
s_ubmeter o _homem a uma pena que lhe destrua a pcr:so~
nalidade; tu não podes reduzir o homem à condição de
coisa. Ou é mister negar uma lei moral absofuta, imutável. que desde o momento de sua criação domina a humanidade (lei que não foi negada nem mesmo pelos pa~
gãos, embora a entendessem à sua maneira), ou, admitida uma lei morarsuprema, ê preciso deduzir dela urna
suprema lei jurídica; dai a inalienabilidade, por fato
alhcio, da personalidade humana"
.. "Os relatóri~OS dos Grupos de Juristas e Cientistas So ..
ciais do Ministério da Justiça- continuou- ... têm o
grande mêrito de chamar a atenção de todos, básicà e
fundamentalmente, para um melhor conhecimento do
homem, o grande esquecido quando se enfoca o proble-.
ma. Enquanto na esfera criminal o homem continuar a ser
o eterno desconhecido, as soluções propostas podem
atender episodicamente interesses sociais, podein mino~
rar momentaneamente os grandes efeitos da violência~
podem desnutrir aparenterd'ente a agressividade existcn~
te, mas jamais estarão conspirando para uma solução defi..
niüva, permanente e objetiva, até porque a sociedade es~
tará combatendo as conseqUências do mal e não as suas
causas determinantes ... E embora o Direito deva a·com~
panhar -a evolução dos fatos sociais, cumpre-lhe nio per~
mitir a subversio das normas fundamentais de uma sociedade bem organizada, de acordo com a própria natureza
do homem, dotado de razão e de consciência... " (Ib. Gri..
fos nossos).
"Façam-se as reformas ... Mas não sem o direito ou contra o direito... Numa época em que se fazem sentir o interesse materialista, as preocupações subalternas, e em que
os pregões demagógicos visam a subverter a hierarquia
de ·valores; numa época em que o culto ameaçador do
existencial, fruto de uma. sodedade consumista e hedonisota, vem dia-a-dia, mais e mais se consolidando; numa é·
poca em que se nota a deterioraçi'io da ética em geral em
todas as árei:ts j)rõfissionais; iluma época em que o deCifrúo do- dkeito, o-enrfãquechnento da nloral e o abandono
da religilo constituem objeto de_ sérios debates e justificadas preo~upações, só o restabelecimento da escala deva..
lores e das normas superiores - sociais, morais e religio-sas- e entre as quais figuram as do direito, da Justiça, da
egüidade, do respeito à dignidade humana e à caridade ordenada para consigo mesmo e para com outrem, somente
assim, alicerçado em tais fundamentos, poder-se-la ter
assegurada a sobrevivência de forças capazes de antepor Ó•
bices aos impactos dos falsos profetas do materialismo,
dos que pregam a ânsia da vida sem finalidade ética, o culto_ exagera~o da existência, condicionando a filosofia a
uma certa forma de viVer." (Ib. Grifos nossos).
.. ":!: certo que o problema da violência dificilmente en-contrará solução a curto prazo, tio vasto se oferece... 11
etiologia do fenômeno violência não é nada fácil, posto que
concorrem concausas e os mais diversos condicionamentos.
Não venha, porém, o desencanto diante do tamanho_ da
empreitada ... Já foi assinalado que a violência, compaR
nlleira do homem na vida terrena, assumiu modernamente
duas novas caracteristlcas: intensidade maior e instrumen-to de universal luta política ... E: tão avassalador que preocupa os governantes, juristas, os líderes políticos e religiosos, os sociólogos e patologistas sociais, enfim a todos
os que têm uma parcela de responsabilidade na vida
pública ... " (Ib. Grifos nossos).
Entrando na conceituação da violência, preleciona
q~Ue ela "é o emPrego da força contra a pessoa ou coisa";
ressalvandq que ~'a pedra de toque... no exame da violência, em si, reside na injustiça do uso da força. Com este
critério, poder-se-â tranqUilamente, porém, sem generalizar, reconhecer a violência institucionalizada a chamada v_iolência das estruturas soL:íais, políti_cas e económicas". (lb. Grifos nossos).
Aborda~do o problema-da falência do sistema car_cerário e pf:nitenciârio brasileiro e suªs repercussões no
problema do egresso, enfatiza:. ":b um círculo vicioso:
ante a ineficiência do Sistema Penitenciário Brasileiro, o
homem condenado _e preso deixa, por conseqUência,
vários outros problemas - que se proliferam diuturnamente... Os amargos frutos e a variedade de sofrimentos
de;:orrentes, atingem o presidiário em sua dignidade. E é
por isso que a sociedade passa a sofrer as conseqUências,
destacando-se, dentre outras, os casos de reincidência que
aumentam assustadoramente, notadamente no que tange
à delinqUência juvenil". (lb. Grifos nossos).
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Entrando no agudo problema da Casa de Detenção de
São Paulo, informa: ''é necessário que se saiba que a Casa
de Detenção de Silo Paulo tem capaddade para 2.200 homens. Todavia, segrega, hoje, 4.531 como excedentes, visto que a população carcerãria atual é de 6.731... A super~
população da Casa de Detençi.o de São Paulo, desprovida
de celas individuais- garantia e preservação dos detentos passiveis de recuperação -tem favorecido o deplorável contato daqueles ou daquele que simplesmente dellnqüiu ocasionalmente, com criminosos de alta periculosidade; na mais abjeta promiscuidade••• A superpopulação
acarreta outros problemas e perigos. Impede a admlnistraçio de exercer uma fiscalizaçio mais efetiva sobre os
detentos... O mesmo drama ocorre nas Cadeias Públicas
da periferia... e das principais cidades do interior doEstado".
.... Na década de 1960, a violência dos delitos contra 9
Patrimônio representava não mais do que 10% do total,
porém hoje alcança a espantosa cifra de 38%, dado extremamente alarmante e significativo .. ::.··os egressos dos
estabelecimentos penais superlotados, como os egressos
da FEBEM - os delinqUentes juvenis - na sua quase
totalidade, passam a ser os agentes dos delitos ... "
.. "Importa que se diga que os autores da violência sil()
sempre os mesmos, num círculo vicioso desanimador.
Começam quando menores, praticando crimes que outrora somente delinqUentes adultos perpetravam. Galgando a maioridade, tais menores, antes recolhidos na
FEBEM. depois na Casa de Detenção ou Cadeias Públicas superlotadas, agora criminosos habituais e profissionais, passam a ocupar o problema número um ç_o prioritário da moderna criminologia."
Em liberdade, a maioria deles pelas falhas da repressão, encarcerados inadequadamente ou de forma subumana ... tais criminosos, agora adultos, se;:. ~·doutoram"
em tais '~niversidades do trime", aumentando, substancialmente, os delitos de maior gravidade. .. O revoltante,
em tudo isso, é que um número reduzido de menores, nio
mais que uma centena, em todo o Estado de Sio Paulo,
presenta defonnidade maÍ!I acentuada de personalidade,
quando pela primeira vez recolhidos na FEDEM e onde
nada lhes ê ministrado em termos de reabilitação, desen~d:ia, ~~tal e aceleradamente, o seu encontro com aviolenCJa ...
''Áté então Sio Paulo est' desprovido de um só estabelecimento especializàdo para tratamento do menor infrator... Na faíxa dos 18 aos 25 anos se concentram os mais
temíveis delinqUentes, por vezes multirreincidentes, os
quais agem sob o efeito de toxicos, pata justificarem,
como dizem,, ..para criar coragem". Neste tipo de ser já
inexiste qualquer tipo de sensibilidade moral e afetiva,
estando ele impregnado do ódio que se faz presente...
Começa a avultar na Capital de São Paulo a onda de assaltos e homicídios com o apai"ecini"elltõ dos travestis."
Na anâlise da Etiologia da Violência, afirma o c-onferencista que fatores diversos influem no aumento desse
fenômeno social.
... Quanto aos crimes comuns de violência (inclusive
contra a liberdade sexual, as...curras"), os fatores são os
apontados pela CriininoiOgia: maior números de desajustados, miséria - o esvaziamento rural, os fluxos migratórios desordenados, o crescimento urbano desorganizado,
o subemprego e o desemprego, as desigualdades
económico-sociais : menores abandonados- educaçio deficiente - drogas - prostitulçJ.o - falta de afeto - pequeno relacionamento entre as pessoas - faniílias desfeitas- abandooo da religião -hereditariedade de pais alcoólatras, toxicómanos, frente às condições adversas da
sociedade consumista e hedonista_ em que vivemos".
.. "O Estado tem sido. impotente ou incompetente no solucionar o problema dos menores abandonados ou carenciados, de onde se origina o grande número dos assaJtan~
tes, dos criminosos, inclusive dos violentos. Quadrilhas
hoje atuando em Sio Paulo deixaram os reformat6rios da

FEDEM... "
Cita o Juiz de Menores Dr. Eduard-o de Oliveira Cruz,
quando informa:. "Segurido as observações e pesquisas
feitas -em lodos os países cultos, principalmente na
Amêrica do Norte, não há dúVida de que tudo confirma_
a verdade seguinte: "Os profissionais do crime iniciam a
sua carreira multo cedo, na infincla ou numa mocidade
precoce" (Ib Grifos nossos).
Trans-creve;- a·seguir, considerações de Roberto Gache
(..Tudo pelos Menores", pâg. 76, 1943), que ~."A de-
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linquência de um dado centro não é senão sua infância
pervertida, evolucionada. Os casos em que a herança ou o
meio fazem do adulto um malfeitor sio os menos numerosos. O adulto é matéria formada, e muito dificil ê que fa~
tores alheios a essa formação apareçam um dia,
conduzindo-o a maus caminhos."
. "Examinemos, porém, os antecedentes dos delinqUentes
adultos e verificaremos que eles, na maioria,- cresceram
em um meio familiar depraYado, abandonados por seus
pais, entregues a ocupações ambulantes impróprias de
sua idade, ou influenciados pelo exemplo desmoraliza~
dor do alcoolismo, da protituição ou da mendicância.
Dessa forma, o problema se resolve no setor infantil. Pouca missãq fica rã à ciência autropológico-criiilinal, à ciência penitenciária e à sociologia criminal, no dia em que,
sistematizada a ação social, em forma de uma perfeita e
completa prevenção da corrupção infantil, todos os elementos se evolucionem normalmente, criando à sua vez,
na normalidade, os meios familiares das ulteriores ge-rações" (Ib. Grifos nossos).
Estigmatizando o dinheiro encarado comq_, "abre-te
Sêsamo" da vida, destaca o conferencista;, "Não Se pode
enfrentar o problema por um só lado, c-om parcialidade,
pois é o. "abre-te Sésamo", meio mâgico que quase tudo
alcança em nosso aumento de criminalidade. O prazer, o
gozo, o conforto sio erigidos em alvos, objetlvos da vida
humana; para tanto, o dinheiro tem suma importância,
pois ê Q. "abre-te Sésamo", meio mâgico que quase tudo
alcança em nossa sociedade, na mentalidade comum. Js.
so, diariamente, apresentado pela propaganda bem feita,
sugestiva e ard8osa a excitar a lmaginaçio, a sensualidade
e os hábitos, principalmente da juventude, impelindo os
que não dispõem de renda a conseguir os recursos necessários pela via criminosa, atrayés dos furtos e do assalto i
mão_ armada".
Reportando~se à denúncia dos repreentantes do chamado terceiro mundo, na Conferência- da ONU sobre
delinqUência, realizada em Genebra em agosto de 1975,
a respeito dos crimes peculiares aos econômicofináõceiramen-te poderosos e do crescimento da corrupção, diz o co~ferencist!.t;. "O pior criminoso é o negociante que enriquece através do suborno, das fraudes e
da sonegação de impostos..." Quatro anos antes, o professor Jean Pinatel, em seu célebre livrQ... La Societé Criminógene", já denunciava aos quatro cantos do mundo
esta realidade: hoje em dia, paralelamente ao aumento
da criminalidade, dita comum, hâ um acrêscimo da criminalidade não punida, praticada pelos integrantes dos
altos escal_ões sociais. E o delinqUente comum observ~:t:
"se QS grandes in~ringem as leis sem serem. punidos, por
que não podemos também?'.'."... o homem sempre tende
para o imediato, o que está mais perto, sente muito forte
o apelo da terrenalidade ... " Uma situação de injustiçae quantas as temos no mundo de hoje- tem o condão
de afastar do reto caminho, da orientação, até das con~
vicções os que não têm uma força· especial, uma fé arraigada para a prática do bem. A verdadeira orientaçio da
justiça consistirá em punir Indiscriminadamente os crimes
dos poderosos e os crimes comuns.•• A sensação de impunidade também gera o crime, porque não hã senso moral".
.uA par das sugestões externas, dos apelos da ...vida
boa", trabalham os tóxicos, meio de fuga .à realidade e
que por si sós arrastam para a violência, pela necessidade
de angariar meios para satisfazer à cupidez dos traficantes. Vê-se, assim, a cupidez do tóxico nas escolaS e em locais de reunião da juventude; à expansão e institucionaJização do lenocínio."
.. "A violência gera a violência, não resolvendo as situações de injustiça, agravando-as ... contrariamente a isso, temos o amor que gera o amor."
.. "Retornando, ainda, no quadro da violência, surge
um maior enrijecimento das autoridades policiais, algumas delas despreparadas para o exercício da função,
utilizam-se de métodos desumanos, por vezes com requintes âe perversidade."
Sobre a missão da Pol1cia, observou qu~ " .. , nascemos
e crescemos sob a égide curiosa da alegria pela missão do
policial, esquecendo-nos de que os policiais, tanto ·civis
como militares, são gente igual a nós ... De acordo com
dados estatísticos fornecidos pela Polícia de São Paulo,
nos últimos cinco anos cerca de 5.000 policiais fora!Jl (eridos por marginais e 301 deles mortalmente, somente no
:fetivo da Polícia Militar ... 62 policiais militares falece-
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ram no cumprimento do dever, nos anos de 1978 e 1979.
Ainda informa o comando que, no mesmo período, foram demitidos- 1.075 policiais, de acordo com os arts.
45 e 47, do Decreto-Lei n~ 260/70 e ex pulsos 142, nos termos dos artigos e decretos já citados".
Quanto às sindicâncias instauradas para apurar irregularidades diversas na atuação da Polícia,, "a bem da
verdade, é necessário que se diga, muitas das sindicâncias instauradas por representação fundada nos mais diversos motivos, são atendendo a requerimento de advogados, cuja finalidade ressalta evidente do propósito de
obstruir a atividade da Justiça, nos processos-crimes correspondentes em andamento nas diversas Varas Crimi~
nais_ da Comarca da Capital, constituindo-se no que vulgarmente podemos chamar d~. "fogo de encontro".
Sobre os excessos policiais contra menores infratores,
adverte;. •• A escalada da violência tende a aumentar at~
limites imprevisíveis se os infratores, menores ou maiores, não deixarem de ser agredidos e até assassinados. E
se a polícia não mudar radicalmente a sua atuação, permanecerá insolúvel o problema".
O problema da ciimillalidade se escuda num trip~: a) a
política tem que poS!Inir mais recursos, para ser, obviamente, mais eficiente; b) ajustiça tem que receber mais recursos, para ser mais dinâmica; c) o sistema carcerúio bli
que ser reformado".
Apontando para a primazia para a prevenção éticosocial da criminalidade, trouxe reflexões do Professor
Herman Gorgen, da República Federal da Alemanha,
segundo o qual a criminalidade, apresentando incontid~
progressão,, •· ... contradita, irretorquivelmente, àqueles
que sustentam que a prosperidade material faz desaparecer o crime: Mostra-nos com estatfsticas oficiais muito
recentes, o crescimento extraordinârio da variadfs!lima
criminalidade nessa sociedade que atingiu o mais alto
grau de bem-estar na história 'da Alemanha. Enunciando, dentre outros fatos. que a terça parte dos jovens da
presente geração se torna irremediavelmente criminosa
para toda a vida, propõe ele as seguintes medidas para a
prevenção desse aumento vertiginoso da criminalidade do .
I;Jem-estar: }9) É preciso proporcionar e transmitir à juventude um sistema de valores perenes e princípios fundamentais, bases da sociedade, do estado, do convívio
social e da própria felicidade e segurança individual.
Trata-se da tarefa mais importante em qualquer sistema
educacional. 2~) A lei também exerce uma forma normativa sObre a moral e a consciência social, isto é, de cada
cidadão. Para isso, entretanto, é necessário que o ambiente da vida pública seja, de acordo com as intenções
do legislador, um ambiente de justiça, de afirmação positiva dos valores definidos e afirmados pelas constituições
e con.õssões religios-ãs, o que, sem se negligenciar as circunstâncias do crime, não permite seja eliminada a responsabilidade pessoal, nem que seja o crime dissolvido
por uma série de condicionamentos sociológicos e psicológicos. Em última instância, f o homem o criminoso,- e
nio a sociedade, a estrutura, a economia, a sltuaçio de miséria ou de riqueza, apesar da grande influência exercida
por elas sobre o homem ... cada criminoso, ao fazer um
exame de consciência, conhece perfeitamente a encruzilhada, o ponto, a situação concreta, a hora e o minuto
em que tomou ele, conscientemente, o caminho do crime... 39) A formação dos adultos, por sua vez, deve ser
organizada e orientada pelo sistema de valores da sociedade e das constituições que, no mundo ocidental, professain a liberdade indivi_dual, o Estado de direito, os direitos do homem em gCral, a importância da família e do
matrimônio, a educação no sentido de respeitar os direitos alheios, 3 proteção da juventude contra Idéias e ativlda.des amorais, o cumprimento dos compromissos assumidos perante a sociedade e finalmente, apesar de toda a
liberdade de religião e da separação entre o Estado e a
Igreja, a crença em um Deus todo-poderoso, cujos dez
mandamentos mantêm as verdadeiras bases da felicidade
humana, individual e social" (Ib., pág. 3744. Grifos nossos)._
~
.. "Não se atingem as causas- ajuntou o conferencista
- combatendo-se__o efeito tão-somente. Urge, ainda que
deniorada e lentamente, sejam enfrentadas as causas.
Sem a extirpação ou superação destas, a repressão, por si
só, não fará mais que criar um suposto equilibrio, sempre pronto a desbordar no excesso" (Ib. Grifos nossos).
Ao encerrar, invoca Ranieri, segundo o qual~. "não
basta fazer leis, ainda que beHssimas. ~ índíspensáveJ
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que estas leis possam ser bem aplicadas. Não basta escrever que os meios de reeducação se fundamentam no trabalho, na instrução, na educação e na religião, se depois
esses meios faltam na sua atuação prática. Não basta escrever que a personalidade do delinqUente é aferida com
a colaboração de psiquiatras, de psicólogos, de expertos
em criminologia, de educadores e de assistentes sociais e
ainda de outros técnicos, se depois esse numeroso pes-

soal altamente especializado _deve ainda ser criado ou
não existe em número suficiente-ou não apresenta idoneidade. Não basta escrever que a atividade de reeducação e prevenção deve desenvolver-se em institutos de
observação, de tratamento em pensionatos ou lares juvenis ou em outros institutos, Se -depois esses institutOs
também faltam ou estão ainda por construir. A violência
~fato consumado. A guerra está nas ruas.~ uma ri:alidade cada vez mais violenta, fruto de problemas sócioeconômicos e de injustiças, que todos diagnosticam, mas
poucos trabalham para resolver. Não basta aspirar um
futuro melhor, mais humano e fraterno, é preciso
engajar-se para realizá-lo. Eis a ação que deverâ efetiva~
mente transformar o programado, o teórico, em realidade, para o acabamento do que se idealiz~:m, afãSlilndo o
quanto possível das estruturas as injustiças, gerando, assim, condições favoráveis_ para a perfeita realização material, espiritual e cultural do homem."
., .. b este o homem que deverâ, como um magnífico
edifício, ser construído. Para isso, devHe conhecê-lo perfeitamente, sondando todos os segredos que ensejam na
origem, educando-o e atuallzando todas as ~as potencialidades e aperfeiçoando e desenvolvendo a sua inteira personalidade, dando-lhe, como diz Platão: à alma e ao corpo
toda a beleza e perfeição de que são susceptíveis. Eis a
meta a ser atingida". (lb. Grifos nossOs):
Dando início á fase de debates, proclamamos a verificação de um ponto nodal jâ identificado: o problema do
menor. Dissemos que o a que assistimOs no Brasil, hoje,
é uma espécie de concepção anárquica da sociedade...
Reconhecemos que a retirada dos ombros dos meios de
comunicação da responsabilidade única no aumento da
criminalidade é correta, sem embargo.de que essa é uma
das causas que compõem o feixe de concausas geradoras
da violência. Anotamos, ainda, que estamos pecando
pelo excesso de diagnose. Dirigendo-nos ao Dr. Laércio
talli, perguntamos o que, na área de execuções criminais,
na parte do Código de Menores, ele teria a dizer com relação à aplicação de penas em institutos correcionais a
esse enorme contingente de menores propensos à violência.
Respondendo, por primeiro, o Sr. Percivar de Souza
objetivou que a nossa s_ociedade de hoje está dando mais
valor ao patrimônio que á vida. Repetiu ter preferido en~
focar suas duas preocupações principais em torno do sis~
tema penitenciário,, .. Não sabemos nada ou quase nada
sobre as pessoas que são condenadas e encaminhadas
aos estabelecimentos penais ... ''
Criticou que se leve em conta mais o fato delituoso do
que o homem enquanto tal,, '' ... no caso dos menores disse - precisamos ter o pessoal adequado para tratar
com esses menores na sua entrada --e pode parecer estranho, mas digo isso aqui pela minha vivência-. pessoal que saiba conversar com esses menores.•. " Quem viM
sitar o Pavilhão n'i' 9 da Casa de DetençãO, (J_ue 6 !eserva~
do aos primãrios, vai verificar um.- número assustador-a-e
jovens de 18 a 19 anos que já estiVeram internados em estabelecimentos para menores"~
Sobre o_ problema do menor vinculado à Vara das
Execuções Criminais, respondeu o Dr. Laércio Ta IIi,
pois está inteiramente a cargo do Juizado_de Menores.
.. lnexiste um estabelecimento especializado para o atendimento do menor infrator, do menor violento. E esses
menores continuam convivendo com aqueles carentes,
abandonados e sem, ainda, uma deformação maior da
personalidade".
Quanto aos mandados de prisão, respondeu;," ... um
delinqUente poderá vir a praticai até 90 delitos, como
este caso e inúmeros outros- a média é 5, 12, 13. Então,
os mandados, não obstante o número aparentar asSim
alarmante, a verdade é que a grande qllantidade torna-se
reduzida por que refere~se a Um mesrrio delinqUente." Os
delinqUentes de maior periculosidade a polícia de São
Paulo tem correspondido e os tem afastado do convívio
da sociedade".
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Sobre se o não-cumprimento de mandados, além das
deficiências do aparelho judiciário e policial, estaria na
razão direta, também, do problema da superpopulação
carcerãria, respondeu o Dr. Laêrcío Talli aCreditar que
não .. ,," ... Esse número de mandado~õ decorre muitas vezes de o sentenciado ter uma posição social capaz de
resguardá-lo do cumprimento, com uma fuga, mudando
de domicílio ou de residência, prejudicando a lOcalização •.. " (pâg. 3747).
""_... Há mais de 6 anos a Casa de Detenção, em virtude
de sua superpopulação, que ultrapassa, hoje, mais de 6
mil homens, tem sofrido, como se diz, uma sangria: o
elemento que passa a ser inconveniente ou a exercer alguma liderança na Casa de Detenção, de imediato é
transferido para a penitenciária ... "
Referindo-se ao movimento cristão junto aos presos,
iniciado em São José dos Campos, testemunhou a constatação de que;, " ... pessoal adequado e compreensão com
o homem leva à sua· readaptação".
Leu alguns depoimentos de presos atendidos pelo Movimento. O sentenciado Deraldo Gomes Bonfim, dentre
outras coisas, confessa~. "Entrei e sai do recolhimento
provisório de menores ... Primeiro veio o furto de automóvel, o tóxicO, enfim o assalto".
Enfatiza o Dr. Laércio Talli.;, "~tóniCa dos depoimentos: de menor começa com as facilidades dentro da pró~
pria casa, furtos insignificantes de bugingãngas, e há um
crescer. Tive a oportUnidade de ouvir ... mais de 280 presos, pessoalmente, e, em média, 99% a história se repete"
(Ib. Grifos nossos).
Trecho do depoimento do detento Valter Escudeiro,
da penitenciária do Estado~. "Juizado de Menores! que graça, grande coisa o juizado de menores ... Foi ali
qmr·eu cresci, foi ali que eu aprendi a ser mau:~nãO encontrei ali amor, só ódio, alimento VIVo do crime e-a pessoa coffio instrumento. Hoje não sei como é que estâ
aquelejuizado, mas creio que não Jnudoue, assim sendo,
muitos ainda virão para cá".
Trecho de uma oração com posta por esse mesmo preso, tido como de alta pei'iculosidad~:. "Compreensão, Senhor. Lembrei-me de Ti ao se aproximar O Dia das
Mães ... Fui cresCendo e fui me afastando dos ensinamentos de minha mãe. Julguei~ me livre e entreguei-me à vida
dos prazeres terrenos, mas sinto que estou fracassando,
Senhor... Fortalece minha vontade para que eu possa
vencer os problemas que me perturbam a mente, embora
eu esteja marcado pelas desilulões de haver tentado vencer sem Ti e considerar-te dispensável em minha vida ...
Fazei com que nesta data sagrada haja um milagre do
meu renascimento -para o bem e para o amor ... "
E insisTe Dr. Laércio Tall.!~...Não tenho dúvidas em
afirmãi' que,- fUndamentalmente, só hâ uma concepção,
do teísta, ou mesmo agnóstico, do homem que possui os
valores mencionados, a escala de valores, as norm_as superiores morais e sociais, religiosas, dentre as quais, a
justiça, o respeito à digni~ade hutTI_an~, a caridade ordenada para consrgo meSmo e para com -o pfóximo, que
pode superar o problema da violência. Enquanto o imediatismo, o relativistrio, o niaterialismo puro, o individualismo, o egocentrismo forem os sóis da constelação
do agir e dos interesses dos homens, é muito difícil, é
muito difícil mesmo encontrar o fio da meada para iniciarmos á ·solução do problema da delinqUência ... a gênese biopsíquiai de qualquer estado de periculosiGade se
deve enContrar antes na personalidade do homem que
nos elementos que influem sobre ela. Daí a necessidade,
no estudo do homem,da sua personalidade, em se saber,
no momento do _delito, atê onde ainda existe possibilida~
de de autodomínio, da autodisciplina ... "
O ilustre Senador Bernardino Viana perguntou por
que a sociedade não dâ mostras de inquietação ou não
assume, no momento atual, uma atitude de protesto efetivo contra a violência. Respondeu o Dr. Laércio Talli
que a manifestação da sociedade está presente,,, "Não
existe cidadão que não demonstre receio de ser vítima de
crime contra o patrimônio".
Participando dos debates a ilustre Senadora Eunice
Michilles destacou alguns fatos que lhe chamaram a
atenção~. "O primeiro, a maneira como o Dr. Renato
chama a. atenção para o problema da carência de J?e~s
nas nossas vidas. f: um fato pouco lembrado na matona
das exposições ... de fato, sentimos que à medida que nos
afastamos de Deus e nos afastamos dos princípios morais que outrora estâvamos preocupados em cumprir e
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atender, a coisa vai ficando muito mais difícil pela inversão dos valores a ponto de se dizer que ser honesto é: burrice... A desonestidade não é castigada naquele que sabe
praticá. Mia, ele é um vivo, é inte1igente, ele é premiado. 2
castigada apenas naqueles 111enores, naqueles que nio
têm colarinho engomado".
Outro fato que me chamou a atenção .....:. ••Do número
de crianças que pela primeira vez são recolhidas pela FEBEM, pouquissimas ou pouco mais de uma centena realmente apresentam problemas de conduta... Se os que
chegam ali, realmente, não têm problemas de conduta e
saem com terríveis problemas de conduta, est:ão pagando
para criar uma violência" (Ib., pág. 3748).
.. "Um outro fato que me pareceu muito promissort
uma idéia que poderia ser levada~ uma fe1iz execução~
do Ministério do Menor, ou Ministério da Famfiia, ou
do Ministério do Bem-Estar Social."
.. " ... Vi com muita alegria o testemunho dos prisioneiros que, via religião, estão alcançando alguma coisa.
Parece-me queaf estâ, talvez, a grande chance de, através
da religião, salvar aqueles que já chegaram ao estâg:io citado."
O ilustre Senador Jutahy Magalhães, dizendo ter ouvido na Comissão, por várias vezes, que a preocupação
com o consumismo seria, não uma das razões da violência, mas a razão, perguntou qual o modelo econômico
menos vulnerâvel à criminalidade e porquê. Respondendo, o Sr. Percival de Souza, após ressalvar que a criniinalidade existe em toda parte, mas que hâ sociedades mais
violentas e menos violent_as, dissÇi; ... Para responder suscintamente a sua pergunta, diria apenas que, se em uma
saciedade o crime cresce mais depressa do que ela, a falha só pode estar na sociedade... " (lb. Grifos nossos).
Manifestou, ainda, o ilustre Senador o desejo de saber
a opinião do Dr. Laérciõ Talli para o aperfeiçoamento
do Código de Processo Penal para agilizar a ação da Justiça, respondendo o Magistrado que em relação à criminalidade não se precisa mexer na Lei, apenll$. " ... que se
dêem condiçôes para o cumprimento da lei ... Se o Código de 1940 ainda não foi colocado em prática, vamos
experimentá-lo, pelo menos". Proclamando ser interessante entrelaçar esta consideração com os comentários
da}Iustre Senadora, ajunto~,~;, "A Vara de ExeCuções Cri·
miriais possibilita ao JuiZ, diariamente, entrar em contato.com os.problemas da capital, e da Grande São Paulo.
Diariamente nos é possível observar quanta gente sem
amÇtr, sem alegria; quanta miséria sem mãe, quantos
pobres sem teto, mas, o mais grave de tudo isso, quantos
ricos sem paz. Acredito que os homens que detêm o po-der econQmico, interiormente, estão tão pobres ou mais
pobres do que aqueles sem os privilégios dos bens mate-riais" (10:-Grifos nossos).
Indagou, por último, o ilustre Senador Jutahy Magalhães, referindo-se a dados trazidos pelo Presidente da
Ordem dos Advogados de que para os criminosos de colarinho branco a percentagem é mínima em relação aos
delinqUentes poDres que estão nas cadeias, quais as r'azões- que levam a essa diferenciação de tratamento, se ~
apenas a ação eficiente dos profissionais liberais e dos
advogados, ou se a lei tem alguma razão ou se até a polí~
cia é responsável por isso.
Respondendo, afirmou o Dr. Laércio Talli que a poli·
cia, assim como outros setores se encontram desprepara·
dos para reprimir determinadas espécies de delitos, c
acrescentou;," ... A políciã. tem de posuuir mais recursos
para ser, obviamente, maiS "eficiente, e chegar a ter elementos para 'enquadrar em inquérito dos ditos crimes de
delinqUentes de colarinho branco" (Ib. Grifos nossos),
O Sr. Percival de Souza, em aditamento à resposta do
Magistrado, enfatizou que; ... se a Lei que af estâ fosse
cumprida, muita coisa seria evitada" (lb. Grifos nossos).
O iltiSfre _Peputado Jairo Maltoni, perguntou ao Dr.
Laércio Talli o que aconteceu após suas visitas ao Mani~
cômio Judiciário, tendo Sua Excelência respondido que
isSo está narrado no livro do Dr. Percival de Souza inti~
tulado. "A Revolução dos Loucos".
Sobre se o Governo adotou alguma providência, res·
pondeu o Magistrado que no citado livro hã um capitulo
sobre isso.
POnderando que, se nós evitarmos que o menor se
transforme num marginal, estaremos nos poupando o
trabalho, num futuro talvez não muito distante, de nos
preocupamos com sua recuperação, perguntou o ilustre
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:~Deputado o que-oiáOnferencistas achavam disso. Respondeu o Sr. Percival de Souza que realmente a pre. venção é fundamental, informando, quanto ao problema
, do Manicómio Judiciário, que lã havia 1.200 pacientes
para 4 médicos, o que significa a possibilidade de cada

um ver o mêdico uma vez por ano, durante 15 minutos!
'"... Durante o ano de 1979, o Juiz das execuções criminais liberou, contra parecer psiquiãtrico, cerca de 600
pacientes do Manicómio Judiciârio e ... desses apenas um

retornou'' (lb. Grifos nossos).
Assinalando que as instituíÇões que existem pÕr todo o
País e que albergam menores carentes representam uma
escola para o menor delinqUente e que ele próprio cOnhece centenas de casos de menores que, deixando o seu internato, no dia seguinte já iniciam o caminho ·do roubo,
do assalto, da maconha e de outros artigos nocivos à so.ciedade, perguntou o ilustre Deputado se não poderia
haver um trabalho de centralização de todos esses organismos sustentados, mantidos e financiados pelo Gover-

no.

Ó Sr. Percival de Souza manifestou dó vidas sobre' se a
solução seria a centralização ou a regionalização. Quanto às...escolas de criminalidade", mencionou R$.. "escolas
de trombadinhas", testemunhandq;, ..... Já ouvi um depoimento ao vivo, depoiinento de menores até o momento de sua autuação, e que, dentro de seu universo limitado, se vê dentro de um~ op~o__q__~:~e é,_ ou ganhar UI_ll salário iriínimo de inenor, ou- então ganhar, como muitos
deles ganham, até mais de cem mil cruzeiros pÓr mês,
desde que saibam atuar bem em lugares como a rua Xavier de Toledo, rua José Paulino, como a rua Augusta ... "
O ilustre Deputado Audâlio Dantas perguntou que fatores levari~m à preocupação maior com o património
'do que com a vida, e ~e isso nlo seria -conseqUência do
medo dos que, sendo priviligiados, temem os que foram
deixados à margem.
Respondendo, disse o Sr. Percival de Souza que hoje,
nas grandes cidades, todos nós da classe média estamos
·nos fortificando Para __vive~os_em fortins e quC, se somarmos o efetivo dos organismõs partlculafes de segurança em São Paulo, eles são maiores do que os da Policia Militar. Hã pessoas que contratam guarda-costas
para andar nas ruas; conforme o poder aquisitivo, maiOr
oll menor ê a preocupação de segurança. Informou que
Belford Roxo, Município da Nova fguaçu, na· Baixada
Fluminense, ê apontado como o lugar mais violento do
mundo.
ilUStre Deputado ErasmO Dias, dentro de Um enioque de prevenção, e considerando que o problenta do
menor ê que é o ponto crucial na q!-WStão da violência,
observou e sugeriu: "···o problema capital, nq momento..z
f o atendimento dos menores na faixa de 10 a 12 anos. E
preciso que se retire eSsa massa de circulação, carente,
abandonada, delinqUente ou não, durante cerca de cinco
a seis meses, numa infra-estrutura patrocinada pelo Es- ·
tado, num regime atê quase paramilitar, dando-lhe casa,
educação, assist!ncii. Imaginamos, inclusive... -A
criação, no meio em que eles vivem, porque o menor tem
que ser tratado no meio onde ele vive, nas cinco zonas de
São Paulo, de Extensas Casas, ou Cidades da Criança,
com capacidade de três, quatro, cinco mil_crianças, na
faixa de 10 a 12 anos, em grande alojamento, com
famílias fá aposentadas servindo de pai e de mãe, comescolas do SENA I a lhes dar profissionalização, com cursOs de 19 e 29 graus a lhes dar educação, para que, durante seis anos no_ mln!mo, ~sse potencial tenha um retorno
que justifica qualquer tipo de recurso ... Muito mais importante, ou talvez tão importante quanto o egresso,
quanto o menor jâ deünqUe~te, ou o cidadão marginal, é
salvar essa faixa que estâ prestes a cair no precipício"
(lh. Grifos nossos)A_
Exemplificou com uma iflstituiçãÔ-existente e;n~são
José do Rio Preto, <J. ''Cidade da Criança ou Cidade ct_o
Padre Gregórío", que abriga 800 menores; eO-que é Um
exemplo, um modelo que por todos deveria ser conhecido... E fmalízou: u ... o únportante é criar essa criança no
meio em que ela vive; tirar uma criança dessa e internar
fora do meiO em que ela vive será, realmente, empanar-a
realídade, e com um retorno possível ao meio de onde
surgiu, com todas as mazelas que uma cidade conhece.~~·
(lb.).
O Dr. Laétcio Talli, encerr:ando sua participação na
Reunião, acentuou que <outra não fez São João Bosco senão aqUilo qUe o ilUStre Deputado Erasmo Dias advoga.
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12) Prefeito Jaime Lerner, de Curitiba
Na 10' Reunião, realizada a 22 de niaio de-1980, foram ouvidos os Prefeitos de Curitiba, Dr. Jaime Lerner,
de São Paulo, Dr. Reinaldo de Barros, e do Rio de Janeiro, Dr. Israel Klabin.
O Prefeito Jaime Lemer, conceituando a violênciª •• ...
a comO a quebra dos valores éticos que a lei costunla
proteger para bem da sociedade como um todo", elevando em conta que, "a grande maioria do povo brasileiro está à margem dessa sociedade e, portanto, de seus valores êticos", concluiu que. "a lei deixa de ser para todqs:
estâa serviço de uma minoria".

Alinhou diversos dados que configuram os agudos
desníveis da sociedade brasileira: alta taxa de mortalidade infantil; 40 milhões sem luz; 65 milhões sem água; 32
milhões sem instalações sanitárias domésticãs; 2 m1Ihões
de menores abandonados; milhões com lesões cerebrais
irreversíveis provocadaS por deSnutriÇão, ·75 a 80 milhÕes
vivendo à margem, sem trabalho sistemático; concentração da propriedade das terras e das empregas; diminuição das pequenas empresas artesanais; mecanização
da agricultura, com liberação de mão-de-obra não absorvível pela indústria, qUe precisa iilcorPOrar avai:iços
·tecnológicos; incidência do Imposto de Renda sobre os
20 milhões que têm a sorte de trabalhar; distribuição de
renda das mais concentradas do mundo, com tendência a
concentrar-se ainda mais •. "Diante de tahta iniqUidade e
de tanta injustiça _:,observa...:.. é difícil concluir de que
lado estâ a maior violência: riessa sociedade ou nos que a
agridem. É claro que com isso não pretendo juStificar
qualquer espécie de delinqUência ou comportamento
anti-social, mas apenas lembrar que a violência é um ato
de falta de respeito para com valores éticos e humanos de
um sistema social, que como mostram os números da
realidade, não tem qualquer respeito pelos valores éticos
e humanos de milhões de brasileiros ... milhares e milhares de famílias_. não estão conseguindo lugar nesse barco~ -são marginalizadas as oportunidades de trabalho,
as condições de moradia, as possibilidades de-educação,
de acesso à saúde, de lazer, a expectativa de um futuro
melhor... Não poderia haver melhor caldo de cultura
para o florescimento da descrença, do desespero, e, naturalmente, da violência. ~da marginalização da sociedade que nasc.e o marginal da Lei.
En."trando na fase de proposição, sustentou qu1;. " ... é
preciso assegurar melhores condições de vida ao_homem
no lugar onde ele está, ou seja, ein cada um dos quatro
mil municípios brasileiros. Ao invés de investir imensos
recursos nas grandes cidades, para tentar remediar a si~
tuação dos que já não têll! remêd.io, esses mesmos recur~
sos poderiam ser aplicados na origem. ou seja, nas pe·
quen as cidades. Se encontrasse trabalho, educação, saú·
de, nas pequenas cidades, nenhuma família iria tentar al·
cançar isso nas grandes Metrópoles; onde o que a espera
não ê a vida melhor com que sonha, mas a deterioração
de_ sua existência .. ,:·uma pequena injeção de recursos
nos pequenos_municípios, nas cidades de porte mêdio, se
houvess_e uma reformulação tributâria nesse sentido,_ o_s
municípíos teriarri condição de melhorar a sua qualidade
de vida, e, aí, absorver parte da população que hoje migra para as grandes cidades ... Na medida em que se confira escala-humana as nossas cidades e se dê poder Político ao indivíduo no seio de sua comunidade, certamente a
violência encontrará menos motivos para nascer e crescer" (DCN II 30-09-80, págs. 5132-5133. Grifos nosSos).

iJ) Prefeito Reinaido de Barros, de São Paulo
O Prefeito de São Paulo, Dr. Reinaldo de Barros, começou CÓflcÕidando em gênero, número _e grau com a
exp~sição de seu anteCesior, dizendo que falaria, dentro
do tema da Vlofência, do Município de São Paulo.• "Dentro d~_meu Municípios~ -~contra hoje a maior riqueza
do País, mas não deixo por menos, encontra-se, também,
a --maior pobreza ... Dentre os 9 milhões de habitantes,
75% recebem menos do que cinco salárioS mínim-Os mêri~
sãis. E: grande parte (jessa p_opulação, eu diria em torno
de 2,5- milhões de habitantes, recebe dois ou um pouco
mais de dois salários mínimos ... As favelas de São Paulo
estão cr~cen,do à razão de 30% ao ano, quando nomesnfo perfodQ a população do Estado, a população do Municfpio cresce aproximadamente 4% ao ano." São Paulo
hoje cQnta com 90n6cleose cerca de um milhão de habitantes eiú faYelas. -
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Sobre as causas que considera principais e intimamente ligadas ao problema da vio}Çncla urbana, enumerou: a
pobreza nacional; as desigualdades provocadas pela
pobreza geral; a má distribuição de renda e seus efeitos;
o enriquecimento ilícito, atravês da especulação fun·
diária, de alimentos, e de outros bens; a posição relativa,
débíi, das municipalidades no conjunto governamental.
Informou que dentre as modalidades de morte violenta
em São Paulo, os acidentes de trânsito respondem com
50%. Possuindo um milhão e oitocentos mil veículos,
50% dos exiStentes em todo o País, São Paulo registra
16,6% óbitos por acidentes de trânsito para cada dez mil
veículos registrados no Munídpio. Comparando com
Nova Iorque, o mesmo índice para cada dez mil veículos
é de 3,2%. Coniparando com Chicago, é de 2,2%. Comparando com Los Angeles, é de 2,4%. Comparando com
Os.aka é de 2,4%, e comparando com TóquiO é de 1,5%.
14) Prefeito Israel Klabin, do Rio de Janeiro
O Prefeito do Rio de Janeiro, Dr. Israel Klabín, começou por ressaltar qu~;. "a violência é um aspecto permanente da conduta humana, de base instintual e é sujeita a um conjunto de fatáres psicossociais- e psicoculti.I-.
r8is; .. ExiSte uma constante histórica. E uma relação direta com a densidade demográfica; é maior sempre nos
centros urbanos", (Ib.).

... Na perspectiva das ciências sociais- afirmou- importar particularmente levar em conta as relações entre a
violência e a ordem social ... Dadas as características da
ordem social e da cultura vigentes em uma dada sociedade, variam tanto os graus de violência para a presevação
dessa ordem s-ocial quanto os da violência orientada para
sua modificação"_.
.. "Na cidade do Rio de Janeiro - sublinhou -como
em outras- é mais do que conhecido,já é um caso pato-lógico o fenômeno da violência ... O Rio participa das características bâsicas das grandes cidades brasileiras. Em
particular, entretanto, o Rio delas se destingue por duas
notas. A primeira Se encontra no fato de que o Rio é, entre as principais metrópoles do P.dís, aquela em que tem
havido menor expansão de oportunidades novas de emprego, relativamente a um acelerado crescimento demográfico recente._ Cerca de 20 milhões de pessoas migram, ou seja, emigram na dêcada (60f70}. Destes, 15%
provinham de pequenas cidades e 5% de área rurais ... A
segunda nota lritportan te sobre o Rio de Janeiro decorre
de sua topografia e tambêm de sua história: é a dC que,
no Rio, se verifica, mais que em qualquer outra do País,
a mais estreita contigUidade e coexistência, no espaço e
no tempo, de grupos sociais os mais dfspares: a favela e a
alta classe mêdia ... " (Ib. Grifos nossos).
De 1965 para 1979 o número de favelas subiu de 211
para 309,.. "E enquanto a população não favelada do Rio
de Janeiro subia apenas de 10%, a população favelada
subiu de 317%, ou seja, o Rio de Janeiro, hoje, são duas
cidades de contexto e de patologia distintos, é a segunda
maior cidade do Brasil e a terceira maior cidade do Brasil, sendo que a terceira são as favelas do Rio de Janeiro,
com um total de cerca de I milhão e 400 mil habitantes.
E estou falando apenas do Município ... "
••... Observamos no Rio de_ Janeiro o seguinte: a) ocorrência de maior heterogeneidade social do mundo; b)
que se manifesta cm uma sociedade que tem, sem apreciáveis segmentaÇdes, mesma cultura bâsica; e, ou seja;
uma mesma perspectiva Vivencial em todos os segmentos
da população ... ; finalmente, o fato gravíssimo: c) onde se
verifica uma generelizada dissolução dos valores éticos e
morais tradicioilais ... O que se pode constatar é a existêricia de uma mesma cultura básica, geradora de uma
visão do mundo comum a todos os estratos sociais, com
aspirações básicas extremamente semelhantes." (Ib. Grifos nossos).
Compara com o caso da fndia, salientou:." ... a ln dia ê
um mosaico de dezenas de mil bares de culturas e milhares de grupos culturalmente_segmentados. No caso brasileiro, isso não ê verdade... Os princípios básicos da cultura ocidental hoje (estão) diluídos sobre formas existenciais distintas, fundados no legado ciâssico cristão da liberdade e da igualdade dos homens. Mas, esse legado é
frontalmente violado _pela marginalização da grande
maioria da populaçãO brasileira e, sobretudo, nos contextos urbanos ... Um fato extremamente grave que adissolução dos valores morais tradicionais reduziu ou anulou a existência de contenções internas diante de uma
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postura consumista. A expectativa de realização pessoal,
neste mundo, libera os instintos para extrair conseqOênM
cias práticas de inaceitabilidade das disparidades sociais ... " (lb. Grifos nossoS).Afirmou que no Rio de Janeiro se pode observar o seguinte: 19) o aumento geral da criminalidade; 2') o auM
mento de menores entre os autores de atas delituosos; 31')
o aumento da proporção de criminosos egreSsos de instituições penais; 4') o aumento da proporção de crimes organizados por gangs, quadrilhas etc.; 51') o aumento dos
crimes de carf!.ter ostensivo, cometidos à luz do dia; 6~>) o
aumento da perversidade com que os crimes são cometidos; .79) o aumento dos crimes cometidos por indivíduos
das classes média e alta; 81') o aumento dos crimes relacionados com drogas. Do mesmo modo ... O medo da
população aumenta em ritmo mais acelerado do que os
índices da criminalidade... t indiscutível a existência de
uma orquestração da imprensa falada e escrita em torno
do tema da violência e da criminalidade. A. população
carioca vai se tornando uma população amedrontada".
(lb. Grifos nossos).
-.. "A violência e a· criminalidade, no Rio de Janeiro, têm
condicíonarites-eSPecl'fiCos, ã -saber: 19) o Rio de Janeiro
é hoje uma cidade situada por uma periferia, onde mais
de um milhão de pessoas vivem em condições subum anas: ... insalubridade, promiscuidade, carências básicas
de serviços, transportes que são uma prévia do Inferno ...
21') o Rio de Janeiro, sobre um contínuo cultural homogéneo, tolera a contigUidade dos extremos da heterogeneidade social... 39) as populações pobres e miseráveis,
em cantata com o meio urbano, perderam os freíos mo-rais-inibidores que eram garantidos pela cultura tradicional ... " (Ib. Grifos nossos).
Levando em conta_dois tipos básicos de criminalidade,
a) a criminalidade profissional (gangs, máfias), e b) a criminalidade sacia~. "que atinge as populações pobres e as
predispõe para buscar no crime, especialmente contra a
propriedade, aquilo de que precisam desesperadamente
para sobreviver", entre cujos fatores principais enurriera
o desemprego e os baixos salários, aponta duas ordens
básicas d~. "caminhos de solução": a) a. "estrutural",
que, relacionando-se com Q. "inaceiável grau de heterogeneidade a que chegou a sociedade brasileira", busca
acelerar medidas para garantir o pleno emprego, assegurar a todos educação básica, assistência social e previdência, e tenta reduzir as diferenças sócio~econômícas
entre segmentos e regiões do Pafs, comporta quatro tipos
de providências básicas: 19) programas para melhorar a
condição dos menores e de setores desvalidos, combinando oportunidades educacionais com novas oportunidades ocupacionais; 29) programas organizados para
reestimular a esperança das massas em melhores de vida
e levá-las ao entendimento de que elas se beneficiarão
com uma maior integração social; 3~>) programas que
proporcionem novas e melhores formas de lazer para as
massas, como instrumento complementar de sua integração social; 4~>) medidas que acarretem pronta melhoria de transporte urbano de massa. b) l.l, "conjuntural",
dado ser indiscutível a necessidade de rever fundamentalmente. os instrumentos adequados a conter a violên,cia, com a oferta de maior garantia aos cidadãos, urgindo fazer prontamente algo de sorte a diminuir a atual
pressão intolerável da violência sobre o Rio de Janeiro,
prevê medidas que se destinam, basicamente, a reprimir
a criminalidade profissional, sendo, genericamente falando, de ordem policial.
.. ··~ absolutamente urgente e necessário proceder-se,
numa estreita e construtiva colaboração entre as autoridades federais, estaduais e municipais, a uma revisãOcrítica do sistema brasileiro de policiamento civil... Reforço quantitativo de nosso sistema policial... Esforço no
redimensionamento geral de suas tarefas e formas de
ação ... Substancial incremento da capacidade de policiamento ciVil e da dimensão ostensiva desse policiamento"
(lb. Grifos nossos).
Informou estarem em fase- final os estudos pará 3
criação de um sistema municipal de vigilância para a Cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de e~ercer vigilância nos próprios municípiOs, nas ruã.s Ccinierciais,
praças, praias e outras áreas de lazer ... O que se dCseja é
vigilante de elite, identificado efetivarriente com a coriiunidade e, por isso mesmo, capaz de propiciar uma relação de respeito recíproCo".
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Dando início à fase dos debates, o ilustre Senador
Orestes Quéfci'a, Presidente da Comissão, informou que
no Congresso Paulista de Municípios, recentemente realizado, a Associação, através da maioria dos prefeitos
presentes, aprovou a idéia de se criar uma comissãO mu~
n_i(::!P_aL 9_e prevenção criminal.
- Em nossa intervenção, salientamos, preliminarmente,
que os três depoimentos ouvidos nos deixam perflexos,
tal o grau de dramaticidade dos problemas e põem a nu
nossa pobreza e carência de recursos que possibilitariam
a_ solução do problema da violência que, no diagnóstico
de cada um, tem origens variadas, mas cuja causa próxima é, realmente, o estado de pauperismo em que se encontra a nação, como um todo e, especificamente, essas
comunidades que passaram por um processo de inchação e de crescimento desmesurado ... Reconhecemos
a difiCú.ldade, num País democrático, de se estabelecerem
regras muito rígidas de contenção das migrações, e que
uma polítici de melhoria do nível de vida nas grandes cidades acaba sendo um fator de aliciamento das massas
pobres do campo e do interior. A Reforma Tributária
feita ao tempo do Presidente Castello Branco, por outro
lado, se de iníCío ensejou um alívio na situação das rii.Unicipalídades, com o passar do tempo acabou por tirar dos
municípios, através da escamoteção burqcrâtica, aquilo
que lhes_ti$a sido dado. A pobreza dos municípios brasileiro-S pOde, Perfeitamente, ser arrolada com uma das
cãusas desse fenôineno de inchação urbana...
_ Pergu_ntamos ao Prefe_ito Jaime Lerner que cotejo ere
poderia fazer entre melhoria dos níveis e qualidade de
vida de Curitiba e criminalidade.
Quaritõ à reforma urbana, perguntamos aos três prefeitOS o-que imá:ginam fazer com-relação ao problema da
contribuição de melhoria, do lucro imobiliário e da taxação do espaço aêreo.
Aos prefeitos Reinaldo de Barros e Israel Klabin indagamos sobre alguma constatação que esteja- sendo feita,
em São Paulo e no Rio ·de Janeiro, relativamente à cOrrelação entre a melhoria da qualidade de vida e a criminalidade.
Em resposta, o Prefeito Jaime Lerner disse que Curitiba realmente conseguiu dominar o seu crescimento e ter
um bom nível de vida. Mas a preocupação é que seja
acessível a todos, pois o índice de crescimento da população marginalizada, também em Curitiba, assusta,. "O
problema de violência pode ser menor se o morador, na
cidade, passa a definir as coisas em- ilível de sua vizinhança ... Estamos procurando associar programas de
nível global com programas localizados em cada vizinhança, de tal maneira que o morador organizado possa
definir aquilo que seja sua prioridade. É o que tenho dito
muitas vezes: o homem só--respeitã.- aS cOisas de que ele
participa" (lb. Grifos nossos).
Finalizando, apresentou propostas concretas... ••Em relação ao Problema específico do campo, uma proposta
de comunidades urbanas, que são pequenas comunidades ao longo das estradas, pequenos bolsões que teriam
condições de absorver aquele percentual de população
do campo que migra por falta de condições... Reforma
tributáffa que possa dar mais condições aos MunicípioS.
Modificações: ICM do combustível aos Estados e Municípios; a legislação, que possibilite a cobrança do lucro
imobiliáiici" (Ib. Grifos nossos).
O Prefeito Reinaldo de Barros comeÇou dizendo que o
prOblema da niigração em São Paulo diminuiu. Hoje, o
que maiS pfeucupa, ali, é o empobrecimento real da população .. ,;..o· que nos preocupa hoje são os que diminuíram Q... status", aqueles que moravam em casa alugada, aqueles que o salário atual não dá mais para pagar a
casa de aluguel e não dá mais para compiar uma nova
casa. E aí, acaba batendo com os costados numa favela ...
Estamos dando uma ênfase toda especial ao problema
do menor. Hoje, posso dizer que hã 400.000 menores soltos em São Paulo ... e provavelmente sendo treinados
para trombadinhas ou delinqíientes, aumentando a violência -urbana ... A população encortiçada de São Paulo é
-baSümte grande. Mas ela está estável... O que está preocupando é aquela que vive em barraco, mesmo com invasores -de-áreaS particulares, áreas governamentais, tanto
federa.J;-estaaual ou municipal, vivem em brejos, em palafitas, nas piores condições de vida possíveL E cada
farilília desta, a grande média ê de 3 ou 4 crianças, vivendo num bar'raco. E essas crianças sem nenhuma perspectiva de atendimento ... São Paulo teria que ter 2 mil cre-
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ches ... Outro problema sério ê o que fazer com a criança
de 3 a 6 anos, que é a idade em que ela entra na escola ...
E, por último, o problema de transporte, que, indiretamente, ê Um problema que envolve tudo ... O Município
de São Paulo ou o Poder Público teria que procurar arrumar habitação perto do local de trabalho dessa população ... " (lb. Grifos nossos).
Urgiu a premência da reforma tributária .. :• Em vez de
o Prefeito ficar no seu local, no seu município, adminis~~i~~:..r;,assa dois terços do tempo correndo atrás de diO Prefeito Israel Klabin respondendo disse que seria
muito difícil estabelecer correlção-·entre nível de vida e
criminalidade, ainda que todos estejam de acordo com a
influência das condições sociais na criminalidade,," ... O
que se dá em termos de interação entre nível de vida e criminalidade parece-me que deveria ser tomado, muito
mais, em termos globais e altamente sofisticados -em
termos de conceituação de qualidade de vida, levando
em conta o futuro longínquo ... O problema fundamental, a meu ver, eStâ naquilo que falei superficialmente, na
_ interação de_uma proposta política com o modelo econômíoo"-tlb. Grifos nossos).
A ilust[e_ Senadora Eunice Michiles, dirigin-do-se ao
Prefeito Jaime Lerner, disse~. "Senti, na- exposição de
Vossa Excelência, também uma angústia que me parece
presente-nos trêS -depoimentos. b a necessidade vital do
fortalecimento da autonomia dos municípios, como um
elemento para evitar a migração que é, de certo modo,
aquilo que alimenta as populações periféricas das grandes cidades e causa da cultura, sem nenhuma dúvida, da
violência, violência essa que me parece, no Rio de Janeiro, já atingiu em níveis tais que parece mórbida ..." E perguntou;... Como Vossa Excelência conseguiu esse aumento notável da ârea verde que, de certo modo, parece~me,
assim, um elemento amenizador da violência?"
Respondendo, disse o Sr. Jaime Lerner;. •· ... A resposta
ê esta; a idéia de que é possível entregar rapidamente
uma área verde à população, em I 5 dias, através de desapropriação, é mais conveniente, é mais barata, do que se
esperar um ou-dois anos para se construir uma praça e,
depois, mais 20 anos,- até que essa arborização atinja a
sua maturidade".
Com a palavra, o ilustre Senador Hugo Ramos disse
que esta vem sendo uma Comissão Parlamentar de Inquérito de pesquisa e que jã se pode verificar. "una- você",
nas duas Casas do Congresso Nacional, uma critica fundamentaJ: os municíPíos brasileiros estão falidos. Estranhou também que se pretenda cuidar, com uma leigislação idêntica, de ·um longínquo município do Brasil, a
cidade do Rio de Janeiro ou a capital do Estado de São
Paulo ou outras grandes cidades do Brasil.~ estabelecer
uma_ medida uniforme para assuntos inteiramente heterogéneos. Afirmando ter sido assaltado 4 vezes e seu filho 4 vezes também, apenas tendo havido uma comunicação à polícia, ponderou;. ..0 que ocorre, na cidade do
Rio de Janeiro, é que 80% dos assaltos não são comunicados à autoridade pela incapacidade que as mesmas têm
de resolver os problemas de violência urbana. Este aspecto-lànlbém é pertinente à cidade de São Paulo" (lb.
Grifos nossos).
O ilustre Senador Dirceu Cardoso afirmou:. ..Todos os
jornais combatem os policiais. Tudo. A televisão, orádio, tudo, em cima do policial, mas ele é que é o agente, a
malha de segurança nossa, ele que nos fiá tranqUilidade,
o sossego, o respeito a nossa casa e ao nosso lar ... Portanto, uma das coisas é melhorar o aparelhamento repressor, a malha de segurança é a polícia, não é só o judiciário não, é a polícia ... Setenta por cento da criminalidade é por "'Causa da favela, é por causa do maior número ... b o aparelhamento repressor que precisa ser mais
cuidado. Pfi_ncl:Palmente a policia, tão malsinada pelos
nossos jornais, rádios e administradores, polfticos, etc.,
mas_ eles é que são a primeira linha de defesa da socieda·
de para combater o crime, na hora em que se comete, na
hora em que se pratica, na hora em que ele se desencadeia ... " (lb. Grifos noSsos).
O ilustre Deputado l::.rasmo Uias, referindo-se ao
problema da violência no trânsito, ...o grande assassino
em São Paulo é o trânsito", asseverou; ...Acreditamos ...
que é um problema exclusivamente de educação ... Educando a criança, nessa tenra idade de sete e dez anos, o
que é Qtrânsito, o que é o sinal, como se anda nas ruas, é
uma conscientização que vai dar maturidade e educação
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a respeito do trânsito, a única solução, a nosso ver,.. "
Enfatizou que.. "o problema da violência urbana é o
problema do menor ... que a União baixe uma política de
segurança nacional, dando autonomia aos Estados e aos
Municípios, para que, dentro de certas normas; ela pos-Sa, realmente, baixar uma uniformidade... no sistema policial brasileiro..• Enquanto a União não levar a sério
uma po!ftica do menor, enquanto a União não l~var a
sério uma política ... de manutenção da ordem pública,
baixando diretrizes, deixando que o Estado resolva seus
problemas, vamos ficar, pelo menos nesses dois aspectos,
eternamente- desculpem-me a expressão- enxugando
gelo e discutindo o sexo dos anjos ... " (lb. Grifos noss9s).
O Prefeito Israel Klabin, respondendo, esclareceu;. ''A
minha proposta, de uma certa maneira, seria fazer com
que a comunidade, ela própria, pagasse pelos seus serviços, sob a supervisão do Governo e interado juridicamente, em todos os níveiS passiveis, com Os Estados e
com a União" (lb. Grifos nossos).
O Prefeito Jaime Lerner, dizendo discordar das colocações dos ilustres SenadoreS Dirceu Cardoso e Hugo
Ramos, sublinhou que no Brasil se deu importância demasiada ao automóvel, que é apenas um dos elementos
da cidade, bem como a educação para o trânsito, que lhe
é correlata,.. "Resolver bem uma cidade economiza às vezes mais combustível do que uma simples troca de combustível..."_ Não estou dizendo que nenhuma das medidas levantadas aqui no sentido de melhorar as condições
de policiamento deva ser abandonada, pelo contrãrio.
Mas ... o fato de nós colocarmos aqui o diagnóstico ~as
causas significa que estamos chegando -perto do problema e tentando modificar ... " _(Ib. Grifos nossos).
O ilustre Deputado Erasmo Dias, em nova intervenção, dentre outras considerações, reafirmoU qtr~"'' ... a
própria açãci da jUstiça~ não punindo aqueles que particia
pam do processo, praticando homicídios dolosa ou cuJa
posamente, faz com que a impunidade seja um fator gerador do acréscimo- nesse tipo de crime ... " (Ib. Grifos
nossos).
O Prefeito Reinaldo de Barros, secundando tese do
ilustre Deputado Erasmo Dias acerca da importância da
educação para o trânsito, testemunhou~." ... Toda vez
que uma campanha ê feita em São Paulo, o índice de acidentes tende a diminuir" (Ib. Grifos nosSOs).
O ilustre_ Deputado Daniel Silva, concordando com o
Prefeito de São Paulo, admitiu que o problema maior serã realmente na educação da nossa juventude e das nossas crianças, que serão o futuro de amanhã. Realçou a
expressão do Prefeito Jaime Lerner no sentido de que "a
marginalização deve ter prioridade sobre os marginais. E o
favelado- destacou já começa marginal no berto". Cada
favelado que nasce já ê um marginal, porque o pai dele,
como disse o Prefeito, vai formar um barraco clandestinamente. E ele está num terreno ilegal, ele é um invasor.
Então, a criança já nasce como um marginai._O problema é complexo ... Não ê só combater a violência, mas
combater a causa da violência, combater a marginalia
zação mais do que os próprios marginais" (Ib. Grifos
nossos).
O ilustre Deputado Péricles Gonçalves asseverou;."·~·
A experiência nos impulsiona a dizer que a incidência
criminal tem as suas raízes no problema sócioeconómiCO. Mas não é menos verdade que a violência, a
incidência criminal, no país, tem suas raízes também
profundas numa legislação caduca, capenga e antiquada" (lb. Grifos nossos).
Após receber os_elogios do ilustre Deputado Miro Teixeira no sentido de que soube ordenar o crescimento da
Cidade do Rio de Janeiro, o Prefeito Israel Klabin, encerrando sua participação, frisou que" "a frustração
diária do homem que -.se dedica diretamente a sua comunidade, dentro do modelo político e econômico que nós
vivemos, é total".
Na li' Reunião,- realizada a lO de junho de !980, foram ouvidos os Srs. Dr. Renê Ariel Dotti, criminalista
da Capital do Paraná, e Dr. José Tavares da Silva Neto,
Deputado Estadual no Paraná.
IS)

Dr. José Tavares da Silva Neto

O ilustre Deputado Estadual pelo Paran.~, Dr. José
Tavares, inicialmente, afirmou:,. "Indiscutivelmente, o
modelo económico, a concentração de reridas nas mãos
de poucos, em detrimento de toda a população que vive
ftlarginalizada, é, sem dúvida, o reflexo de um regime ca-

pitaÜsta mofl:Opolista_ impl_antado no País~ Isto é também
reflexo_ da implantação, em nosso País, desse capital espoliativo representado pelas multinacionais" (DCN-JI 59-80, pãg. 4233).
Arrolou os seguintes fatores como responsáveis pelo
aumento da crimínalidade;."a) _marginalização por que
passa grani:Ie pãrte da população que vive no C3!Dpo; b)
injUStiças sOcíaiS e tÍ'ab_!)hjstas;_f} falta de lls_sistência médica e odontológica; d) falta ou a grande precariedade do
ensino do }9 grau; e) mecanização e prevalência da máquina sobre o homem; f) substituição de culturas que dependem de mào-de-_obra por outras que não dependem;
g)_ ertrufiçaçiio _de cafeeiros, espeçialmente nas regiões
orlde essa cultura sempre predominou ... " (Ib. Grifos
nossos).
. "Em decorrência desses fatores ocot:re .o desordtmado
crcscj_m~ntO.A~ográfico, que é, em última_ análise, responsável pelo -~umento do desemprego, -diante do diminuto mercado_ de__ trabalho, o que, por sua vez, leva o homem a delinqUir para sobreviver. A crescente-se a isso, a
precária e injusta distribuição de renda que hoje se processa no País" (lb. Grifos nossos).
Trouxe à colação alguns dados do IBGI;:. " ... Somente
em S. Paulo, a percentagem de analfabetos chegou a aumentar entre 1977 e 1978 de 16,9% para 17,5%; ... a parcela economicamente ativa, de São_ Paulo, que ganhava
menos de um salário mi nini o elevou-se,_ no mesmo período, de 22,9% para 23,9%, jiet-fázendo ffiais de dois milh__ões e quinhentas mil pessoas, enquanto decrescia a população dos que recebiam mais de 5 salários mínimos,
numa percentagem de 18,5 para 17,9% .. ~ !sso tudo sem
contar os milhões de paulist_a~ sem qualquer rendimento
que atíngiria hoj_~_39~ da pOplllaçãô. de mais d~ dez
anos, que n'ão têm rlem carteira de trabalho, o que daria
wna percentagem de 28,7% dos empregados, em cujas
casas não há água, corresponde a um milhão e duzentos
mil~ ·doriúcílios, correspo~d~_!!do a dois milhões e qui-nhentOs mil domicílios, numa porcentagem de 48% do
total da população; nem luz elétrica, numa população de
300 mil domicílios, numa porcentagem de 7% do total da
população".
Invocando sua experiência de ex-Delegado de Polícia,
passou a ~e(erir os fatores que_entende mais relacionados
com o aumeii"to di criininalidade.
Arrolou, primeiro, o problema do menor. O menor
.. se encontra total e definitivamente desassistido. A
delinqUênciajl!venil, com bastante inçidência no quadro
n~gro de violência urbana,_é um_prob_l~ª que hã muito
Vem preocupando Os país, educadores, autoridades e_ especialistas, não somente no Brasil, mas de todos os países em desenvolvimento ... Nunca é demais lembrar que a
delinqüência juvenil come~:a a aparecer no meio familiar,
manifestando reações violentas e muitas vezes agressivas
entre pais e irmãos ... _l_nfelizJ!lente, os órgãos gover.namentâis encatregadOS de privenii, reeducar, recuperar os
menores delinqUentes, nada ou quase nada têm feito nesse sentido. O, que temos assistido é e:-;atameote _o contrário. A maioria de menores delinqüentes, reincidentes,
são_ oriundo~_ ~esses institutos._ Exemplos tipicos: FEDEM
e FUNA_BEM. As condições estruturais, tais como pessoal despreparado e até com vínculos com menores delii!IDI~t"t:J~~-olhid~ a ess_es órgãos de custódia e tratamento) têm -contribuído em muito para a reincidênciaju- venil em nosso País ... " (Ib. Grifos nossos).
Abordou, depois, o problema do tóxico,., "A inoperãncia da polícia, inclusive da polícia federai, contribui ina
discutivelmente para, através dele (do seu uso), o cresa
cente aumento da violência urbana em nosso País ... Os
delitos sexuais, via de regra. são praticados por indivfduos sob ef~to de subs~cias entorpecentes,.. "_(lb.)
Citou dados estatísticos para comprovar a pouca eficiência da polícia no combate a essa e a outras modalidacles de crimes, no Paraná. _
~·"Pior que um câncer é ter um filho jovem, saudável,
altamente dependente, física e psicologicamente, desse
mal que corrói, que destrói a juventude brasileira. Infelizmente confesso que não tenho visto, durap.te minha
carreira nem após ela, nada que tenha sido feitO para que
se possa extirpar, uma vez por todas, dÕ seio da população brasileira, este mal que preocupa a todos nós ... "
'--'-~~O Çrime Organizad_o é 9utro assunto que alcançou
grandes proporções aqui no Brasil. .. " ~
Denunciou o alto índice de corrupção dentro do orgaa
nismo policial, dizendo ter sido ele, aliado a interesses
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políticos escusas, a causa de sua saída da polícia do Paraná,, "Isso no Paraná ocorreu, ocorre e continua ocorrendo co:m mai_9r iQcidcmcia, a participação de policiais
em quadrilhas, em cometimentos delituosos. E, na maioria das vezes, policiais, quando são punidos, não vão
para a cadeia" (lb. Grifos nossos).
"Cidade onde autoridade policial e seus agentes combatem o crime ~amo devem, os seus índices diminuem
sensivelmente... A causa da violência e da criminalidade
não reside tão-somente na inoperância, na ineficiência,
na conivência, na corrupção policial, mas estas, sem dúvida, contribuem, e muito, para o aumento desses fatores
criminógenos do-país ... Onde o policial é imbuídO dos
melhores ProPósitos, onde a ele é dado o direito de cumprir a lei, indiscutivelmente, os índices de criminalidade
diminuem sensivelmente. Isto pude ver na prática. Os
marginais - esse é um dado interessante - respeitam as
autoridades eficientes e honestas ... Eles não respeitam
muito são as autoridades com as quais eles mantêm
vínculos imorais e desonestos ... Tendo dinheiro, o indivíduo recebe a proteção da polícia e da Justiça Criminal ... " (lb. Grifos nossos).
.. "A exploração livre e pública de determinados atos
anti-sociais tais como o jogo-do-bicho e a exploração do
lenocínio, também são causas geradoras da criminalidade... Normalm_ente os banqueiros do jogo-do-bicho, os
traficantes de eJ!torpecentes- que nunca usam a droga,
mas usam sempre os jovens -esses homens, em razão
de seu poderio econôiJlico, normalmente procuram
relacionar-se cop_1 as autoridades ... para terem delas a
SlJa pioteção". Citando ent~vista sua dada à Folha de Londrina,
sobre a corrupção policial, e que passou a nossas mãos,
denunciou o c_onferencista;. " ... Verdadeiras fortunas tam
sido edifi6das-por policiais, noiadamente delegados".
Afirmou que, em razão do modelo econômico vigente,
piedomhlarll riõ País os delitos patrimoniais, cometidos,
segundo ele, em razão do desemprego. da miséria, da fome. ''Se a autoridade policial é honesta•• e se investe, não
violentamente, nilo arbitrariamente, mas cumprindo a Lei,
porque a Lei Penal em si já é rigorosa, o índice de crimina~
lidade numa !egiio tende a desaparecer" (Ib. Grifos nossos)L E citou, para ilustrar, sua experiência pessoal no
Município paranaense de Arapongas, onde conseguiu a
extirpação do jogo-do-bicho, apesar do conluio dos poderosos que o defendiam.
-.-"'Não é só a miSéria, não é só o modeloeconõrilico que
são causas significativas para esse aumento. Indiscutivelmente são as causas maiores, mas as causas secundárias
estão aí: acobertamento por parte de pessoas que ocupam momentaneamente cargos de influência, removendo, a_ seu talante, policiais honestos ... imbuídos dos melhores propósitos. Estes nunca tem valor, só porque não
fazem o jogo dos detentores do poder" (lb.)
.. "Sintetizando, e o que é mais lamentável é que as autoridades responsáveis pela extirpação desse verdadeiro
câncer, e que-chamo de corrupção policial, dentro da administração pública, em todos os níveis, não só na justiça
crimiii.al ou políciajudiciâria, nada têm feito" (Ib. Grifos
nossos).
.. "Morosidade da Justiça. Este, também, é um fator que
contribui para o aumento da criminalidade... A justiça
brasileira, da forma como caminha, a passos de tartaruga, ·é,-lndisctiiTVelmente, uma dentre as vârias causas geradoras da violência e da criminalidade em nossos
País... " (lb. Grifos nossos).
Como' medidas a curto prazo para agilizar os julgamentos, mencionou;,'~mõdificação da Lei Orgânica da
Magistratura...._porque não foram apresentadas alternativas para os entraves Que emperram a ... máquina judiciária" na primeria instância ... Não se cuidou da base
que necessita de melhores condições materiais. servidores competentes e com mais elevada remuneração, e que
não pode prescindir de juízes independentes e de promotores de justiça mais atuantes. A referida lei serviu também para tumultuar a vida jurfdica nacional, gerando-se
na população a desconfiança no Judiciário ... alteração,
com a deYida adequação, de toda a legislação penal e
processual penal brasileira ... A nossa Legislação Penal e
Processual é, indistutivelmente, altamente contributiva
para o aumento da criminalidade. Os Códigos Penal e
Processual Penal datam de !940. À época, a realidade
era outra". As lei de Imprensa e Segurança Nacional ...
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tambêm contribuem, porque só geram violência" (Ib.
Grifos nossos).
.... Inoperância, incompetência e omissão da polícia judiciâria ... são fatores ... que contribuem, e muito, para o
aumento da violência criminal em nosso pais ... é muito
comum faJar-se, hoje, em crimes insolúveis. Isto, para
mim, sempre foi sinónimo de inoperância... Muitas vezes
crimes não s_ão esclarecidos por falta de recursos materiais" (lb. Grifos nossos).
.... Baixa remuneração da policia tambêm exerce uma
grande influência no crescimento da violência urbana,
decorrente, ~ claro, da própria atividade que desenvolve ..." (Ib. Grifos nossos).
.. '" ... O comando político é o maior inimigo da sociedade, principalmente em dois setores vitais_ da administração püblica: segurança e educação~.. S muito grande a·
influência que numa cidade pequena exerce o delegado a
favor de um determinado detentor do mando poUtico.
Por isso ~ que os Deputados gostam de ter o comando
político" .C~lb. Grifos nossós).
O ilustre Senador Leite Chaves, congratulando-se com
a convocação do conferencista, admitiu que poderia estar havendo algum entusiasmo no que diz respeito a conceitos, mas que a exposição valia sobretudo pelos fatos.
Abordando o problema da violência policial, ressaltou
o conferencista que; ...ela ocó-rre tão-somente contra os
envolvidos (presos e detidos) que não tenhanl nenhuma
representatividade. .. Contra os riscos, con~ra os poderosos, o tratame_n_tQ ê completamente diferente. .. E aos outros, àqueles que não têm nenhuma representatividade,
resta-lhes, e tão-somente, o rigor da lei e, às vezes, aviolência policial" (Ib.)
, ...A desunião e_ntre as políticias civil e militares- é outro assunto muito sério ... Se o delegado diz para um policial militar: olhe, você vai levar ... Não, não posso_ fazer,
porque o senhor não é meu~superior, só posso fazer se o
comandante der ordem ... _E_muito oportuna esta hora
para que na reformulação e reorganlzaçio policial se aco~
lha a afirmação maior de que a polícia necessâria é obrigatoriamente a polícia civil, que é a polícia judiciâria.;,
Devem se adequar ... As polícias em beneficio da causa
maior, que é o combat_e à violência e _à criminalidade".
"Os meios de comunicação. A televisão, no meu entendimento, discordando de muitos, contribui para a violência ... A televisão contribui, sim, para o aumento da
criminalidade. Ela desperta em milhares de pessoas, que
às vezes não têm o que comer, mas têm um televisor, ou
na casa do vizinho, falan:a: olha, lá, um negócio bom de
eu faturar um dinheiro aí. .. Não há dúvida que a televisão desperta, sim, interesse à criminalidade... " (Ib. Gri~
fos nossos).
O sistema penltendárlo... Existem no Paranã as Ca~
deias e as Penitenciárias Públicas e as considero verdadeiros cemitérios de gente viva ... As Cadeias Públicas
sem as menores condiçeies de higiene e alimentação, nas
condições mais subumanas pos_sívei~ ... A superpopulaçio
carcerária. A superpopulação carcerária e não-separação
de presos por modalidades delituosas, inclusive a presença de menores nesse meio, constituem um dos maiores crimes que o próprio Governo comete contra os seres
humanos ali recolhidos. Como forma de pelo menos minimizar esse gravíssimo problema, é entregar a direção
desses estabelecimentos a pessoal especializado ... 99,99%
-isso em termos de Paraná- das pessoas recolhidas ao
cârcere é composta de pessoas pobres e miserâveis" (lb.
Grifos nossos).
Finalizando, deu sua visão política do problema:, ..A
causa de tudo o que acabo de afirmar reside na falta de
legitimidade do poder implantado no País ... A aplicação
autoritária da doutrina de segurança nacional. .. tem apenas gerado o reforço da autoridade ... A política econômica, posta em prática nos últimos anos, exacerbou as
notórias desigualdades regionais, setoriais e de classe ...
Vejo ... O Poder Institucional implantado neste País, indiscutivelmente, a causa primeira, ou seja, o grande responsável pela difícil situação por que passa a Nação, inclusive no campo da violência urbana, que nada mais é que o
reflexo da ilegitimidade do Poder" (lb. Grifos nossos).
16)

Dr. René Arfei Dotti

O Dr. Renê Ariel Dotti, começando por lembrar o
universal fracasso das penas privativas da liberdade,
alertou;." ... o nosso P.ais deve marchar com a preocu. pação de Analisar a violência e a criminalidade não
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como fenômeno de uma epidemia, a justificar uma tera~
pia de choques, mas como um fenómeno endêmico, de
maneira a proporcionar estudos de carãttr especializado
e -perinanente... A instituição em caráter obrigatório da
- criminologia, nos cursos de direito e de so_ciologia, seria ... uma das propostas concretas... " (DCN-US/9/80,
pág:- 4239. Grifos nossos).
.. "A violência e a criininalidade são fenômenos comple~
xos, que não têm, evidentemente, uma causa ou fator
uniforme, e que, a exemplo do que ocorre nos_ Congr~
sos Internacionais de Direito e Criminqlogia, hã necessi-_
dade de que se movimentem diversas frentes para o combate à violência e à criminaJidade, desde os meios necessário_s à implantação de uma educação efetiva, de medidas de natureza econômico-social e política, atê os meios
considerados de tratamento formal do problema" (lb.
Grifos nossos).
__
"Parece-me, então, extremamente importante que se
promova, que se estimule, através das Universidades, o
estudo das causas, dos fatores e das condições da criminalidade, e que- tenhamos, nas faculdades de direito, nas
faculdades de sociolo_gia, e de psicologia também, a
oportunidade de um contrato direto com o nosso objeto
de estudo ... 1:. importante, dentro dessa perspectiva, a
criação de um Instituto Nacional de Criminologia ... "
Declarando achar importante que a abordagem do
problema não se faça a nível meramente formal, apresentolf-ãs proposições que ofereceu ao Grupo de Trabalho
instit_uído pelo então Ministro da Justiça Petrônio Portella, sob o título de;. "Da Qualidade de Vida e do Meio
Ambiente".
·
"Proposição n~' 1... Pb.nificaçio famili~ e hu~ani
za!:Jo das cidades... PiopoSíção n~> 2..-. Estimular a fixaçio
do homem no meio rural... mediante: ... uma política:.. de
estãbilizar o Roxo de habitantes nas cidades e a dispersão
ordenada ••• reeStruturar a vida e o sentido dos bairros••. en~
corajOr os habitanteS a-per-soriãllzarem o seu bairro ... descentralizar certos equipamentos gerais... estimular a vida
associativa: .. fazer da -cidade um ponto de encontro••• rea-- bilitar as ruas e praças .•. fnorecer a extensio da zona
para pedestres.•. evitar sistematicamente o gigantismo em
todos os est~:tbeleclmentos dos poderes públicos... fomentar
a ocupação racional dos vastos espaçoS despovoados do
território nacional••. Proposição n9 J: A "ptoteção dos direitos humanos, econômic_as, sociais, polític_Qs, culturais,
deve merecer o empenho permanente do Governo ... Pr~
posição n9 4: Para melhor defesa dos direitos ... não ape·
nas declará-los formalmente como também alertar que...
serão interpretados de acordo com a Declaração Universal dos Oireit.os Humanos e os tratados e acordo_... Proposição n~" S:.A proteçio efetlva e ordenada do coiWumidor
dçye ser incluida no capítulo dos direitos e garantias individuais descritos na Con_sti.tuiç.ão ... S.ãojnafastâveis e
urgentes as seguintes medidas: a) c_onsolidar extensa _legislação que trata do assunto ... b) revisão Q.as sansões pe-nais .. ~ c) especialização de juizes e tribunais ... d) instituição do ritmo sumaríssimo ... e) maior estímulo às associaÇões de defesa do consumid-or... Proposição n9 ~: A
qualidade de vida e o meio ambiente constituem os velhos e o~ novos fatores de violência e criminaJidade.
Uma grande variedade de delitos contra a pessoa pode
ser evitada com a harmonia entre o Homem e a Nature-za. Para tanto... a) resguarda em nível constitucional do
direito à boa qualidade de vida e a um meio ambiente sa~
dia .. ~ b) elaboração de legislação autônoma, contendo,
entre outras normas, sanções administrativas, fiscais, civis e penais para os-predadores do meiO ambiente.. :" _(lb.
Grifos nossos).
.. ··~· As_r~formas propostas nos modelos do Código de
Processo Penal não podem ... se fazer dt;. maneira globali~
zada ... devem ser introduzidas atravês de setores ... O
nosso Código Penal... poderia, desde logo, criniinaJizar
determinados comportamentos que ofendem gravemente
a segurança individual e coletiva e que, na atualidade, es~
tão sendo tratªdos como simples contrave_nções penais ...
O p-orte ilegal de armas ou depósito de armas constituem
modalidades de infrações perigosas à vida e a integridade
corporal, que me-reciam, desde logo, a ciminalização ...
Que os arts. l30 e 131 do Códig_o Penal vigente (perigo
de contágio venérico e perigo de contâgio de moléstia
grave) sejam suprimidos, para que, em seu lugar, se criminal.izem esses comportamentos dos arts. 18 e 19 da Lei
das Contravenções Penais... " (lb. Grifos nossos) .
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Advogou o aprimoranlento da justiça .criminal, ·~A
chamada prisão cautelar foi recomendada pelo Grupo de
Trabalho parà atacar determinada criminalidade gravíssima, consistente no roubo qualificado, na extorsão qualificada, na extorsão mediante seqUestro, no estupro, no
atentado violento ao pudor e no rapto violento, além do
tráfico de tóxico ... " (lb. Grifos nossos) .
~'Não temos, isto é muito comum nas grandes Capitais, em determinado horârio da noite, a prestação jurisdicional contínua ... que numa eventual-reforma da lei orgânica da magistratura se instituíssem juizados de plantão permanente" (Ib. -Grifos nossos).
~·"Que se instituam oiisistemas de estagiâri.os nas delegacias de polícia, rios juizados criminais, nosjuizados de
família ... O ideal seria que se instituísse legalmente, em
nível de estágio, ·em caráter obrigatório, a participação
de estudantes de quarto e quinto anos ... A prática de es-tágios, inclusive, seria um-dos meios de contenção-da
própria corrupção policial nas delegacias."
.. "Parece-me falível... essa dupla frente de instrução: a
instrução policial e a instrução crimirial... O Ministério
Püblico, como domiws Utis nos crimes de ação pública,
deveria ter, em nosso entendime.nto, ~ titularidade não
só do exerdcio ~a_ação penal, como a capacidade legal
para requisitar, permanentemente, da autoridade policia] os meios de prova necessárioS para a formação de
seu convencim~nto e à instauração da ação penal ..." (lb.
Grifos riossos).
,. "A especialização da magistratura ... seria uma das
metas importantes ... "
_
,. " •.. maior agilização da justiça ciilninai ... instituindo_se que o proc~so sumârio deve ter efetivamente o caráM
ter sumârío, vedãdO às partes -o recurso .dos m~oriaiS. e
vedado também, conseqüentemente, ao juiz o recurso ao
prazo para a redação de sua sentença ... "
"Um dos aspectos gravíssimos da violência consiste
no alarmante índice da criminalidade do trânsito ...
Além, portanto, de uma legislação especffica quecomba~
ta esse grave síndrome da violência no trânsito, é preciso,
como proposta imediata, em nosso entendimento, a revogação da malsinada Lei n' 4.611 {que instituiu a fase
judicial, na_polícia, para certos crimes culposas). ~óbvio
que o combate à problemâtica da violência no trânsito
não pode ser promovido através da frente penal tãosomente, mas de medidas de caráter preventivo, que envolvam a preocupação da família, a preocupação das escolas, a preocupação dos c:lubes de serviço ... A criminalidade e a violência, sendo extratos da comunidade, silo
problemas da comunidade e de que devem ser abordados
pela comunidadç_ e_ que não são apenas problemas do
Go~erno e resolvidos através do Governo, .. " (Ib. Grifos
nossos).
"Tãnibém ê necessãria a ElabOração de um código de
execuções penais. Um Código de Execuções Penais se
constituiria _no Estatuto da Pessoa Presa e viria, então,
suprir esse hiato de-legalidade que existe entre os momentos dramáticos da aplicação e da execução da pena,
regulando não apenas os direitos, como tambêm os deveres da pessoa presa ... t! evidente que a pena privativa da
liberdade, como as penas em geral, têm um caráter afliti~
vo que não desaparece, posto que a pena é, e deverá ser,
como tal, sofrimento, enquanto o homem praticar uma
infração que mereça esse tipo 'de reação ..."Frisou, 'con-cluindo, ser fundamental que o preso não
seja um- peso morto para a sociedade e para o Estado.
Dando início aos achates, enfatizamo~. ·~De tal modo
o P.roblema da violência angustia a sociedade brasileira
que desde o primeiro momento se fez um esforço de articulação parlamentar, sob o comando do Senador Orestes Quêrcia, no sentido de não permitir, de forma alguM
ma, que o problema da violência, de tão fundas raizes, de
tão complicadas indagações, resvalasse para o terreno
político-partidário, ideológico, muitas vezes, até conjuntural, de somenos importância".
Lamentamos que o primeiro dos conferencistis resvaM
lasse para esse terreno.
Em seguida, frisamos achar da maior importância algumas das colocações do Dr. Ariel Dotti, c_omo a proposta da inscrição, no corpo da constituição, da proteção ao meio arnbiente.L...em_relação ao qual se perpetram uma das maiores e mais dramáticas formas de violé!Jcia no mundo moderno. Reconhecemos, também, que
as prisões brasileiras se constituem, por força de uma es-:

3166

Quinta-feira 5-

trutura deficiente e deformada, nas maiores escolas de
violência, talvez, em nosso País.
Indagamos~lhe se ele continua achando que é necessãrio, nos casos de tóxicos e de atentados violentos ao
pudor, a adoção da prisão cautelar.
. '',.,Na atualidade, respondeu o Dr. René Dotti, um
assaltante de banco ou o autor de um seqUestro, se for
processado segundo os termos do Código de Processo
Penal, receberã uma intimação policial para comparecer
à autoridade e s_er interrogado, qualificado ou pregressaw
do com o prazo suficiente para evasão ... Confesso que
não teria nenhuma dúvida em substituir essa proposta, a
partir do momento em que sentisse haver prestação jurisdicional maJS intensa e que a qualquer hora do dia ou da
noite tivéssemos o Judiciário aberto_ para as medidas em
defesa da liberdade e da segurança social. Teremos que
ter a coragem de insistir na necessidade de fazer com que
a magistratura seja diuturna, para obviar esses inconvenientes. Na falta dessa fórmula e diante do recolhecimen!O de que a prisão para averiguações, embora tolerada, é- uma prisão criminosa, eu manteria a proposta da
prisão cautelar ... " (Ib. Grifos nossos).
Assinalando que o problema do juiza~o em _;plantão
permanente difere um pouco do juizado de iris~ru_ção,
perguntam os qual mecanismo__p aderia dar gra_n_de celeridade à justiça.
Respondeu o Dr. Dotti que haveria o exame de medidas urgentes, uma espécie de pronto-socorro judicial.
Confirmou ele, tambêm a proposta de utilização de estagiários acadêmicos, nesses plantões, be~ como de juízes em início de ca:rreíra:
Perguntamos se a eliminação da instrução criminal na
polfcia não seria outro fator dC -acdiração dosjulgamen~
tos.
Respondeu o Dr. Aríel Dotti que a requisição de piavas urgentes deve ficar com a autoridade policial, mas a
colheita de elementos mais sensíveis, como a reprodUção
de depoimentos, a cargo da autoridade judiciãria.
Perguntamos-lhe se a permanência do criminoso solto,
depois de pronunciado, corno enseja a Lei Fleury, não
seria outro fator de desmoralização do Júri e da Justiça
em geral perante a opinião pública do País, respondendo
o Dr. Ariel Dotti que, atualmente, o rêu é julgado pelo
Júri quando ele quer, e que após o trânsito em julgado da
sentença de pronúncía é QUe se poderia tornar exeqUível
o mandado de prisão, e que a presunção de inocência-deveria ceder diante de duas evidências: O trânsito em jul~
gado da sentença de pronúncia e o trânsito em juf8aáo-·
da sentença de condenação.
-Perguntamos se, no -cas-o de legislação complementar
pelos Estados, a dotaria o conferencista, quanto ao C6digo de Processo Penal, a complementariedade ampla ou
apenas restrita.
Respondeu Sua Senhoria que em relação a certos atas
de caráter complementar, a lei cOmplementar pelos Estados, em País de dimensões continentais como o nosso, é
viável e necessária. Apenas serra ·ccültrárío ã unla fibC:.-ração anárquica. O esvaziamento dos presídios, ao invésda construção dos necessàr~as, seria desastrosa. A cons~_
trução de penitenciárias regionais é uma neéeSSidade urgente.
QuantO- às noss:ls Tessalva-S SObre digressões político~
partidárias e Ideológicas por parte de conferencistas, o
ilustre Presidente da ComissãO, Seilador Orestes Quér~
cia, declarou;, "Se entender que uma das causas da via~
lência é exatamente a frirrila pela qUal se administram os
destinos do País, o depoente tem o direito, e até o dever,
de expor sua opiníão"-{lb.)
Intervindo no debate, o ilustre Senador José Richa
creditou ao. "modelo políticO auforitário", que favoreceria a impunidade, o ser uma das causas geradoras da vio~
lência, bem como a praxe do comando político.
O ilustre Senador Leite Chaves perguntou ao Dr. Re~
né Aríel Dotti se ele seria a TáVOr-OU. -c-õntra- a manutenção da Lei Fleury, respondendo O- conferencista:
" ...Seria possível, talvez, compatilizar_as-_exigênciaS da
segurança coletiva, que estariam ameaçadas pela massifí~
cação da aplicação da Lei, e a liberdade individual, no
sentido de a pessoa ser gara.ntida livre até a sentença final da sua causa com trânsito em julgado ou até à pronúncia com trânsito em- julgado, salvo- é claro- os
casos de prisão preventiva que as circunstância_s ~tejam
a exigir" (lb).
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DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Referindo-se ao Anteprojeto do Código de Processo
Penal, perguntou o ilustre Senador se o Conferencista estã a par de algumas refusões ou alterações que o Projeto
retirado sofreria antes de ser novamente encaminhado
ao Congresso Nacional, respondendo o Dr. Ariel Dotti
que os estudos ainda estão em nível de Grupo de Trabalho no Ministério da Justiça.
- Perguntou, por fim, o· ilustre Senador, se, a propósito
da necessidade de diminuir o ritmo das migrações, entende o COnfei"encista que o aproveitamento das terras férteis-do País, notadamente na região Oeste, num sistema
de colonização, para amparar aquelas pessoas que se estão deslocando dos campos para as cidades, seria uma
solução interessante, respondendo o Conferencista que
sim, pois as populações periféricas, sem condições de vol~
tar~ a seus núcleos de origem, constituem um dos fatores do
awnento da violência e da criminalidade.
O ilustre Deputado Nivaldo Kn1ger, observando que
a ausência de cuidados na formação do homem brasileiro atual estã na raiz de toda a problemãtica da violência,
pergunt~u ao Conferencista se a ausência de recursos
para· investir ho homem brasileiro não seria uma das
causas da violência, respondendo o Dr. Renê Ariel Dotti
que isso contribuiria, sem dúvida, para dimirtuir o ritmo
"do crescimento dos índices de violência e criminaiid"ade,
mas não eliminaria o problema, mesmo porque,_. " ... A
violência e o crime não desaparecem, porque nos modelos económicos mais perfeitos eles c_ontinuam ainda sob
várias formas. O film«:: ... Laranja Mecânica", por exemplo, é uma demonstração das mais vivas de que a violência pode ter outro tipo de fatQr que não seja o fator ligado indissoluvelmente à qualidade de vida deficiente...
Assim como determinadas instituições cuidam da saúde
em_ caráter metódico, permane_Il_te e cientifico, tarn_bém a
defeSa contra a vi-olência estã a exigir do Governo e da
comunidade uma união profundamente importante, e
que tenhamos esta análise em car_áter_ permanente" (Ib.
Grifos nOssos)
A 19 de ju~?ho dei980, realizou~se a 12• _Reunião da
Comissão Parlãmentãr de Inquérito, sendo ouvido, ini- cialmente, o Cel. PaUlo Azambuja de Oliveira, Secretário
de Segurança Pública do Distrito Federal, e, em seguida,
o Deputado Erasmo Dias, ex~Secretário de Segurança
Pública de São Paulo.
17) Cel. Paulo Azambuja de Oliveira
O SeCretáriO de- Segurança do Distrito Federal co~
rneçou assinalando que as causas da violência, aqui, São
as mesmas que se notam em toda a atual conjuntura
mundial. Citou problemas de origem s6cio--econômica,
acentuando:.. " ...0 Distrito Federal não tem estrutura
para absorver, de modo algum, essas famílias que para
câ s~ dirígiram e para cá se dirigem. São famíliàS carentes
de tudo ... O Distrito Federal não tem como absorver a
mão~de-obra de baixa qualificação qUe, normalmente,
aqui existe. Aquelas pessoas que ajudaram a construir
Brasília, que eram empregadas na: construção civil, hoje
já nã.o dispõem desse mercado de trabalho, porque
Brasília, com os seus 20 anos, ê uma cidade já construí~
da, já consolidada ... É comum pois jã tive oportUnidade
de presenciar, o que se _chamou, aqui, da invasão ... "
(DCN-ll 27-8-80. pág. 075 - Suplemento.)
""Nós temos que dar um m[nimo de educa~ão ao ri osso
povo. Temos que mostrar que colocar uma criança no
mundo ê algo muito sériO e só pode fazê-lo quem 'real~
mente tem condições de-dar um minimo de alimentação,
vestuário, habitação e um pouco de escolaridade, pelo
menos mandar à escola ... Refiro-me especialmente ao
Distrito Federal, onde os criminosos, os que têm praticado os maiores crimes principalmente assaltos, bomlcldios,
furtos de veículos, são indivíduos muito jovens, com a média de Idade de 18, 19 anos..• Essa gente como é "que aparece? A origem está nesse fato que acabei de apontar que
ê a falta tot~ de informação dos nossos brasileiros mais
carentes sobre o que é ser pai, o que é ser mie. O pfoblema
que esta- deSin_fQriQ_iiÇjio gera, na minha opinião, aqui no
Distrito Federal, ê a raiz de toda rlolência e criminalidade
que aqui, realmente, está aumentando... A paternidade
tem que ser responsável. Temos que mostrar a eles que
quem colocar uma criança no mundo tem que se responsabilizar por sua sobrevi"ência, tem que lhe dar comida,
vestuário; únt teto e mandar à escola, se não, não vai
adiantar tomar~se nenhuma medida para o combate à
-Violência. Isto que estou dizendo, para que nin&uém con-

funda, é a realidade, a necessidade de se estabelecer um
planejamento familiar. Não é o controle da natalidade, que
ê diferente. O planejamento familiar tem que ser feito; as
pessoas têm que ser esclarecidas sobre como proceder, as
pessoas mais carentes, porque as pessoas de mais cultura
já fazem naturalmente o seu planejamento familiar ... "
(lb. Grifos nossos}.
•jOutro problema sêrio, também, no Distrito Federal,
são as Migrações; pessoas carentes, principalmente do
Norte e Nordeste, para cá se dirigiram e continuam a se
dirigir. O a tua! Governo, o do Governador Lamaison,
está desestimulando as migrações para o Distrito Federal. O DF não pode receber mais ninguém ... O Governo
atual do DF está promovendo o desenvolvimento do que
se chama a região geoeconômica ... "
, '"Outro fator muito sério, que é_ o flagelo de nossa sociedade. e infelizmente está aumentando consideravelmente no Distrito Federal, ê o trãfico de entorpecentes, o
uso de tóxicos. Nos crim-es majs bárbaros, p~aticados no
Distrito Federal, seus a'utores, quase todos, estavam sob
a ação do tóxico ... "
.. "Concribuem, também, para a violência a má utili~
zação e o mau comportamento de alguns meios de comu~
nicação. O Rádio, Televisão, Jornais, Revistas, Filmes,
quando mal utilizados, constituem fator importante no
aumento da violência ... Vez por outra .•. alguns profissionais rrial avisados, procurando vender os seus jornais, os
seus programas, transformam os marginais em verdade!:.
ros heróis, e a p·olíCiil PasSa a ser o marginal... Eles cr:iam
mitos ... Nós precisamos da imprensa para nos ajudar no
trabalho de combate à violência ... "
. '"Outro fator que também contribui para que a violên~
cia não seja combatida como deve ser ê, naturalmente, a
falta de melhores condições dos organismos policiais ...
Devemos aproveitar ao máximo o que temos ... A missão
da Polícia Militar é dar segurança através de policiamento ostensivo; então, ela tem que reduzir ao mínimo os
homens utilizados nas ações, nos trabalhos administrati~
vos. E mais, não deve ter horário de trabalho ... O poli~
cial deve ir para a rua ... Policiais que há muito tempo
não iam para o policiamento, desempenhar a função
para a qual são pagos, estão indo para as ruas, estão
indo para o policiamento ostensivo, estão, o que é melhor ainda- tendo uma maior motivação para o exercf~
cíO de sua profissão. Quanto aos recursos materiais, temos de trabalhar com o que nos dão ... "
, "Outro problema sério, também, que contribui para a
violência, é a legislação desatualizada existente... Esta última lei.g__e 77, ªLei n" 6.416, que permite que o criminoso primário responda processe em liberdade, tem_ nos
causado problemas seriíssimos, muito graves ... Tamb~nl
aquela prerrogativa de o primãrio responder em liberda~
de a uma conden~ção ... " (lb. Grifos nossos)
Apre~entou, para concluir, suas sugestões•. "Acho da
maior importância todos se conscientizarem para ·a
problema da violência... Todos os brasileiros têm que se
conscientiia[' do problema da violência ... "
.. "Pianejamento familiar ê: uma necessidade... Melhor
distribuição de renda ... Atendimento ao menor abandonado é imprescindível; senão, ficaremos sempre fabri~
cando criminosos.•. Integração da polícia com a popuJãçào ... Estamosdesenvolvendo aqui no DF ~:H versas ati~
viaUaes no sentidO de valorizar e dar melhor qualificação ... _Muita gente entra numa delegacia com medo •..
A delegacia tem que receber bem qualquer cidadão ...
Sempre os casos que aparecem na delegacia são casos so~
ciãis; muitos deles têm que ser atendidos por assistentes
sociais ... Essa integração ê imprescindível... Desenvolve- .
mos, também, outras facetas do policial. .. Atri:!.vés doesporte tenios, também, as nossas olimpíadas, que têm de
ser realizadas, desenvolvidas-. Justamente por incompreensão é qUe muitos policia-ís ficam empedernidos e
perdem a sensibílidade" (lb. Grifos nossos).
18) Deputado Erasmo Dias
O Deputado Erasmo Dias, ex~Secretãrio de SegurançaPública do Estado de São Paulo, começou encarecendo
que, no campo da prevenção e da repressão ao crime,
impõe-se refonnular uma política geral e também tomar
medidas a curto prazo.
Esboçou o que deveriam ser as gra-ndes linhas de uma
PoHtica Nacional de Defesa Social,. ''Defesa Social entendida como mobilização das forças vivas da com uni-
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dade para enfrentar o problema da marginalização dentro de um contexto global de uma Política Nacional enfeixada no âmbito do Executivo. Nos vârios campos,
seja da prevenção ou da repressão ao crime e à criroin_alldade, portanto, na faixa marginalizada da sociedade,
existem políticas dispersas difundidas por órgãos heterogêneos, sem uma definição clara e precisa que possa responder objetiva e racionalmente ao problema que entendemos prioritário, nesta atUal conjuntura e urgente."
(lb. Grifos nossos)
, "No campo da Prevenção, a definição de uma Política
do Menor, do FaVelado, do Migrante, do Posseiro, etc.,
bem como da Repressão, particulannente no sistema judiciário e policial, impõe-se definir políticas, dentro de
uma Política Nacional, para que a curto e a médio prazos se tomem medidas objetivas e prãticas para fazer
frente à marginalização, faiXa Comum onde grassa aviolência, o crime e a criminalidade... No carnpo do Menor... Toma-se imperativo tomar medidas para prevenir
e aproveitar uma massa nuinerosa que, se não assistida,
fatalmente se marginalizarâ. Na faixa de 10/13 anos, nos
grandes Centros, massa enorme de menores carenciados e
abandonados, se não assistidos, fatalmente se tornarâ
delinqUente! Esta é a prioridade." (Ib. Grifos nossos)
,. "Dentre as favelas dos grandes centros existem algumas delas marginalizadas, que exigem um tratamento
prioritârío no campo da defesa social." (Ib. Grifos nossos)
Apontou, igualmente, os problemas do Migrante e do
Posseiro como problemas de marginalização.
, ,..Nossa tentativa serã levantar e equacionar, em termos de Defesa Social, os problemas do menor, do favelado, do migrante, do posseiro, do egresso, isto é, na faixa
perigosa da marginalização."
f: «Impõe-se, globalmente, definir uma política no campo judiciário, englobando todos os aspectos desde a admini~tração da juStiça ao cumprimento da pena, dos
quais não poderá estar desligada uma política do sistema
policial ... Existem faixas distorcidas de atuação nos campos da Justiça e da Polícia; existem outros tantos, seja na
Polícia e na Justiça."
.. "A desatualização da nossa_justiça é Um fato notório,
gerida pela década de uma sociedade de 40; nós jã estamos na década de 80 ... Durante a minha gestão, de 5
anos, inclusive o assalto a banco era gerido pela Lei de
Segurança Nacional; tivemos, no Estado de São Paulo,
menos de duas dezenas de assaltos a bancos. Neste ano
de 80, quando o assalto a banco tornou-se crime comum,
de I'i' de janeiro a 16 de maio, em São Paulo, ocorreram
40 assaltos a bancos. Somente no dia 10 de maio deste
mês, em São Paulo, ocorreram 5 assaltos a bancos, com
desvio de 11 milhões de cruzeiros!'
Ressaltou que a impunidade do crime é um dos grandes fatores alimentadores da violência e da criminillida~
do.
,_." ... Enquanto tivermos a dicotomia da Polícia Militar, do nosso policial militar atendendo a ocorrências, da
nossa Polícia Civil fazendo inquérito, e do nosso aparelho judiciãrio nOvamente fazeildo inquérito, haverá sempre faixas de marginalização nessa p rocCssualística, que
vão beneficiar o marginal e gerar a impunidade."
"••Mesmo n;;"êõffiprimento da pena. impõe-se refonnuIar o problema penintençiârio e C!l_~ârio ... Além da
nossa penitenciâria sofisticada de custo onerosíssimo, de
quase 12 mil cruzeiros por mês para o nosso penitenciado, o resto é depósito de preso ... Uma grande massa de
condenados tem-se tortiado mais criminosa em face à
impunidade decorrente do próprio crime no aparelho
judiciãrio-policial, e à própria maneira como eles são
chamados a cumprir a pena" (Ib. Grifos nossos).
.. "Sistema penitenciârios de grande capacidade e baixo
custo em regime d~. serniliberdade, com formação profis~
sional, educaciona:t e mesmo cívico, poderão responder à
reeducação de grande parcela de nossos delinqUentes ... 1:.
muito mais imPortante conscientizar a 'noSSa política do
que ela precisa realmente, pode realmente fazer pela nossa sociedade, do que conscientizar o próprio cidadão de
que deve defender a sua vida ... Mesmo o poder complementar da polícia tem sido encarado irracionalmente
pela União ... ~preciso que haja Uina política nacional,
definitido o próprio poder de política e o que! de sua
cOmpetência... " (Ib. Grifos nossos).
.. Existem, portanto, dentro dos grandes problemas, ai.. _,8Uns 'prioritários, urgentes, Que precisam ser resOlvido
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imediatamente; mas, se nós não tivermos uma política
nacional que estabeleça, no campo da defesa social, suas
metas a curto e mêdio prazo, tudo serã inócuo ..."
,r ·~Não vamos falar, aquí, que o crime tem causa, tem
efeítci, que é problema social. Mas, o fato ê um só: a marginalização incide particularmente sobre certos setores
de nossa comunidade. Eu gostaria de deixar a nossa contribuição sobre um problema... Prioritârio; é o problema
do menor... Independentemente de políticas específicas
para cada caso, parece-nos crucial que a faixa dos l0/13
anos deveria ter uma mais alta prioridade, porque é a faixa em que o menor carenciado passa à fase de abandonado, e, imediatamente, à de delinqUente,~ preciso salvar
essa massa; ela precisa ser amparada imediatamente,
para que não se envolva no processo criminógeno,.. •• (Ib.
Grifos nossos).
....Outro problema que nos parece essencial é o problema carcerário ... Impõe-se definir uma política carcerãria, particularmente no sentido de evitar que esta massa continue a ser fator alimentador do crime. Pela impunidade que o nosso Código dâ aos criminosos; pelas condições em que eles cumprem as poucas penas a que estão
condenados, eu não tenho dúvidas, isso gera e alimenta o
crime, dia a dia. Se se fizer qualquer estatística em qualquer centro populoso do Brasil inteiro, ver-se-á que 80%
dos crimes são praticados por menores e por egressos;
20% é uma faixa marginalizada, que estâ à beira de cair
no precipício. Presídios, como a Casa de Detenção, com
6.000 presos1 as nossas cadeias de polícia, com mais de
8.000 presos, devem imediatamente ser desativadas ...
Impõe-se_sotuções para enfrentar o crime e tratar o condenado que realmente possa ser reeducado ... Daqueles
que estão sendo punidos, alguns deles podem ser reedu-Cados ... Por outro lado, é fato notório que existem ape-nados de todos os tipos em promiscuidade em nossas cadeias, que de primários se tomam secundários em curto
prazo. E preciso, com urgência, que esse sistema de depósitos de presos e a reforma dos nossos Códigos, alterando essa impunidade, atentem para o problema do egresso" (lb~_Grifos nossos).
___ _
.Outro problema ... Fundamental... É o _problema
jurfdico-policial... ~ preciso imediatamente·ã União tomar a si a regulamentação desse poder de polícia ... A dicotomia de atribuições, os conflitos e as distorções na
própria justiça &eram embaraços a todo o sistema...
Impõe-se dar autonomia aos Estados, dentro de uma
política global da União com vistas à reformulação do
problema policial em sua organização, remuneração,
formação e atribuições ... Não tem nexo nós darmos a
um policial atribuição judiciâria. As duas fazem amesma-coisa diuturnamente ... A citada política deveria integrar a ação policial e judiciãria dos Estados. A .União deveria homogeneizar, normatizar, e supervisionar o poder
de polícia, seja d!i Polícia Militar no âmbito do Minis~
têrio do Exército seja da Polícia Civil no âmbito do Min_istÇrjo _da Justiça. (lb. Grifos nossos.)
_
.. "~fato notório que hoje a comunidade ~xige um outro tipo de ação complementar ao Poder de Policia, traduzi~a ~~ guarda, no vigilante... Prisão cautelar, tribunais 9-C iÍlstruçã_O, polícia judiciária, poficiamento Ostensivo; são alguns pontos de conflito entre a ação da polí~
- ciae-aa justiÇa que precisariám ser defendidos, dentro
dessa politica global de um poder de polícia dos Estados ... "
Concluindo, resumiu o' Conferencista;_, ''Abordamos
alguns aspectos ·essenciais com propostas de solução a
curto prazo, em alguns aspectos prioritários e urgentes.
Urge a definição do conceito de Defesa Social que integre todas as políticas específicas, dentro de uma global
Política Nacional de Defesa Social que se irradiaria aos
Estados e Municípios inclusive fonnudo verdadeira
consciência nacional quanto ao problema da violênda, do
crime e da criminalidade.
o- -Ilustre se'nador j utahy Magalhães, funcionando
como Relator devido a nossa ausência por impedimento,
dirigiu, de início,- algumas questões ao Coronel Paulo
Azambyja.
À pergunta sobre se haveria em Brasília uma maior incidência de crimes de menores, respondeu o Secretârio
de Segurança do Distrito Federal que isso realmente
ocorre, havendo, inclusive, criminosos perigosos, com 16
e 17 anos .
Sobre a idêia que deve haver uma delegacia especializada também para o combate ao uso de tóxicos, e não

apenas ao tráfico, e sobre a tese de que o problema de tóxicos seria um problema médico, respondeu o Conferencista; .. Eu não acho, de modo algum, que seja, uma questão médica. Eu não posso admitir isso. O que eu admito
é que o uso do tóxico tem sua origem nas camadas de
melhor poder aquisitivo da sociedade, na falta de orientação dos pais ... ~o fato r principal do uso de tóxicos por
jovens ... Da classe média e de outras classes mais alta. S
a falta de orientação ... Estamos assistindo, lamentavelmente, a dissolução da famflia sob vários aspectos. E isso
contribui decisivamente para o uso de tóxico" (lb. Grifos nossos).
,, ''Esclareceu que ainda não há em Brasflia uma delegacia especializada no combate ao uso do tóxico. O combate ao trãfico coinpete à Polícia Federal,," ... O trabalho
tem que ser integrado entre todos, Polícia Federal, Polícia Estadual, todos os outros organismos, e, principalmente, os pais".
Quanto-a se é possfvel fazer uma triagem de policiais,
com os ordenados que atualmente são pagos, respondeu
o Coriferencista;.''Nossos policiais (de Brasflia) estão recebendo uma remuneração justa para os trabalhos que
estão desenvolvendo ... O policial militar, o soldado deve
estar hoje, com vantagens, etc. na ordem de 12.000,00, o
que é bem razoável. .. Hoje podemos fazer alguma seleção para o ingresso na polícia'~.
~obre_o ~ív~l médio de educação de noss-os policiais
aqui, informou que, na Polícia Militar, o jovem precisa

_ter o_curso primário completo. Na Polícia Civil, precisa

ter o 29 grau.
A propósito das alterações que o êonferencista julga
necessário realizar no Código de Processo Penal para
evitar certos problemas que criam maior condição de
violência, respondeu achar que deve haver uma legislação mais severa, com uma processualistica mais ágil,
exemplificando a duplicação, na Justiça, do que se faz na
Polícia, e com certas formas de semi-impunidade•. "Não
é possível que um criminoso que mata um· policial seja
condenado só~ dez ano_s .e_ solt.o no dia seguinte; isso dói
- para o policial, dõi muitO, porque ele se arriscou para
prender."
Sobre a prisão cautelar, opinou;," ... Se vier, virá apenas legalizar o que tem acontecido ... Acho que a prisão
<;autelar_ vi rã corrigir esta grande falha que existe atualmente e vai permitir tornar os policiais mais responsâveis, porque o policial que praticar uma exorbitância,
numa prisão, serã responsabilizado ... Então, com a pri~
são cautelar a polícia terâ mais cuidado na detenção de
um indivíduo, porque o policial... serã responsável em
caso de arbitrariedade. Sou plenamente favorável.
Dirigindo-se ao ilustre Deputado Erasmo Dias, disse o
i1ustie SeRador Jutahy Magalhães~.. "Eu considerei da
maior validade aquela sugestão de nós termos uma p~
cupação prioritsrria com os jovens: da faixa de dez a treze
anos, criando condições para que eles convivessem com
famílias, como V. Ex• Cítou o exemplo de três comunidades jã existentes em São Paulo. Acredit? que essa sugestão tenha sido a principal ... Apresentada, aqui, ... , nesta
comissão, até hoje ... V. EX• enfatiza a necessidade de
construção de prisões perto da área de origem dos presos
e acho essa sugestão .. muito importante, desde que o
preso, ficando perto de seu local de origem, da sua cidade, a sua família poderia manter-se naquela localidade e
não haveria mais um foco de migração ... Pergunto se entendi certo".
Respondeu o ilustre DeputadQ:,, "Exato, Senador!
Aliás, é o mesmo problema do nosso condenado, desse
que, entendo, possa ser reeducado; ê o mesmo problema
do menor. Se eles nio forem mantidos junto à comunidade
de origem, criam-se outros tantos problemas••• Ao manter,
como se tem em São Paulo, quatorze mil presos, com
quarenta ou cinqUenta presos numa cela, se homossexualizando, se pervertendo de toda forma, qualquer que
seja a pena dele, ele vai voltar para a sociedade e continuar na senda do crime... Esses presfdios da polícia, em
São Paulo, são uma excrescência ... " (lb., pág. 082, Grifos nossos).
Quanto ã se existiria alguma estatística a respeito de
menores que são recuperados nesses centros existentes
das FUNABENs e das FEBENs, de egressos que saem e
não v·oltam, respondeu o Conferencista;, .. Eu tenho dois
exemplos positivos disso. Em São Paulo, existe uma comunidade --inclusive funcional junto ao Rotary Club
r
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de São Paulo- integrada por elementos da comunidade
de São Paulo, em que vi realmente exemplos de egressos
recuperados.~ uma parcela muito pequena, mas é patrocinada pelo Rotary Club de São Paulo ... Eu tenho quase
que certeza de que aquele cidadão que foi submetido, nas
nossas cadeias, àquele regime de um mês, dois meses, um
ano, dois anos, de prevaricação de todo_o tipo, de convivência homossexual de todo tipo, ele fica marcado para
toda a vida, de modo que até a recuperação dess~ egres~
sos, às vezes, sofre o impacto moral de eles próPriOS-se
recuperarem, porque eles ficam marcados perante a sociedade e perante eles mesmos. O que importa, para re~cuperar alguém, é mudar o sistema carcerârio, penitenciário... Quanto aos menores na gestão do Dr. Mário Altenfeld, quando ele era Secretário de Promoção Social e
eu Secretário de Segurança Pública, realmente, nós nos
demos as mãos 24 horas por dia, no sentido de minimizar o problema ... Não vejo, nesses depósitos da FEBEM,
em São Paulo, condição, absolutamente, de recuperação,
não dá o calor humano, não dâ trabalho, não d~ emprego, não dâ educação âquela gente. São paliativos que
apenas agravam ... Naturalmente, a não ser feito nada,
hã sempre alg~ que deva ser feito, mas enquãnio- nãO se
racionalizar isso tudo ... não teremos uma solução razqãvel para esses problemas do menor e do nosso _egresso"
(Ib. Grifos nossos).
O ilustre Senador_ Lázaro Barbosa perguntou ao Secretãrio de Segurança Pública do DF se ele dispunha de
estatístiCa sobre a percentagem de crime organizado e de
crime eventual no DF, tendo o Conferencista respondido
que 95% dos crimes que preocupam mais em Brasília,
que s~o os assaltos e os roubos, são _praticados por proÍissionais do crime.
Sobre se~ legislação penal continha os maiores entraves para mais eficiente ação da Polícia no combate à criminalidade, respondeu o Conferencist~_.-"Exatamente,
eu defendo uma legislação mais severa. O criminosO, -o
assaltante não pode ser posto em liberdade nunca ... A
crimínalidade aqui em Brasflia estâ aumentando, mas
não na proporção que parece... A imprensa, dando e~sa
impr~são à opinião pública, causa um im-Pacto, uma-iRtranqUilidade muito grande" (Ib. Grifos nossos).--- --Encerrando -sua participãção, di~se o ilustre Senador,
referindo-se à exposição do Deputado Erasmo Dias:
.. Sempre me alinhei entre aqueles que se colocam contra
a chamada prisão cautelar, pelo receio de cometimento
de abusos... S. Ex• _djsse _que a prisão cautelar viri"ã~- ria
realidade, legalizar uma situação de fato, e o_brigando, af
sim, o policial a agir com maior rigor, corri maior responsabilídade, e iS-so, efetivamente. calou fundo em
mim" (Ib.).
O ilustre Deputãâo -Péricles GonçalVes, lembfando
sua antiga condição_ de Del_Cgado de Pol~cia por mUitos
anos, e após referir medidas preconízadas em projetas
seus em tramitação, entre as quais o rebaixamento da
idade de responsabilidade I?enal, perguntou ao_ Secre-.
tãrio de Segurança PUblica do DF por qu_e S. Ex• fala
que vai criar uma delegacia para os fumantes, os viciados, e não para os traficantes, quando a própria lei que
cuida dos tóxicos atribui à autoridade competente e não
estabelece competênCia- da Polícia Federal. Revelou não
sa~er qual o critério, aqui nO Distrito Federal,~Para que
haja, dentro de sua estrutura policial, delegacia especializada que possa combater tanto o fumante como o traficante.
Respondeu o Conferencista.:. ••vamos parã.r uni p-ou~o
de teoria, não ê, nobre Deputado? Vamos parar de falar
em problemas sócio-económicos, esses problemas todos
abordados muito bem pelo Deputado Erasmo Dias,
quanto ao menor e tudo o mais, tenho muita tristeza de
constatar que não serão resolvidos tão cedo. Entilo, temos que passar para a parte prática. E a parte prática é
esta: dotar o nosso organismo policial de uma legislação
mais adequada ... A nossa estrutura policial, da Secretaria de Segurança, precisa ser completada rapid~ente...
Nossa idéia é est~ vamos combater tania o traficante
como o usuário de tóxico. Não posso admitir que exista
uma legislação que favoreça o viciado ... porque o viciadoê o criminoso que tem praticado todos esses assaltos
aqui em Brasília".
A propósitO de fato ocorrido em Brasília, conforme
indagou 'o ilustre Presidente da Comissão, informou o
Conferencista sobre as providências, ajuntando:... ·~...
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Sou ... contra qualquer tipo de violência e muito mais sou
contra a violência dentro de uma Delegacia".

terem_ recebido qualquer espécie de orientação para sua
integração na sociedade.~" (Grifos nossos).

A 13• Reunião da Comissão, realizada a 21 de agosto
de 1980 (DCN-11 de 23-9-80), destinou-se a elaborar um
roteiro dos Lrabalhos da Comissão para o período após
os depoimentos dos Senhores Professor Dalmo Dallari e
Doutor Octãvio Gonzaga Júnior, Secretário -de Segurança Pública de São Paulo, a analisar _o requerimento
do ilustre Senador Henrique Santillo.

d) Saúde - .. " ... Muitos jã nascem inferiorizados,
embora iguais perante a lei ... A falta de cuidados de saúde para a g_estante e o _recém-nascido contribui para a
existência de uma população doente, que, meslno quan~
do recebe alguma oportunidade de educação e de trabalho, não tem aptidão orgânica para um desempenho normal. A falta absoluta de assistência mêdica, psiquiátrica
para muitas crianças e muitos ado!eSceiltes, ou mesmo a
assistência deficiente recebi_da por muitos, são fatores
que pesam consideravelmente para a existência de grande número de doentes mentais ou desajustados psicológicos ... Esses indivíduos, convivendo com as populaçlloes
dos grandes aglomerados urbanos, entram inferiorizados
na luta pela sobrevivência e freqUeil.tcriieltte sofrem
agressões de vãrias espécies por causa de ·sua inferioridade. E sem disporem de meios para fugirem aos confrontos, bem como por não receberem orientação para contornar ou enfrentar pacificamente as situações de conflito, agridem preventivamente ou reagem agredindo, ficando o uso de maior ou menor violência na dependência, d~ _fatores meramente circunstancias".
. e) Transporte.- ..~.. ExpaOSão horizoittardas CidadeS...
Os trabalhadores de mais baixa renda foram obrigados a
procurar moradia nas áreas suburbanas... Não houve
qualquer planejamento para que as pessoas pudessem residir perto do seu local de trabalho ou estudo ... A circulação urbana passou a ser extraordinariamente intensa. ..
Desde a dêcada de 50, o Brasil deu ênfase especial aos
meios de transporte individual com evidente prejuízo dos
meios de transporte coletivo ... Além de dispêndio econômico ... o trabalhador e sua família despendem muito tem·
po para se locomoverem de casa para o trabalho ou para a
escola. Além de ficar bastante reduzida a possibilidade
de convivência familiar, é comum que a locomoção Se
faça em condições desfavoráveis, com grande desconforto e mesmo com risco para a saúde e a integridade física.
Isso explica, em grande parte, a irritabilidade muito mais
acentuada entre os habitantes das grandes cidades, o que
é um fatora mais para gerar violência".

Na 14' Reunião da CPI, realizada a 26 de agosto de
1980, ouviu-se o depoimento do Professor Dalmo de
Abreu Dallari, Advogado, ex-Presidente da Comissão
Justiça e Paz de São Paulo.
19) Prof. Dalmo Dallarl
Abrindo os trabalhos da Reunião, o ilustre Senador
Orestes Quércia, Presidente da Comissão, esclareceu
que, além do objeti~o específico da Comissão, ·que é a
análise da violência urbana em todos os seus aspectos,
resolveu-se que a CPI examinasse, também, a violência
urbana com característiCas políticas.
Iniciando sua exposição, assinalou o Prof. Dallari:
·~um dos sinais mais evidentes e mais agressivos da crise
contemporânea ê a explosão de violência, que apresenta
aspectos peculiares em cada País ou mesmo em cada região ou cada cidade. A violência tem os seus adeptos, os
seus beneficiários, os seus incentivadores.. ,_, ''(Notas Taquigrãficas, pág 2/2. Grifos nossos).
Passou, a seguir, à análise das ...principais situáções"
de violência que são constantes ou freqUentes no Brasil
de hoje".
Urbarúzaçlo da vida social. Focando o fenômeno das
migrações, observou;. "A confrontação direta entre esses
novos contingentes de população e aqueles que já viviam
h~ mais tempo na cidade, especialmente os que gozavam
de melhor situação económica, tornou muito evidente a
existência de grande desequilíbrio na distribuição da riqueza e quanto às oportunidades de ascensão na escala
social. A par d~ ... ilusão urbana" ... houve também a
atração exercida pela real superioridade de potencial de
ganho nas atividades urbanas ... Desse modo surgiu na
cidade a categoria dQ... refugiado econômico" ...-E a falta
de apoio e estímulo para a retorno ao campo, bem como
o gozo efetivo de algumas vantagens, têm contribuído
para que o migrante rural permaneça na cidade, ainda
que vivendo em situação marginal".
-Enumerou os principais problemas comuns a todos os
grandes centros urbanos brasileiros.
a) Habitação- Um número co_nsideravelmente elevado de brasileiros mora em condições deficientes". As
favelas, "quase sell_! exceçãõ;- hoje sãO habitadas predominantemente por trabalhadores ... :S comum
e_ncontrarem-se nas grandes cidades brasileiras famílias
intei"ras·perambulando pelas ruas- durante o día e à nOite
procurando abrigo sob viadutos e pontes, em condições
subumanas".
b_) Alimentação - ••• Gi'ande número de pessoas vi-vem em estado de subalimentaçãO ... Na cidade de São
Paulo, onde existe a maior concentra~o de_ riqueza do
País, nwltas crianças condnuam a freqUentar as eM:olas
durante o período de férias, exclusivamente para obter alimentos, uma vez que, permanecendo em casa, não terio o
que comer••• muitas pessoas que trabalham em fâbricas,
csCiitQOoS~ repartições p6blicas ou- na construção civil
levam de casa sua alimentação, que é tomada em coo~
dições precârias ... "

c) Educaçã_o -;-."A Rede Escolar Insuficiente ê fato
constante nas grandes cidades brasileiras... A par de milhões de semianalfabetos, hã um grande número de analfabetos nas grandes cidades, não havendo sinais de que
esse número tenda a diminuir ... Os professores ganham
salârios muito baixos e, por_ isso, geralmente, trabalham
-em mai_s_de uma escola ou f~m do ensino umaatividade paralela ou secundãrio ... .b ffiuito comum que os pais
não possam acompanhar o desempenho escolar dos filhos, não sabendo mesmo se estes estão freqUentando a
escola~ .. Grande m1merq _de crianças não recebe a educação formal sistemãtica dada numa escola nem a educação permanente e global que deveria ser propiciada
pelo grupo famili_!lr ... ~cada vez maior _o número de indivíduos vivendo nos grandes aglomerados urbanos sem

f) ~ervlços urbanos - Em nenhuma grande cidade
brasileira os serviços urbanos fundamentais como de
abastecimento de âgua, o fornecimento de energia elétri~
ca e o serviço de esgotos atingem de modo satisfatório a
maioria da população. O crescimento das cidades foi,
quase sem exceção, desordenado ... A falta de recursos
dos municípios impede a ampliação das redes e a melhoria da _qualidade dos serviços ... "
g) O ~enor abandonad-o... A e_xistência de grande número de menores em Situação de abandono ... ~ da niáxima gravidade, póis, além da injustiça de condenar à marginalização indivíduos que mal começaram a viver, é
uma fC?nte ~~ delinqüênci_a que começa pelas pequenas
infrações e termina fatalmente na criminalidade adulta,
mais grave __e_ geralmente muito violenta. O equacionamento do. problema ainda não foi feito de modo satisfatório, insistindo~se na criação e manutenção de recolhimentos ... falta ... o apoio afetivo e psicológico ... ao atin~
gir a maioridade o menor deve_ser posto na rua, o que
-nmitas vezes oco~ com a fâcil previsão de que ele irá
delinqüir, pois a falta de uma famflia, o preparo deficieil.te para o exercício de uma profissão e as lições de crimes
aprendidas no recolhimento se conjugam para tornar
quase impossível uma vida honesta. O menor desajustado tem grande probabilidade de se tornar um criminoso
violento, ou, quando menos, um adulto desajustado no
meio social" (grifos no~sos).

h) Os meios de comunicação. •• ... ~desastrosa a influência- dOs meios de comunicação que ensinam a violência, fazem a exaltação dos violentos e dão aos violentos 6 cilrâter de componentes normais da vida cotidill1J,a.
Escreveu certa vez Andrê Malraux que ••a crónica policial banalizou a violência". Isso tem o- sentido de que a
violência deixou de ser proclamada como heroísmo, mas
também lembra a inclusão da violência no cotidiano da
cidade.. ~ mais grave é a exaltação de ..justiceiros", que,
agindo à margem da lei e cometendo friamente todas as
violências, substituem os organismos institucionais de
comb~te ao crime. A falta de um código. de ética dos
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meios de comunicação e de_ uma eficiente ação comunitãria influindo sobre esses meios, SQbre os anunciantes
que os utilizam e sobre os consumidores a que se dirigem
as mensagens, deixa campo aberto à ação negativa desses
recursos técnicos que poderiam ser altamente positivos"
(grifos nossos).
DiscoffeU, depois, sobre o que denominou de "contribuições da repressão", começando por denunciar que
.. hâ organismos oficiais mantidos com o dinheiro do
povo para combater a violência e que agem em sentido
oposto, por falha humana ou institucional... " Após dar
seu testemunho sobre a violência legal e a violência tisica
de que foi Vitima recentemente, disse o Conferencista:
.. Com base em toda a minha experiência, _como cidadão
e como advogado, posso ÍJ:!-.dicar. objetjvamente, algumas falhas graves do _sistem_a__QficiJJ.l de repressão à vio, lência" (grifos nossos).
"Organizaçio policial tumultuada ... Há organizações federais e estaduais, militares e civis, numa inevitável superposição, onerando demasi~damente os cofres
públicos e, contraditoriamente, reduzindo a segurança
dos cidadãos... Essa multiplicidade de organizações não
tem um comando comum ... Isso acarreta conflitos de
atribuições e ... diluição de responsabilidades... " (grifos
nossos).
a -

b- "Descumprimento da Lei. Generalizou-se no Brasil a convicção de que aqueles que agem em nome da segurança nacional ou individual não precisam respeitar a
ConstitUição e as leis do PaíS. Existe aí evidente confusão
entre os poderes discricionário e arbitrário e isso tem
sido fonte de violências ... Para agirem com a necessária
efciência os agentes policiais têm-POCieres discricionários,
ou seja, eles podem escolher o meio legal mais adequado
para o cumprimento de uma tarefa de sua competência ...
Poder arbitrário é poder 1ivre de qualquer limitação legal. Num Estado constitucional ninguêin, abslutamente
ninguém, pode agir arbitrariamente, ferindo um direito
de outrem ... Não existe incompatibilidade entre agir com
eficiência para preVenir ou reprimir a delinqUência e
cumprir a lei ... não tem sentido praticar atas ilegais para
coibir a prática de atas ilegais ... A ação policial, embora
às vezes forçada á utilizar a violência, em resposta a uma ,
agressão ou então para interromper uma ação criminosa
violenta, é essencialmente contrária à violência quando
respeitados os limites legais e os objetivos que dão
nobreza à profissão de policial" (grifos nossos) ..

c: - ~'Falhas do sistema penitencl,rlo. Outro fator de
agravamento da violência é o sistema penitenciâriO brasileiro. Os presídios, normalmente superlotados, são pavorosos depósitos de pessoas, onde o criminnoso primârio ou ocasional, muitas vezes mal saido da adolescência, é obrigado a conviver com delinqUentes habituais, altamente agressivos, portadores de graves desvios
psicológicos ou até mesmo evidentes psicopatias ... O en_carceramento utilizado para punir a violência e evitar
sua reiteração, acarreta efeito contrârio, contribuindo
para que criminosos ocasionais se cOnvertam em profissionais do crime, fazendo a violêncla ocasional
transformar-se em violência crônica" (grifos nos~os).
Concluindo, apontou o caminho de sUperação pelo
menos da fase aguda da problemática dª-..violência. "A
conseqUência de todas as deficiências ·aqui apontadas ~a
deterioração da qualidade da vida humana, pela presença constante e intensa da violência individual e institucional. A formação de grandes aglomerados urbanos,
em curto prazo e sem plenajamento, criou, no Brasil, sociedades excessivamente competitivas e mal organizadas,
que piovocam ou estimulam a prâtica de atos antisociais. As pessoas vivem com medo dos indivfduos yio:lentos e das situações violentas, chegando-se a um ponto
em que cada pessoa.vê num desconhecido um provâvel
agressor e muitos tomam a iniciativa de atacar, apenas
por medo do ataque dos outros ... "
· ..0 fenômeno da urbanização da vida social, grande
responsável pela deterioração da qualidade da vida, incluindo o estímulo à violência, é frutO do fuito do desenvolvimento económico. Coagido por uma propaganda
persistente a adquirir bens materiais, ganhar mais e consumir mais, o homem brasileiro afastou-se dos valores

críStãris qúe Se ericontrain na raiZ da, nacionalidade. E
lançou-se numa competíção selvagem, introduzindo a
violênCia em todos os setores da vida social" .(grifos nossos).
"Restabelecendo o respeito à_ Lei, fazendo cada um
responsâvel pelos atos que praticar, dando condições
para que seja possível viver com dignidade e atender de
modo satisfatório às necessidades essenciais da vida, sem
deixar a Zona Rural e às pequenas cidades, assegurando
a todos uma efetiva igualdade de possibilidades, a sociedade brasileira estarâ reduzindo a violência à sua dimensão adequada da manifestação patológica. E os brasi1eiros crescerão espiritualmente e viverão em paz'' .
Iniciando a fase de debates, manifestamos ao Conferencista nosso estusiasmo pela maniera simples e objetiva de sua exposição- e Pela precisão de seu diagnóstico da
problemâtica da violência de suas causas, e lhe perguntamos, quanto ao Problema do menor, se o atual sistema
paulista e nacional, representado pelas fundações do
bem-estar do menor, seria uin caminho razoável de sohicão para se amenizar o problema.
Respondendo à nossa pergunta, disse o Prof. Dalmo
nanarr que essa tentativa tem aprovadO muito pouco,
Porque vem insistindo na técnica do recolhimento.
Lembrou que algumas experiências, como a feita através
do Juizado de Menores de São Paul_o, estão'provando
que a verdadeira solução para o menor abandonado é a
colocação familiar ... O menor ·colocado num grupo familiar, ainda que não seja no seu próprio grupo familiar,
t~ um amparo muito maior, tem o apoio afetiVó, tem
muito mais possibilidade. de uma integração social. Existe na cidade de São Paulo a prática do fornecimento de
.recursos financeiros às famflias que queiram receber menores... Então. desse modo, se dâ ao menor o ambiente
familiar. com todas as -vantagens. com toda a proteção
do ambiente familiar e se dâ à famfiia pobre a possibili-- 9-ade ~nômica d~ receber o menor.... "(lb. Grifos nosSos).
Pedimos ao conferencista uma abOrdagem do probiema do PlanejametO Familiar.
·
Sintetizando sua posição sobre o assunto, respondeu
ele que ..o grande problema do brasil não é ter gente demais, é ter proprietários de menos ... (.. lb. Grifos nossos).
CiiÕú o Caso de famílias enr-aiiã.das Cjue são desalogadas para dar lugar a grandes projetas 3.gropecuâf1os, o
que pode ser vantajoso do ponto de vista econômico,
mas é desastroso do ponto de vista social.
E continuou: •• ... A quantidade, a extensão de terras desabitadas no Brasil é extremamente grande e não me parece que seja absurdo pensar-se na idéia de desenvolvimento de planos para a fixação dessas pessoas na terra ...
_t isso que me parece que se estâ perdendo de vista, a
fUnçãO Social. .. Quando for muito grande o número de
proprietârios, haverá muita gente querendo o respeito à
propriedade. Uma sistema que tenha um grande número
de proprietários. é seguro por si mesmo ... " (Ib. Grifos
nossos).
Ressaltamos, a essa altura, o reverso da medalha, ou
seja. a existêticia de informações segundo as quais o minifúndio estâ se multiplicando no Brasil, "com graves prejuízos para a produtividade económica.
RedargUiu o Conferencista que, se o nosso critério for
o. estritamente econômico, então, talvez, se possa dar
preferência à extensão, à Coiicentração mesmo. Todavia,
é_talvez necessârio admitirmos que o crescimento econô·
mico será: menor, nos desmitificarmOs a idéia de"cresci·
menta econômico rãpido e necessârio para que rapidamente o Brasil se tome uma grande potência o optarmos
por um desenvolvimento menos acelerado, porém mais
equilibrado e justo" (lb. Grifos nossos.)
- Concluindo, aplaudimos o diagnóstico do_ Conferencista com relação ao problema das migrações e quanto à
questão da organização policial tumultuada e às deficiências do Judiciãrio.
A ilustre Senadora Eunice Michiles, após elogiar a
simplicidade, profundidade e objetividade do depoimento do Prof. Da.llari, destacou, quanto ao problema do
menor abandonado, que realmente,... as nossas casas
correcion.ais ilão estão ~evandÕ_a_ nadã .. :•·os-menOreS-rC:.
colhidos, quase todos, ' ... saem da casa de correção com
sérios problemas de conduta ... Estamos pagando para

e
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criar delinqiJentes ... Parece-me que a adação de uma
família substituta é a melhor prótese que se podia dar"
Quanto ao PlaJ?-ejamento Familiar, ..defendo intransis;~ntemente a lomada -~e posição nesse sentido", enfatizou. " ... Não importa o llome que Se dê, mas que sé dê às
famílias meDOs -favorecidas o direito e os elementos para
que ela possa planejar a sua família ... "
Testemunhando que "entre as ft~mflias pobres hã um
espírito de solidariedade muito grande", disse o Prof. '
Dallari poder inferir que a ilustre Senadora acha muito
melhor a colocação em nova famflia que em recol.4imen~

to.
No que diz respeito a Planejamento Familiar, ponderou: "Que cada família tome a sua decisão. Que tenha os
esclarecimentos ·nêcessârios e a possibilidade de decidir
efetivamente. Apenas dois pontos é que me parece im·
portante ressaltar. Primeiro, a Rejeição absoluta do pla·
nejamento cumpulsório ... O segundo é que, embora concordando com essa necessidade dF dar a possibilidade de
oPÇão;· nós precisaniOs ...-Cuidar do oferecimento de possibilidades aqueles -que têm poucas possibilidades ... "
O ilustre Senã.dor Leite Çhaves perguntou ao Conferencista se sena- pos·sível a contenção do progressivo
índice de crescimento da criminalidade se um processo
vertical de reforma agrária ou um processo muito racionalizado de colonização.
Respondeu o Prof. Dalmo Dallari entender que hâ
uma Vinculação muito estreita no Brasil entre o problema da terra e a criminalidade... O_ começo da solução do
problema deve ser o enfoque social, quer dizer, dar preferência. dar absoluta prioridade a quem ocupa a terra
para trabalhar a terra... '"lembrando o exemplo do Mêxico, e o depoimento de um Professor mexicano que recentemente esteve entre nós, ressalvou": ... Não podemos ficar na exterioridade ou na formalidade de dar a terra a
quem, depois não vai ter recursos para trabalhar a terra.
Ele (o Professor mexicano) dizia isto: "é uma coisa impressionante na História do México verificar que, desde
1910, periodicamente são feitas reformas agrârias edistribuição de terras, no entanto, a quantidade de miserâveis, na zona rural continua muito grande. O que significa que a simples entrega de terra não resolve. S preciso
todo um conjunt_o que implique a situação agrãria em
teifuõs de posse' e propriedade da terra, mas tamb~
uma política agrária de apoio a quem quiser trabalhar no
ca_II?:PO.!~' ".(lb!G~if9_~ -ºOS!õOl.

"

O ilustre Senador Leil; chaVes ressaltou q~;,- âo falar
de sua dolorosa experiência pessoal recente, quando foi
vítima de seqUestro e maus tratos, o Professor Dallari o
fez sem mágoa e sem sentimento de vindita, o que de- 1
monstra sua grandeza de alma.
Agradecendo a referência, ·o Professor Dallari disse;
que dava graças a Deus por tê-lo poupado do sentimento11
de ódio e da vontade de vingança. Proclamou que, numa
atitude de compreensão, se vai perceber que quase todos
os brasileiroS qUerem fundamentalmente a ~~~a c~isa.

o "ilustre Senador Hugo Raffios perguntoU- aó~ConfC:
rencista qual a diferença que ele, como jurista, vê entre o·
atentado e o assalto urbano.
Respondendo, disse o Prof. Dallar;i_;_, "Não temos, no
nosso sistema legal, a definição do atentado... ~ freqUente que se reserve a expressão atentado para o ato de de- 1
linqUência que tenha algum objetivo polftico... E o assalto tem o objetivo precípuo de retirar o patrimônio, o as.
salto tem a conotação de ofensa ao patrimônio, que o
atentado não tem".
Perguntou, ainda, o ilustre Senador Hugo Ramos, a
propósito do direito de propriedade, se o Conferencista 1
considera alguma diferença entre igualitarismo e igual~de.

Mêncionando a exaltação liberal da IiberdãdC, em d~
trimento da igualdade, observou o Prof. Dallari que a
reação a isso foi a exaltação da igualdad~. " ... A supcrvalorização da litiirdade, não pela liberdade em si supervalorizada, na verdade pela concepção liberal da liberdade,
havia gerado uma profunda desigualdade... E daí o desenvolvimento de uma idéia segundo a qual o valor fundamental deve ser a igualdade e com a afirmação de que,
uma veZ "assegu_rada a igualdade, mesmo que haja res-:
trições à liberdade, essas restrições nilo serão injustas
porq~e serão iguais p8.ra todos. Isto 6 o que muitos de-·
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· nominam, e eu menciono tamb!:m, como um igualitarismo, uma supervalorização da igualdade com urna conotação extremamente perigosa. g que pode levar à idéia
de que é justo, de que é de acordo com a natureza humana e as necessidades humanas impor a igualdade, coagir

o homem, retirar a liberdade do homem para que ele
viva com igualdade•.• Nós podemos superar esse aparente conflito, concebendo a liberdade como liberdade do
ser social (liberdade do homem que convive com os ou-

tros) e a igualdade como igu_aldade de PC!~ibilidades.
· Como igualdade, não como igualitarismo".
O ilustre Deputado Erasmo Dias assinalou que subs-

creveria o depoimento do Prof. Dalmo DaUari. Relativamente a outraa considerações ligadas a nossa legislação
penal e ao funcionamento do aparato policial-judiciârio,
citou o Prof. Dallari ao penalista Prof. Soares Melo, que
dizia ser mais Importante a certe1:a que a gravidade da pe. na"... A certeza da pena é fundamental. Que o delinqUente saiba que, delinqUindo, sofrerá uma punição ... "
Referindo-se aos atentados de natureza poH~ica,_inda
gou o ilustre Senador Henrique Santillo se jã ~ PossfvCl
vislumbrar as causas desses atentados e se existe alguma
ligação entre eles e a violência que foi cometida _no perí_odo mais negro de nossa História pelas próprias forças repressoras.
Respondendo, afirmou o Prof. Dall~ri achar que as
nossas polícias políticas não teriam muita dificuldade
para esclarecer tais atentados se hou~esse mais empenho
na apuração. Opinoti qrie-üis a-tos parecem ser praticados po(. "grupos que jâ atuararn no Brasil com grande
desenvoltura e que, agora, jã estilo no final de sua
atuação".

XXX
Aos 4 de setembro de 198W rializou-se a 15• Reuniiio
da Comissão, sendo- ouvido, na oportunidade, o depoimento do Desembargador Dr. Otãvio Gonzaga Jllnior,
Secretârio de Segurança Pliblica do Estado de São Pau-

lo.
28) Dooelllbll1"gador Otivio Gonzaga Jdnlor.
•. ''Nos últimos anos- disse o Conferencista- quando
os números relativos à criminalidade começaram a apresentar, no mundo todo, um angustiante aumento, principalmente porque as condutas delituosas passaram a se
caracterizar pela violência, houve uma preocupação geral dirigida ao estudo do fenômeno, procurando
precisar..lhe as causas, e abrandar-lhe os efeitos ... Desde
logo delinearam-se dois campos de estudos e atuação:
. um, voltado à etiologia do novo tipo de comportamento
anti-social. Outro, ligado à sua sintomatologia ... '~
(DCN-!1 10-10-80, pãgs. 5561-5562).
·" ..Conceituados criminólogos, sociólogos, psicólogos e
juristas, após faina íriti:ns-a, apreciando a conjuntura brasileira, já estabeleceram seus trabalhos e suas conclusões,
de cujas anâ!ise pode~se extrair unt verdadeiro consenso.
Assim é que entre as causas mais importantes do recrudescimento da violência Urbana, podemos referir: I) a
desagregaçio familiar; 2) a densidade populacional; 3) as
favelas e os conglomerados; 4) o abandono do campo; S)
:as correntes migratórias; 6) o Dtenor abandonado; 7) o desemprego e o subemprego; 8) a insuficiencia de escola; 9)
a insuficiente assitência mêdico-hospitalar; 10) a falta de
planejamento familiar; 11) a perda do poder aquisitivo,
fruto da mâ distribuição da renda; 12) o alcoolismo e as
drogas; 13) a permissividade dos .::ostumes; 14) aiiUidequaçio dos sistemas carcerirlos e de rec:olhlmento de menores/' (Ib. Grifos nossos.)
Está claro que a maioria das causas apontada guardam uma estreita correlação entre si, e podem ate ser tomadas como_ c-onca--usas--:-üque importa, entretanto, é ~ua
indentificação, para que, como passo seguinte, algo de útil e realmente proffcuo possa ser feito ...
.c· ~1\- simples menção do elenco das causas dá idéia da
grandiosidade e dificuldade da tarefa da retranqOilização
social, como a contenção e retração da violenci_a_ que
hoje caracteriza o··crime... Esse estado de coisas não é
privilêgio exclusivo do Brasil. Praticamente todos os países do mundo o enfrentam, porquC o crime violento a todos assola. sejam desenvolvidos Q_tJ_não, ricos ou pobres~
'grandes ou pequenos, antigos ou retém-formados. O que
, torna o assunto ainda mais compl~o é justamente o fato
de que também os países ricos e d~~volvldos sofrem esse
1

açodameoto da vfolênda, conquanto a amtllse de sua con~
jiUltura sóclo-econômica nio apresente problemas similares aos nossos, tais como o abandono do campo, correntes migratórias, favelamento, abandono material do m.enor, desemprego, deficiência das redes escolar e médicohospitalar e outros ... a experiência alheia, assim, só nos
serâ útil na medida em que a realidade dos palses em coteJo guardem traços de similitude. Não haveremos de desesperar também ante a idéia de que, suprimidas, atenuadas ou_ neutralizadas as causas, o crime e a violência
emergirão novamente sob outras formas e sob a inspiração de outros fatores. Esse constante processo de renovação, esse confronto milenar entre o bem e o mal, fazem
parte de nossa predestinação, do nosso destino. E a nós
cabe a tarefa intenninâvel de prover o equilíbrio social,
mantendo e contendo a conduta humana dentro de limites tolerâveis, utilizando os recursos éticos e legais que a
sociedade nos delegou" (lb. Grifos nossos).
.... Função primacial no prover~se o equilfbrio social é a
da prevenção do crime ... a prevenção é uma forma de intervenção social que visa reduzir a ocorrência de fatos
considerados indesejáveis, tornando-os impossíveis,
mais difíceis, menos atraentes, ou, de qualquer modo,
menos· prováveis, através de mudanças nas condições
físicas, jurfdícas ou sócio-Cconômicas do meio, ou de
mUdanças nas característicaS--psicológicas ou biológicas
de um grupo ou de um indivíduo ... "
,,4\r o cainPO legal... devemos destac~~r: a) Cdiçã0 da- Lei
i19 6.416, de 1977, que alterou os Códigos Penal, Processual Penal e a Lei das Contravenções Penais... ; b) a
edição da Lei n" 6.368,-de 1976, que disciplina ós crimes
de tráfico e uso_de ~ntQrpecentes~.; c) o novo Código de
Menores; d) a sugestão df? GruEo de Jl!ri_stas que _visa a
crirriínalização de algumas condutas contravencionais;
principalmente o porte de armas e a abrogação da Lei n'~
4.611, de 1965; d) a recente criação pelo Ministério da
Justiça, de um Conselho Penitenciário Federal..."
.. "No campo social é que o problema do combate às
caus~s da criminalidade assume proporções gigantescas.
Sabemos, por exemplo, que do abandono do campo pelos pequenos e médios lavradores, podem decorrer e
quase decorrem as correntes migratórias, u aumento da
densidade populacional, o crecimento dos conglomerados, a desagregação da família, a promiscuidade, a sub:
cultura, o abandono do menor, o alcoolismo, etc., até
chegar-se ao crime e à violência. Estã claro que o abandono do campo nio deve ser a grande causa da vlolênda urbana. O proç:esso pode ser desencadeado a partir de cada
uma das causas apontadas ou ainda de outras nem sequer relacionadas. A observação diâria do comportamento violento informa-nos, mesmo, que considerável
parte do __ contingente dos deliq_Oentes não proveio dos
campos, mas foi orjada no próprio ambiente urbano ...
Como, em curto lapso de tempo e, simultaneamente, dar
condições a9 homem do campo p~ra p~anecerem__seu
habitat, c-onter a migração interna, o favelamento, o desemprego, a desagregação familiar, prover a infância carente e abandOnada?" (Ib. Grifos nossos).
, .. Louve-se e reconheça-se, entretanto, o ciclópico esforço do governo que, procurando facilitar o financiamento agrícola e a garantia de preços mfnimos ao produtor, dâ melhores condições de desempenho ao agricultor;
que, objetivand~ a cr_radica~~ das favelas e <!os co~glo
merados promíscuôs, conStrói e financia a venda- de casas populares; que constrói escolas; que alarga o atC?ndimento na área previdenciâria; que adota unia política fiscal que onera proporcionalmente o mais dotado economicamente, ~!Jl beneficio do menos aquinhoado, buscando uma mais justa distribuição de renda. Além dessas dificuldades todas de ordem material, despontam outras
de carãter psicológico, pedagôgico;moral, religioso, cultUral, etc., que dão ao conjunto um tal grau de complexidade que só a aÇão diurturna e integrada do Poder Público e das forças mais vivas e representativas da sociedade
poderão- eventualmente superar."
Pára concluir, apresentou dados estatísticos _da criminalidade na Grande São Paulo.
Iniciando a fase de interpelações, perguntamos ao
Conferencista;. *~v. Ex~ tem conhecimento da existência,
em São Paulo, de grupos organizados que se entregam à
prática de a tos de víolência... que vão desde o assalto organizado a bancos, à prática de crimes dolosos contra a
vida, e de atentackls que têm conotações ou aparência de
_serem ,~dÕS- por ~Q!j~olítlca'?_.
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Responde o Secretário de Segurança Pública de São
Paulo que não tem nada, depois de muita pesquisa, que o
possa conduzir à afirmação da existência de grupos, a
não ser de marginais, que mais propriamente sei deriOminariam grupinhos ..• Essa fonna de coagir, de ameaçar ou
influenciar outras pessoas, ou de impor-lhes a vontade
pelo uso sistemático do terror, ou, ainda, a fonna de
ação polftica e combate ao poder estabelecido, mediante
ó emprego de violência, em São Paulo, alnda não conseguimq~ detectar" (fb.).
Sobre se o aparelhamento policial de São Paulo tem
condições técnicas, materiais e humanas, para enfrentar
a situação, respondeu o Desembargador-Otávio Gonzã~
ga Júnior que não.
O ilustre Senador Nelson Carneiro indagoU do CO!lf~
rencista que resultados até agora as autoridades do Estado de São Paulo lOgraram obter no ·que se refere ao seqUestro e às violências sofridas pelo Prof. Dalmo DalJari.
Respondeu o Desembargador;, ..Quanto ao primeiro
caso, ou seja, a detenção do Dr. Dalmo de Abreu Dallari, em sua residência, no dia 19 de abril de 1980, por volta das 6h 30m, estávamos vivendo em São PaulO um momento difícil, uma situação explosiva, até perigosa. O
curso da greve dos metalúrgicos na regiiio do ABC estava alcançando o seu ponto mãxíillo de tensão ••. Grupos
ofl facções radicais aproveitam-se de ocasiões como essas
para agirem disfarçadamente, confundindo as autoridades e as partes envolvidas, em busca da consecução de
seus objetivos extremistas ... Em relação ao Professor
Dalmo Dallari, segundo as informações que me prestou
o Dr. Delegado~Geral de Polícia, quando eu soube. Sr.
Senador, da prisão,- não chamaria isso de prisão, cha:maria de detenção imediatamente liguei ao OOPs, chamei o seu Delegado-Chefe, Dr. Romeu Tuma, que é um
excelente policial, avesso a qualquer tipo de violência, e
disse que o soltasse imediatamente. E telefonei ao Prof.
Dalmo Dallari, pedindo-lhe desculpas. Eu, pessoalmente... O meU: delegado-chefe, louvado nas informações do
DOPs, explicou, e eu coiífirmo a veracidade disso que
essa detenção do Prof. Dalmo Dallari e sua condução ao
DOPs, não foi efetivada por nenhum integrante da Polícia Civil, e que nenhuma de suas autoridades partiu ordem nesse sentido ... "
Quanto à segunda parte, ainda não hâ conclusões esclarecedoras, segundo a Conferencista, ajuntando_ o ilustre Senador Nelson Carneiro:. "Agradeço a V. Ex• e estou certo de que, magistrado ilustre que V. Ex• é, e com
uma tradição liberal, e sendo visceralmente contra aviolência, f3rã tudõ que lhe for possível para apurar esse fato, e Deus permita que outros não se reproduzam em
Sã_o Paulo...
O ilustre Senador Henrique Santillo, dentre outras
considerações, afii'mou;, " ... Não podemos desconhecer,
e nem tentarmos usar de meias palavras, de que não existe, em quase todos os meios -no País hoje, de certo modo,
uma suspeição de que determínãdos setores do aparelho
policial de repressão estão envolvidos com a violência
política, direta ou indiretamente,.."
.. "Sobre as falhas que possam ter ocorrido por parte do
DOPs paulista, no dia da detenção do Prof. Dalmo
Dallari, admitiu o Dr. Otávio Gonzaga Júnior;. "Confesso, reconheço que teria havido uma falha da polícia do
DOPs, nesse dia, mas a justifico pela anormalidade fora
do comum do que aconteceu naquele dia ... Posso até
chegar a admitir, ainda que remotamente. a hipótese de a
condução ter sido efetivada até por pessoas não integrantes do_ Poder Público. At!- posso admitir."
O ilustre Senado_r Henrique Santillo cita entrevista d_o
Deputado Erasmo Dias, ex-Secretãiio de Segurança
Pública de São Paulo, à Revist~ "Veja", na qual ele afirma;, "os responsáveis por esses atentados devem ser buscados entre os inconformados e fanáticos de Direita,
gente que fez a Revolução de 64, sofreu por ela e está desesperada com a inteligente articulação da Esquerda
para desestabilizar o regime".
Retrucou o Conferencista:.. "Senador, li estas declarações. Mas não é o meu caso, evidentemente, porque
eu, realmente, não sei".
O ilustre Deputado Alberto Goldman, após elogiar a
forma digna com que o Conferencista se tem portado
quando da ocorrência de fatos graves em São Paulo, perguntou: "Hã alguma ação da Seeretaria de Segurança
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Pl'í.blica no sentido de eliminar, de uma vez, a existênciá
desses agrupamentos clandestinos de repressão?"
Respondeu o Conferencista: .. Se houver um caso em
qUe haja um delito, um crime, uma contravenção até, eu
maD.do apurar. Agora, quanto a outras medidas mais extremas, foge de minha alçada, completamente".
O ilustre Senador Evelâsio Vieira, abordando o fenômeno da corrupção, indagou: "A corrupção tem moradia, também, na Polícia de São Paulo?"
Respondeu o ConfeÍ'encista: " •••Casos de corrupçio
existem em todas 'S.S polícias do mundo.•• Casos isolados
existem e aparecem em qualquer lugar. ExiStem na Policia iriglesa, na polícia suíça, ria polícia americana. Agora,.moradia fixa, creio que não".
·
Perguntou, ainda, o ilustre Senador: "No elenco de
causas da violência no Brasil, V. Ex• colocou em se:Jtto
ou sétimo lugar a.insuficiência de escolas. N~o seria essa
a causa primordial, no Brasil?"
Respondeu o Conferencista: .. Penso que não. E uma
concausa, ela Cvidentemente concorre, mas eu penso que
a miséria, a inflação, o desemprego, tudo aquilo quere~
latei aqui, tudo isso forma um conjunto em que não se
pode dar prevalência a um ou outro fato r. TUdo isso in~
flui conjuntamente, complexamente.
O ilustre Senador Amaral Furlan perguntou ao Conferencista: "O Prof. Dalmo Dallari afirmou que a Policia
de São Paulo não estava muito interessada em esclarecer
o atentado que sofreu. E, ainda mais, que ela não teria
fornecido a ele aquelas fotografias das pessoas que pertenciam, ou que pertencem ao DOI, para que ele pudesse
vislumbrar se desta organização partiriam aqueles que
cometeram a violência contra S. Ex.•
Respondeu o Conferencista: "AI iríamos partir de unl
Princípio, e já de uma convicção prévia de suspeita contra os integrantes dessa unidade. Em segundo lugar, ê
um serviço reservado, e estou, no decorrer do inquérito,
verificando sobre qualquer possibilidade, fizemos inclusive o, retrato falado. Mas, senti que não poderia requisitar, e talvez nem pudesse, porque exibir um álbum desses
que eu nem sei se existe•• ~" (lb.).
Perguntou, ainda, o ilustre Senador. '" ...Os assaltos a
'bancos, joalherias, postos de gasolina. se sucedem a todo
dia, até assaUos engraçadfssimos, como aquele que foi
filmado por um jornal, que é uma verdadeira piada, mas
que levaram 2 milhões. GoStaria de saber qua:is as provi: dêilcias reais que a Policia está realizando no aprimora·
menta dos sistemas dC alarme e desses guardas bancârios. Porque o que acontece é o seguinte: o guarda
bapcârio é o primeiro a
rendido pelo assaltante, e este
ainda ganha uma ou duas armas a mais, para assaltar ("'
banco. Qual a solução para esse problema?"
Respondeu o Secretârio de Segurança de São Paulo:
u ••• Essa vigilância bancária realmente é lastimável. E~
tou nesse plano até para baixar uma resolução, porque~
decreto federal, mas a resolução para regulamentar o decreto é da Secretaria. Estou estudando até a exigência de
um estágio de 3 meses na Academia de Policia de São
Paulo,_ Pl!r~ ~sse~ !!~~ntos de vigilãnci~·.P~iE_ular:•.
Em; sua· intervenção, declarou e perguntOu o· ilustre
Deputado Péric!Cs Gonçalves: uv. SJ não acha que,_ entre
14 causas, não estaria uma chamada a ineficácia, não do
: aparelho policial, só, mas, Sobretudo, da própria legislação? ... Estou tentando, inclusive, estabelecer a fixação
da responsàbilidade penal do menor, a partir dos 16
ano~ ... Preserva~se a figura do menor, contra o des_ejo da
maioria da população, mas se permite que Csses menó. res, .bandidos mirins, adultos, estuprem, violentem, agri..
dam os menores de 12 anos, 13 anos, às vezes, até, sem
absolutamente qualquer incidência crim~nal..."
Respondeu ~Conferencista: ..... Essa relação que fiz,
não excludente, é ex.emplificativa ... Já levei muitas bardoadas, por ar, quanto pugnei pela diminuição da idade
para efeitos da imputabilidade criminal. V. Ex• sabe que
na Áustria, que é um país ultracivilizado e pequeno, o limite de idade é 14 anos? Em Ribeirão Preto, em São
Paulo, há um menor de 13 anos, apelidado "Caveirinha", que ]á matou 6. Sempre pugnei por essa dirili:
nuição de idade, para efeitos penais, com a criação concomitante de presídios juvenis: Mas, essa relação que frz,
não CXclui outras concausas ... Não vou criticar aJustiça,
mas, também esta não Cstá bem atualizada. Porque as

ser

s-olUçõcii;as-conclusões dos processos criminais, têm que
ser muito Jnais râpidas".
Perguntou, ainda, o ilustre Deputado, a propósito da
informaÇão do Conferencista de que tinha havido uma
cfimilluição do número de assaltos em São Paulo: ...... Rara é a famllia no Rio de Janeiro que não tem um elementO, ~m seu seio, que não tenha sido assaltado, agredido,
violentado. Então, pergunto a V. S•- essa diminuição,
v. atribui à eficácia do aparelho policial, naturalmente".
_Respondeu o Conferencista: "Não apenas ... Por uma
série de fatores ... Com relação a esse programa policiapovo, às vezes até me sinto meio ridículo, porque acho
que o brasileiro tem uma mania: encara s·empre o policial
como um bandido, como um culpado... Estou procurando com esse programa polícia-povo, conscienti.Zar o
povo de que se ele precisa da policia, a polfcia também
precisa dele".
A 4 de setembro de 1980, realizou-se a 16• reunião da
CPI, tendo sido ouvidos, na oportunidade, o Vereador
Antônio Carlos Can~alho, em cujo gabinete na Câmara
Municipal houve um atentado a bomba, e o Deputado
EraSmo Dias, ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
21) Vereador Antôalo Carlos Carvalba
O Vereador Antônio Carlos, referindo~se às investigações concernentes ao atentado a bomba ocorrido em
seu gabinete, denunciou que ..estã sendo montada, nas
investigações do_ Rio de Janeiro, não uma investigação
c_om o objetivo de levar at~ às últimas conseqílências, de
identificar os culpados, mas de montar uma farsa, .. "
(Notas Taquigráficas, pág. 1.3).
..Nós soubemos que uma boa parte das conclusões
que se aprofundaram na Ordem dos Advogados doBrasil se deveu ao __fato de que se continuou persistirido nas
pesquisas, nas buscas, nas reconstituições durante uma
semana até que a sala fosse totalmente desfeita. Entretanto, na Câmara dos Vereadores nio ocorreu o mesmo.
.. ~.Passaram-se durante esse tempo, 10 dias. Naquele
evento, pelo menos 6 testemunhas oculares foram atingidas e foram vitimadas, uns mais e outros menos, e atê
hoje, apesar da insistência da Câmara Municipal, de pronunciamentos diversos, da imprensa, nenhuma dessas
testemunhas foi seqUer ouvida ... "

s•

•• ... As mvesugações" - e falo de ..investigação" entre
aspas - -'"se dirigem unicamente para: inverter os papéis
e transformar as vitimas em réus ... "
Terminando, reiterou sua denúncia bâsica: '"Nós não
queremos obstruir nenhuma investigação; queremos.apeRa$ dizer que 'ilo acreditamos que u Investigações estejam
sendo levadas a efeito, com a necesúrla profundidade,
com a necessária presteza que a Na~o reclama, que o.
Governo ·reclama e que o povo brasileiro tem consciên- ·
cia de 'ser necessâria." (lb. Grifos nossos.)

22) Deputado Erasmo Dias
Após esclarecer que havia suspeita de que a CEBRAP
fosse ijma espécie d.e Centro de Inteligência de Esquerda,
o que não veio a se confirmar, pelo menos com a amplitude que se supunha, explicou o ex-Secretário de Segurança Póblica c;ie_ São Paulo que, quando do atentado a
essa eDtidade, na-da freou apurado ...... o fato não foi
apurado porque realmente não tivemos condições de
chegar a maior profundidade".
O ilustre Senador Pedro Simon, dirigindo-se ao ilustre
Deputado Erasmo Dias, -indagou: "Gostaria de saber a
opinião de S. Ex•, que é um homem que entende dessa
matéria, que ocupou um cargo relevante nesse setor, se
ele acha que" o Que está acontecendo, esses ateniados vêm
há cerca de 18 meses e, até agora, abs~?lutamente nada
aconteceu, em termos de encontrarem os responsáveis ...
O que ele acha daquela divergência que havia até aquela
última bomba que estourou na ABI e na C"amara dos Vereadores, quando o Ministro da Justiça dizia que a responsabilidade era dos Goverpos estaduais, enquanto o
ç;_overnaqor de Minas, por exemplo, dizia que a_ responsabilidade cOinpetia.' ao governo- federal".
- gespondeu o ilustre Depútado: ..... Em m!J.téri~ di: peritagem de bomba, os grandes peritos de bomba.s, no
Brasil, estão lealmente nã Policia Federal ... O Delegado
responSável pelo inquérito da. Polfcia Federal Poderá
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mObilizar: logicamente não só a ela, mas todos os outros
setores de segurança do Estado para que se apure, porque ela, sozinha, realmente, talvez não tenha capacidade
de apurar, porque... é preciso montar nma rede de busca
que requer um trabalho de todos os interessados em realmente esclarecer... ~preciso haver realmente uma mobilização grande para que se possa chegar a indícios, a circunstâncias, a- testemunhas, a provas... "
Perguntou o ilustre Senador Pedro Simon ao ilustre
Deputado Erasmo Dias, se era verdade, conforme noticiaram os jornais, que ele teria afirmado que os últimos
atentados ocorridos no País seriam de direita.
Respondeu o _ilustre Deputado que essa era uma aná.li·
se simples, dentre as hipóteses levantadas; •• ... jz que se
tem que levantar as hipótises. a primeira blp6tese mais
válida••. Realmente seriâ uma tentativa ••• de extrema direi·
ta, e uma extrema direita estúpida, idiota, que se pretendeu ter neste País, que nunca vi na minha vida, primeira
vez que vi com essa pujança, estúpida, marxista, masoquista ... mmo também é possível seja um atentado da ex·
trema esquerda, que nesta altura dos acontecimentos ~
possfvel, mas é menos provável." {lb. Grifos nossos.)
'"E também avento outra hipótese: talvez nem d~ direita nem de ~uerda, mas paranóico que, às vezes explorando a possibilidade de um clima psíquico de extrema direita, de extrema esquerda, aproveita. Pode ser isso" (Ib.
Grifos nossos.)
"Quando os assaltos terroristas começaram em São
Paulo, triplicou o número de assaltos a Baricos- por marginais. Nós ficamos em confusão; não sabíamos se eram
marginais, ou se eram terroristas... Quando eu era Secretário de Segurança, durante cinco anos houve cinco assaltos a Banco-s. Hoje, em São Paulo, até o dia 30 de junho houve 77 assaltos. Motivo da mudança dessa legis-

lação ..." (lb.).
Perguntou o ilustre Senador ao ilustre Deputado Erasmo Dias se os órgãos com os quais ele disse que traba..:
lhava em conjunto, em seu tempo de Secretário de Segurança, eram a Polícia Federal e o II Exército.
Respondeu o ilustre Deputado: ..... O responsável pela
segurança interna de cada área é o Comando do Exército
da área ... Então, quando é assunto de segurança interna.
realmente, pelo menos em meu tempo, era problema do
II ExércitO: .. AgOra a· interpret-ação de como deva a segurança interna asSumir, é um problema que foge a minha ã.Içada ... O problema especifico do combate à subversão, pretensamente ou não comunista, ficou sempre
na mão do II Exército ... "Se aio bouver um entrosamento
entre a Secretaria de Segurança Pliblla, os 6rg:ios mUltares da área e o Governador, nunca se chega a bom termo,
como-expliquei agora e o Sr. deve ter entendido, porque
é fácil. .. A própria missão da Polícia Militar estã muito
mais subordinada ao Exército do que à Polícia .•."
Perguntou o ilustre Senador Pedro Simon qual a razão
para o caso Herzog sair das mãos do Secretãrio de Segurança Pública.
Respondê~· ilustre Depu~do: "Porque todas as atividades enquadradas na Lei de Segurança Nacional,
mais especificamente, sUbversivas -Ou comunistas, o
Exército avocava a si ... Os DOI·CODI dos Exércitos
eram conglomerados d~_J?Oliciais militares, pOliciais civis, p-oliciais do Exêrcí(o, policiais da Aeronáutica, comandados por oficiaiS" do Exército ... Todo o setor de
combate, por exemplo_, à subversão e aos comunistas, no
meu tempo, foi entregUe ao)I"' Exércitp ... Ato~ de sub~
versão, fora das unidades legais, em que pese dirigidas e
planejadas e executadas pelos órgãos dcUI'~ Exército,
eram na fase frnal protessualfstica feitas por nós".
Sobre como viu o afastamerifo do Comandante do II•
Exêrcito, com o qual, ao me.nos em tese, deveria: estar
agindo em conj_unto, rCSpondeu 9 ilustre Deputado que
..na ãrea dos outros s6-pO~erla :r~ponder pelo que a_el_e(
lhe dissesse respeito, mãniféstandô, ainda, sua convicção
real de que a morte de Rernog rtaltnente foi suicídio"
A propósit~ do problc;:~a .do~ -á~~güetes e do interesse
que eles possam ter na .aJlO'ml~lidade, para que possam
prestar seus serviços e ctrqtinua:ç recebendo pagamentos,
respOndeu o ilustre DepUtado que realmente é uma arma
de dois gumes, mas de util~Z3:ção inevitável. ..... S preciso .
entender que isso semp.re··~·bin_prob1ema, é uma trama. c
essã trama tem inúmeí:O~ p~t'ticípantes ,e qu.ando nós
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sempre procuramos transformar um informe numa in~
formaçã_o é sempre fruto de uma anâtise, de uma pesquisa, de uma interpretação de inúmeros órgãos e nunca de
uma pessoa isolada. Mas faz parte da doutrina esse tipo
de informação. Agora, tem os seus pecados ... Em tese
. concordo com V. Ex• em gênero, nómero e grau".
Perguntou o ilustre Senador Pedro Simon: "V. Ex•,
que foi membro dO- Serviço, mas que, hoje, é parlamentar, não acha que o Parlamento poderia até ajudar se ele
participasse, ao irivés de ser totalmente excluído desses
fatos?"
Respondeu o ilustre Deputado Erasmo Dias: " ... Eu
acho que, daqui a pouco; eu vou ficar na situação de nosso amigo Carvalho, vou virar réu aqui. Não vim aqui
com o intuito de me tornar réu de nada. Porque não sou
rêu de coisa alguma .. !'
,
.
..Num çampo mais estreito, no campo da informação,
eu sou visceralmente contrário à indústria de informações negativas ... A informação, quando atinge um
certo individuo depois de um certo tempo, hã que se tornar pública porque é preciso que a própria pessoa teitha
como se defender••• Agora ... eu vou falar como político.
O que acontece é que certos setores da Oposição, nio
digo todos, nunca estiveram interessados, não estão interessados em esclarecer certas coisas, de colaborar, de fiscalizar; querem é derrubar o regime mesmo! Esse ê que é
o ponto capital. Esse é o meu entendimento ... Se é para
apurar bandalheira da PETROBRÃS, estarei aqui a
qualquer mbmento. Mas se é para pretender inverter o
regime, subverter o regime, não vai nunca ser para o meu
lado. Não".
A 9 de setembro de 1980, realizou-se a 17' Reunião da
CPI, tendo çomParecido o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Eduardo Seabra Fagundes, especialmente Para falar sobre o atentado de que foi alvo a
Ordem dos Advogados do Brasil, do qual resulto.u a
morte da funciOnária D' Lida Monteiro da Silva, bem
como sQbre a violência política em geral.
23). Dr. Eduardo Seabra Fagundes
·Assinalando a diferença entre o objeto de seu primeiro
.comparecim;ento à .Comissão -~falar da violência co~
Iilum e da criminalidade- e o do segundo - a violência
'de motivação política- disse, inicialmente, o Depoente:o
~'O-fenômeno Sabre o qual a douta ComissãO pretendei
O'uvir-me é inteiramente diverso: a violência surge, exata""lllente, numa ·camada social em nada atingida pela
·Pobreza e. os·seus objetivos, de cunho nitidamentç político:,.· residem ex3.tamente na manutenção, por parte de
8f!JpOs que se dedicam a esta forma de ação política, de
~lguns privilégios conquistados, ao longo destes últimos
éÜ:tos. A violência sobre a qual mas detivemos na reunião
aiiteriot ê uma violência mais rudimentar nos seus. mêto~
dç,s. Es~a que nos atingiu é maiS sofisticada, do ponto de
vista tecnológico, inclusive. O artefato que atingiu a Ord~m dós Advogados do Brasil não pode ser fabricado senão pOr umas poucas pessoas, altamente especializ.!i!.das
na têcníca de explosivos ... O aut.or do atentado, além da
seguçariça, pode ter razoãv~l margem de -~eza de que
el~ vai atingir exatame!lte o _s~u destinatário, ~ni chegar
muito próximo dele, como aconteceu na Ordem dos Advogados do Brasíl, por uma fatalidade. .. As hrunbas.que
exPlodiram na Ordem dos Advogados do Brasil e na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, são bem. semelhantes, se não absolutamente iguais. Por outro lado,
pouquíssimas pessoas, Do Brasil, estão enl--condiçôes de
fabricar tal tipO de. instrumento de destruição, não só
pela dificuldade na obtenção de matéria-prima, com·õ~.
também pela técnica necessâria para seu manuseio. Não
se pode cometer a injúria de atríbUir àS ã.utol-idades
vernamentais sequer a idéia da autoria de um atentadO
desses. Mas ninguém pode afastar a possibilidade de que
a origem dessa violência esteja nos _quintais' do regime. ..
O terror, apeSar de não ter ol-igelll Õ.fi.Clat, é nitidamente
alimentado pela incapacidade do sistema no qll~ con_cerne à coibição de sua prática, Não é fácil identificar os autores de um atentado, mas em certos casos., os órgãos de.
segurança se mostram desatentos e displicentes, deixando escapar algumas pistas que pod~riam ser valiosas ...
Os grupos extremistas, que se utilizavam de métodos vio_;:n..!_os, sentem-se a cada dia mais e~n~rajad.os. qma' yez_

io-

q1,1~ JlS autoridad.~ encarregadas das investigações têm
procurado responsabilizar as próprias vítimas pela autoria dos atentados ... " (DCN-Il 31-3-81. Grifos nossos).
"Recen.temente a.. vítima mais notóría da violência
política foi a OAB .. ~ Muito recentemente a atuação da
OAB se voltou para dois episódios que talvez possam ser
identificados como o estopim próximo da bomba que foi
lançada em nossa sede: o primeiro, o atentado contra o
Pr9f. Dal.mo. Dallari; o segundo, a investigação de dois
desaparecimentos, no interior de Goiás, entre Rio Verde
e Jataí. Começarei por este último, pois creio cfue há setores, digamos, dos organismos de segurança ou de uma
ala um pouco mais extremada à direita da sociedade brasileira, que julgam que a Ordem atua, numa linha por assim dizer revanchista, o que não ~verdade... Não interessa à Ordem revolver o passado, mas sim construir o futurO" .
Quanto ao caso ocorrido em Goiás, após infonnar que
se tratava de esclarecer a morte de dois jovens cujos cadáveres forarri encontrados numa fazenda, estando os
advogados contratados para elucidar o caso bem como
as testemunhas a receber ameaças, revelou: ..Chegou-se
ao ponto de algumas pessoas irem ao local onde esses
corpos estavam sepultados para, de lã, retirarein os restos mortais e os levarem para lugar desconhecido, o que
choca os sentimentos cristãos do povo brasileiro. Os advogados, então, sentiram-se cerceados em suas atividades e pediram a proteção da Ordem dos Advogados para
sua atuação profissional. Ora. nenhum Presidente da Ordem dos advogados, nem aqui e nem em lugar algum do
mundo, negaria a esses Advogados o respaldo de que
eles necessitavam para exercer uma atuação profissional
legítima ... Designei o V ice-Presidente da Ordem para ir
caril eles ao interior e colher os elementos que ainda restã.vam para o esclarecimento da verdade, sabendo que as
testemunhas - fato inconcebível - vinham recebendo
constantes ameaças. Apurou-se, iritegralmente, o que
ocorrera anos atrãs, quando duas pessoas foram praticamente executadas ... Foi este o primeiro caso. Nele chegaIJ!OS muito peito do aparelho repressivo, que até mesmo;_
como eu disse, se permitiu subtrair restos mortais de
yma sepultura improvisada" (ld., ib.).
..No outro caso, havia uma advogado, um ilustre advogado aliás, envolvido nu~ atentado como vítima: ri
Professor Dalmo Dailari, que foi seqUestrado, na sua casa, e seriamente agredido. a ponto de ter uma de suas vistas seriamente atingida ... Havia algumas denúncias com
detalhes altamente significativOs, com envolvimentO de
nomes de oficiais da Policia Militar, com explicitação
dos órgãos que haviam atuado e a sua localização. TOdos os dados externos foram, finalmente, confirmados
por advogados. Só não se chegou a-os agentes. Todos sabem, também, que algumas pessoas ligadas à Secretaria
de Segurança do Estado de São Paulo envolveram-see isto foi constatado através_ de fotogfafi~s publicadas
pelos órgãos de imprensa- em alguns conflitos quedescam_baram, claramente, para a violência" (ld., ib.}.

..... O P~~ideJ!te_ da Ordem se havia disposto a ficar
c.om i:le (Q PJ:QfesSor Dallari) durante o período em que
ele" permaneCesse rio DEOPS inas o Delegado-Titular daquela repartição afirm9u não sef isso pÕssível, porciue o
Professor Dallari estava preso e incomunicáVel. Este sistemá de segurança que prende e depois nega a prisão,
quando chamado à responsabilidade, não pode agora
pretender estar acima <!e q~alquer suspeita" ... Há uma
clara resistênci_a dos organis~os de_ Segurança a que se
cfiegue à verdade".
_
._
...~ Foi~Poucõ- após sua atuação neste caso e no inquérito-dó Professor DalQl.O Dallari, que a Ordem sofrel!
o-atentado. o atentado era dirigido à sua própria sede,
d~ uma maneira extremamente violenta, de uma maneira
qUe permite classifica:t· O_s seus auto~ s_omo pessoas inteiramente· sem escn1pulos e sem principias, porque a
violên_çil~_fla ~plosão..foi ~ealm~qte um.a coi~a ini:Pressio~
nante... Estes atentado não foi um símples aviso: Foi,
evidentemente, ~ma rc;::presâlia _contra alguma coisa, que
só pode ser a atuãção da ordem nesses casos mais recentes. Nã() consigo ~i~.IJ.rmbrar um Outro móvel para essa
atitude de represália, principalmente uma represália tão
violenta, tão dCSUlL ..... (Id. ib.).
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"·~~Não creio que se possa enfrentar essa escalada do
terror ,sem qu~ haja 1,1ma atuação enêrgica no sentido de
identificar os autores do atentado, não com espírito de
vingança, mªs com o objetivo de desfazer a trama que,
evidentemente,_ existe, e farta de recursos, porque, como
já disse, não ~ qualquer pessoa que tem a tecnologia empregada no atentado. Fora isso, eu diria que a posição da
ordem continua a mesma, especialmente contra a idéia
de uma lei antiterror, que armasse o Poder Executivo de
po~eres ainda maiores do que os. que ele jã detém. Como
todos sabem, a Ordem ê adepta, até mesmo, de uma re-formulação da Lei de Segurança Nacional, para que esse
instrumento Jurídico, tendo um carãter mais democrático, não possa ser utilizado como instrumento de pressão
sobre a .sociedade civil e os opositores do regime ... "
Iniciando os debates, indagamos ao Depoente em que
fase se encontram as investigações para aouração do
atentado à Ordem dos Advogados.
Desculpando-se por não descer a detalhes, respondeu
o Depoente: .. Recebi da Polrcia Federal uma solicitação
no sentido de não divulgar o andamento das investigações publicamente, porque isso poderia dificultá-las,
permitindo que eventuais suspeitas se valham das informações para destruir vestígios do crime perpetrado. Assumi, então, o compromisso de não divulgâ-las, também
porque faço absoluta questão de ser informado de todos
os passos daquela investigaçãoA .. Confesso também que
não hã muita coisa a ser dita... Decorridos jâ quase quinze dias, desde o atentado, não existe nada de substancial,
que nos passa levar a um estado, digamos, otimista, embora eu hoje não possa negar que, realmente, a Polfcia
Federal está se empenhando nos trabalhos".
Sobre se tem mantido contrato com o Ministro da Justiça, especialmente sobre esse assunto, respondeu o Depoente que não.

Sobre se a Ordem comunicou ao Min_istêrio da Justiça
a 'demora nas investigações, respondeu o Depoente: "A·
guardamos1 em vão, por cerca de trinta horas, que aparecesse um agente da Polícia Federal na Ordem. Passei, então, um telex ao Ministro da Justiça, comunicando que,
decorridas cerca de trinta horas, nenhum agente campa·
recera à sede da Ordem. Hoje, ... hã uma reunião do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
com o Sr. Ministro, e nela pietendo relatar de viva voz a
minha impressão pessoal sobre o andamento do inquérito ... O fato ê que o ocorrido não despertou, digamos assim, um interesse maior das autoridades que, eu supunha, teriam alguma preocupação com o ocorrido, dada a
sua natureza" (Id., Ib.).
Sobre se a Ordem faz investigações à margem, por
conta própria, alêm do perito criminal designado, respondeu o Depoente que a Ordem não faz investigações
por conta própriã, limitando-se a acompanhar, a colaborar nas investigações realizadas pela Polícia Federal. no
sentido de sugerir providências.
O ilustre Senador Gilvam Rocha, após manifestar sua
convicção de que há inequívocas demonstrações da existência de grupos interessadoS em sabotar o inquérito do
atentado do Professor Dalmo Dallari, indagou ao Depoente se niio acreditava haver tamb~m. no caso da
OAB, pessoas ou entidades interessadas, de algwna maneira; em torpedear a conclusão desse inquérito.
Respondeu o Depoente: "Creio que existem grupos ln·
teiessados em impedir que as lnvesdgações caminhem ...
Eles vão se movimentar, porque esse atentado tem, certamente, uma origem em uma camada que está disposta
a resiSiír à camíilhada que o País desenvolve no sentido
de su.a democratização."
O ilustre SenadOr Leite Chaves perguntou-ao Depoente quem no Brasil detêm esse tipo de explosivo encaminhado à Ordem dos Advogados. Respondeu o Depoente
não dispor dessa informação.
O ilustre Senador Henrique Santillo perguntou se à
Ordem jâ tem co@ecimento ~ato do explosivo que foi
utilizad_o, _respondendo o Depoente que pode afirmar
tratar-se de explosivo de utilização muito rara.
SObre ~e a Ord.em ]ã tC!Iã conhedrilêtode que· esse explosivo·seria controlado por algum organismo governameníal, ou se há sobre a sua distribuição e utilização algum controle do Governo, respondeu o Depoente ser
impossível que o sistema de segurança interna do País

não exerça um rígido controle sobre a sua produção, importação e utilização.
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Sobre se era exalo que as bombas dos atentados anteriores eram sempre de fabricação caseira, sendo apenas a
do atentado à Ordem e a do atentado à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro um tipo-diferente deartefato,
respondeu o Depoente que de fato tiveram não s6 a originalidade do artefato e do explosivo, como também a
utilização da via postal para fazê-las chegar,,'' ... Acho
que é possível concluir que os agentes (dos primeiros e
dos dois últimos atentados) são diferentes ... Do ponto de
vista polftico existe um elo entre esses atentados.
Sobre se seria possível concluir pelos métodos diferentes, tratar-se de agentes diversos, respondeu o Depoente
achar que é possível, podendo tamb~m tratar-se dos mesmos agentes, com métodos aperfeiçoados, dado haver
um elo político entre esses diversos atentados.
Sobre se hã condições ou indícios de que esses atentados todos sejam de autoria de pessoas ligadas aos DOI·
CODI, confinnou o Depoente a publicação, pela imprensa, de algumas denúncias e de alguns indícios nesse
sentido.
Sobre se estaria havendo contemporização com sctores do Governo aventualmente envolvidos nesses atentados. respondeu o Depoente:.. ''Haveria, talvez, entendimentos no sentido de uma contemporização, pelo menos, para que se obtivesse, em troca da não punição dos
culpados, uma detenção da escalada do terror... Acho
que a preocupação em dar uma dimensão muito ampla
àquele atentado de Minas pode significar que há uma
proflDlda preorupação por parte do governo, no sentido
de dizer que a origem não é uma só ... ,.
_
O ilustre Senador Jutahy Magalhães, iniciando sua intervenção, ponderou.:. •• ... Tenho notado... que estilo procurando induzir a responsabilizar pessoas ou órgãos, na
base de suposições de hipóteses... Vemos, no mundo inteiro, atas como estes que às vezes não são descobertos
os autores, embora lã, na Itália, na Irlanda, na Inglaterra, na Espanha, todos esses órgãos de segurança estejam
na realida~e procurando também os terroristas.•• Ninguém pode exigir que se lance. perante a opinião pública.
nomes de figuras até então respeitáveis, sem nenhuma
comprovação da acusação que lhes é feita. Foi bom o&.
nadar Henrique Santillo ter falado no depoimento do
Vereador Antônio Carlos, porque enquanto ele, na semana passada aqui, preocupava-se para demonstrar que
o inquáito não estava sendo efetuado com a devida
presteza, com o devido interesse na Câmara dos Verea·
dores, porque não teriam sido ouvidos, até então, as pessoas que trabalhavam com S. S• lá na Câmara dos Vcrea·
dores, aqui vemos que o inquérÍto da Ordem dos Advo-gados está pecando por só ter ouvido as pessoas, e
achando que as pessoas não teriam nada a informar. A
minha indagação é sobre isso".
Respondendo, disse o Depoente, entre outras consideraçõ~. "A voz corrente é de qUe haveria um envolvimento de alguns setores remanescentes da repressão'".
A pergunta do ilustre Deputado Valter Silva sobre. se
estaria se11:do protegido pelo Governo Federal, respondeu o Depoente que não.
Sobre se consideraria o incêndio de veículo da Scção
mineira da OrdCm o prosseguimento de uma série de
atentados que visariam à ordem dos Advogados, respondeu o Depoente que pode ser que sim c pode ser que não,
ajuntando~. "A Ordem tornou.se, sem dúvi~ o alvo
preferido de pessoas que se julgam atingidas pela preocu·
pação que ela tem cm defendçr a Ordem jurfdica e os
princípiOs democráticos". Disse, 3:inda~."Ag'ora, tenho
uma clara impr~ão de que alguém, na área de setor de
infot:mação do Governo, julgou ter encontrado um elementp valioso, para, pelo menos, desviar a atençilo da
opiilião pli blica. do drama do Rio de Janeiro, que estava. realmente, mobilizando a COil:!~ç:ia nJ{6ional" (Id.,
ib.). Ponderou, mais;," ... Um dos graildcs serviços que o
'Governo poderia prestar à Nação, no·momcnto, queresses setores de segurança estejam ou nfJQ ligados ao aten~
~do, é desmontá';"los ... Tudo nos lev'~ a concluir que,
~om ou sem culpa dos organismos de 'segurança, ê preciso refonnular integralmente es~a área·; ·pl?rque, na verdade, o que se transmite € ~ntra·nqUilidaél~ à população".
Sobre se acredita que o ÍÍ1QU.é-rito Instaurado no Rio de
Janeiro chegarã a algum' resultado, a alguma conclusão,
ou que aponte algum culpado, alegou não desejar fazer
nenhum exame prospectivo da situação.

A ilustre Deputada Ci-istina Tava_r~ perguntou se o
Depoente não acha que a impunidade com que detciminados fatos têm ocorrido não contribui para o clima de
terrorismo que acontece no Brasil respondendo ele que a
impunidade desses atentados ê, sem dúvida, um dos fatores de rcalimentação_do terror. E acresccnto1,1;. "Em que
medida nossa postura, diante do passado, no sentido de
não enfrentar a verdade, vem contribuindo para que, a
cãda traumatismo do sistema instit!J.cional, alg_uns_grupos si:: permitiam transgredir alguns direitos elementares
da pessoa humana?" E enfatizo4;, •• ... Acho que é extremamente perigoso que exist,am regimes nos quais alguns
sctores, algumas pessoas, alguns departamentos oficiais
podem ficar acima de qualquer suspeita, fora do poder
de investigação do Senado Federal, como V. Ex• muito
bem acentuou".
Sobre se via uma relaçau entre o ato terrorista que em
São Paulo atingiu o Prof. Da,mo Dallari e a carta que
lhe foi endereçada na Ordem, respondeu;, "Eu disse, de
inicio, que o.s únicos dados novos, no posicionamento recente da Ordem~ eram a sua atuação no caso d9' Professor Dalmo Dallari, exigindo uma investigação séria; c
sua atuação naquele caso de Goiás, dando respaldo ao
trabalho de advogados que estavam sentindo dificuldades para O pleno exercício de sua profissão. Não há ouM
tros dados. Não posso atribuir essa onda de violência deflagrada contra a Ordem senão a esses dois fatos próximos".
O ilustre Deputado Ç>d~r Soares indagou se a perícia
realizada pelo consultor téciiico da OABjá_levou os ór~
gãos encarregados da inv~tigação ou o próprio Conselho Federal da OAB.a detenninadas conclusões, não
apenas relativamente ã origem dos atentados, como rela·
tivamente a .Outros asPectos, quan<t;o se· sabe, principalmente nJ,Im caso como este, que a perícia 6 peça vestibular indiscutível na apuraçilo dos fatos, tendo o Depoente
respondido;_ "Ela ainda não está cancluida, porque houve uma certa demora no envio do material para o exame·
do explosivo~-Só depois deste exame é ~ue será possível
chegar a uma .conclusão mais concreta".
O ilustre DePutãdo João Cuiiha perguntou;_, •• ... S de
se saber... se .V. Ex• vem notando alguma discrepância
entre o que est~ órgãos ~azem, na execução da pesquisa,
da investigação, d'a análise dos fatos do atentado, Com a
disposição posta as claras à Nação, pelo Presidente da
República, Jo~o ~ptista Figueiredo ... "
Respondeu o pepóen~."Hoje eu diria que não disponho de nenhum elemento para negar que os agentes. da
Po.IIcia Federal 1que se ~cbruçam sobre o atestado da Ordem estejam rca:Imentc interessados _na investigação. Eles
estão, realmente, cumprindo com fidclid~ as detenrti·
nações que o Senhot Presidente da República lhes transmitiu, segundo~ tornou público. Tenho dito que, se em
algum momento eu veri,ficar que houve liM& mudança
nessa atitude dos; agentes· da Polrcla Fed.Cral, eu serei o
priinciro a denuD.ciar este fato A Nação ..." . ~
Irisistiu o ilustre Depu.tado;...... a partir da entrada da
Polícia Federal, a_~ocada pelo, Senhor Presidente à investi~ção? a partir l;iesse instante, V. Ex• ~v e e' pode tcstcinunhar que estã~ agindo com esmero e cuidado no que
se trata a essa _inycstigaçlo'? Antes nilo?''
Respondeu ó Depoente:, ••A Policia Federal tem demonstrado intcr;t:SSe na atenção cm torno do caso. Não
. sei se eu classi~ç;;Ui,a de atividade esmerada, porque h ou·
ve certas demor'~ inclusive no exame de laboratório do
explosivo, com'ójá. disse. No entanto, também debito alguma deficiêtic1"~ às estruturas· burocráticas brasileiras,
que. todos sabemos, se ressentem de defeitos viscerais.
Não tinha haY~do,_ antes, qualquer interferência da Policia Federal, que, a rigor, só surgiu, na Ordem, na sextafeira de tarde, oU'~eja vinte e ci..uatro horas após o telex
ao Sr. Ministro da. Justiça, em que reclamávamos o nãocompareciffi:ento da Polfcja quando já haviam decorrido
trinta horas· após o atentado ... Houve uma certa coincídência entre a chegada dos peritos da Polícia c a do perito António_ Carlos Vilanova, da Ordem. Os dois tivcrain,
então, qu~:·trabalhar Simultaneamente. A partir daí, a
Polícia Fe~tal passou a revelar interesse pelo andamento do caso.. ~
0-_ilus~~'f Dep1;1tado Oswaldo Macedo indagou se,
alêm da a_US~cia de elemento representativo do Governo no c~fforro.de Dona Lida Monteiro, o Presidente da
Orc;lem d.-95 Advogados, que e:ra o destinatário da Cartabomba,.~~ebeu, pessoalmente ou. por escrito, alguma
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SQ}idarie_dade de alguma autoridade do Governo, tendo
respondido o Depoente;, "No dia seguinte ao atentado,
recebi um telex do Sr. Ministro da Justiça, no qual S. Ex•
transcrevia a nota 'oficial do governo que determinava a
apuração pela Polícia Federal, manifestando o pesar de
Sua Excelência, pelo ocorridç.".
Perguntou, ainda. o ilustre Deputado João Cunha se,
durante o acompanhamento ou a observação do inqum..
to do Professor Dalmo Dallari, recebeu o Depoente, ou
as investigações rcCebCram qualquer tipo de colabo-ração, ou de ajuda, ou de esclarecimento por parte do
Comandante do II Exi:rcito, General Milton Tavares da
Silva.
·
Respondeu o Depocnt~. " ... Nilo posso dizer que, o(icialmeinte, o Comandante do II Exército teria recusado
qualquer colaboração. Não posso, por outro lado," afirmar que ,a teria prestado, se sblicitado fosse ... "
Perguntamos ao Depoente que grupos o procuraram
após o atentado, propondo-lhe retaliação, tendo ele respondido que se tratava de jovens, a quem não pôde e nlo
quis identificar,, ...... ~ Tive a impressão de que havia, sim,
jovegs desorient~dos pela trag~dia, achando-se. talvez,
no direito ou no dever de articular um movimento contra
a violência .. .''
Como últimas observações, tecemos, dentre outros, os
seguintes comentãri~...... Não me pareceu uma boa colaboração _do_Presidente da Ordem dos Advogâ.dos o seu
·depoimento, a partir do instante em que começa aceitar
tal tipo de diálogo com a Oposição, admitindo suspicâ·
cias, suspeitas infundadas, act.JSações concretas, sem que
se pudesse obter do Presidente da Ordem, que é, sabida·
mente, um homem responsável, acreditado, homado,
que só tem titulas que o engrandecem e o enobrecem,
uma palavra definitiva e Csclareccdora. O Presidente da
Ordem aceitou, docemente, suavemente, o jogo de pQ]avras que a Oposição lhe impôs ..,."
_
_
Aos II de setembro de 1980, realizou-se a 18• Rcuniilo
da 'CPI, tendo sido ouvidos na oportunidade os depoi·
mentos do Vereador Antônio Carlos de atrvalho e o do
ÓCputado Federal Erasmo Dias.
:14) Vereador AotôiÚo Carlos de Ol"albo
Re~port~ndo-se a seu primeiro comparecimento à 6,..
missão, disse o Vereador do Rio de JaneirQ;,."Manifestt·
vamos no~ preocupação e, de certa forma, partir da
véspera do dia Cm que depusemos aqui nesta Comisslo.
as_ buscas dos culpados se diria;iam unicamente às víti-

a

a

mas" (Notas Taquigráficas, pág. 1/3).
Prosseguindo, desenvolveu o!Jlras considerações; das
quais extraímos alguns tópicos que nos parCcem mais r&~
levantes. •• ... 'Não temos, e como falei naquele momento,
nenhuma intepção de obstruir as investigações. Todas
elas devem ser feitas, sobre quem quer que seja... Nio
sou especialista no assunto, mas creio que a PoUcia teria
e tem condições de se aprofundar nas investigações •.• J4
foram .decorridas mais de duas semanas, duas semanas c
um dia desde a explosão da bomba, e nilo temos conheci·
mento de nenhum indicio a respeito de questões técnicas
do laud_o, se era alguma coisa ou se não era, embora não
queiramos saber nada que seja sigiloso. Não temos intenção alguma de saber aquilo quequcbrco sigilO das in.~estigações. Fntretanto, não acreditamos que seja necessário sigilo total a _r:espcjto de todas as coisas, que nenhuma informação seja vazada, quando se trata de um poder
municipal, de um Poder legislativo, principalmente
quando ele próprio foi violentado pelo atentado... Nio ,
acharDos que os culpados devam ser apontados ã Nação,,
doa a quCm doer, do lado que estiverem ... O quehâ6 um
profund,o desvirtuamento das investigações que se procedem a respeito da Câmara Mu nicip31 do Rio de Janeiro... "
·
.. " .. rsãbemos- e digo em meu nome pessoal=- que o
povo braSileiro, os setores democráticos, o_s homens de
bem n'este ._País, não têm interesse, hoji::, em pertubar a
vida. do Pa~~· os caminhos democráticos que o País estã
segwndo ...
.. ···~ Abriu-se wna expectativa muito grande na Naçlo
no momepto em que o General Figueiredo, representan·
do o Governo, represctando as forças que têm a única
condição ,de apontar para a Nação e para o·mundo os
culpados pqr essa ignomfnia, abriu uma expectativa que
tem de ser preenchida, e se não for· preenchida com ps
verdadeiroS' culpados, 6- possível que sej,a preenchida com
alguns bodes expiatórios ... "
·
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Iniciando os dCbãtes;-ináiiifestamos--nosso -pOnto-de=vista de que deveríamos nos voltar para o exame do
problema_da violência e passar esse problem_a conjuntural dos atentados para a Comissão Mista. E perguntamos ao Vereador Antônio Carlos de Carvalho se era
verídica a noticia estampada em um jornal no sentido de
que ele teria pertencido a um gr':lpo revoluci~_f!ário armado aqui no Brasil, em' 1969, tendo respondido o De.poente que a notf'4a era falsa.
_
_
_
·-O"ifustrC--Senador Henrique Satitiiló-pergim:iOú
ilustre Deputado Erasmo Dias se ele confirmaria decla. ração dada a uma rcvi~ta da semana em curso de que, se
convocada uma constituinte, ele pegaria em a~as, tendo o Deputado resporidido que sim.

··ao

Ainda com a palavra, o iluste Senador, ilp6S vllrias
considerações relacionadas com sua visão d_o problema
dos atentados. manifestou sua convicção de que a causa
básica do recrudescimento da violencia no Pai$, •• ... ~o
modelo de desenvolvimento perverso que ai estA, con~
centrando riquezas, oprimindo os trabalhadores, pro_pi~
ciando do campo intCnsa migração para as cidades. E o
próprio estilo do desenvoJvjmento, implantado no campo deste País, que riõs levou a isto: inchando as cidades,
gerando violência urbana, e ninguém troca de autoridade no n6cleo central..." (lb., pág. 29 Grifos nossôs).
O ilustre Deputado Erasmo· Dias, encerrando sua i~- ,
tcrvenção, afirmou;, •• ... De uma coisa tenho cert~: se
h& algu~m que prega diuturnamente a desestabilização
do regime, a inversão do regime, e- meia d(lzia de id.;ólogos fanáticos, incrustádos inclusive na Câmara dos Deputados, e esses cu denuncio à. Nação, como irrespons&veis e corresporisàveis com esse clima de desconfiança,
de intranqUilidade, de dlívidas, colocando o Governo no
banco dos réus, antes de se chegll!, inclusive, à própria
conclusão, pois ele~ o mais interessado em que essas coilas sejam esclarecidas". (Ib., pãgs. 7/4-7/5.)
O ilustre Deputado Adroaldo Campos perguntou ao
Vereador António Carlos Carvalho, quanto a-o exame
feito na máquina de escrever do seu gabinete pelo Departamento de Policia Federal, e exami:. feito, na véspera do
atentado,' por 4 funcionários daFA_CI'I~, na _mesma miquina, se sua preocupação 6 no sentido de que a carta
poderia ter sido endereçada na mesma mâqtiinã., tendo
respondido o DepOent~;~ "Preoqupou-me o fato - e cs. tou aqui rc:gistiãndo- de ter havido alguma resistência
· no registro do fato do depoimento ter mencionado a 'visita, no mesmo dia, em oportu nid!!,des diferentes, de 4 técnicos da FACIT a essa tnCSpüfmáquina que foi levada
pela Polícia Federal. Certamente não tenho autoridade
nem condições, com esses dados, para tirar nenhuma
conclusão, exceto para solicitar, e isso aqui, eu faço, attavés desta Comi~são, que esse- d~do seja agregado nas in·
vestiga.çôc:s-, qUe seja consicJerado com maior interesse,
no sentido de saber quem eram esses t~nicos, se eram
realmente da FACIT, suas identidades, quais os gabine-tes que ViSitaram, por que e corno ... (Ib., págs. 7f7-7/8).
O ilustre Deputado formulou, também, as seguintes
perguntas~. "Esses dados V. Ex.• não procurou apurar
jun_to à sessão cncãtregãda de encamiilhar os t<:cnicos?...
Não acha que foram muitos técnic<?S reunido!': qu~_rro?
Para ·o que seria?... forjar qualquer coisa'? Mas não seria
mtiita.gente? Outra coisa: na apresentação no gabinete,
eles teriam- que se identificar e, atendendo o que?"
Respondendo, disse o DepoCDtç.;, " ... Não estou levantando nenhuma sUspeita, nem utilizei este tc:nnp._ Não
diSse que eles esta!iam forjando ... Estou preocupado
com a mãquina, que e-ia do meu gabinete; não me parece
que o fato teria algum indiciO iiidicador de que estaria
sendo forjado, Entretanto, creiO q_ueé um fat'? impórtante a set registrado porque a mâquína que foi visitada <:'a
máquina apreendida" (lb., págs. 7 f8-7 /9).
·
A ilustre Deputada Cristina Tavares perguntoU ão Derputa do Erasmo Dias -se ele considerava um comunista o
Dr. Eduardo Seabra Fagundes, que na CPI defc:ndera.a
convocação de uma Assc:mblQa Nacional Constituinte
livre e soberana, tendo respondido o Depoente;,, "Nã~,
em absoluto. Apenas falei que a tese da convocação d~
Assembléia Nacional Constituinte livre e soberana é
uma das metas capitais, senão a capital, do Partido Comunista...
.
Sobre se pegaria em armas para evitar uma tal convo~
cação, respondeu o Depoente;, .. Em princípio, sim. Estou·
dispo,sto a isso. O futuro vai dizer. Porque sei quais os
.objetivos, quais as finalidade de transformar este Cón-

gfesso num Soviet ou num POlitburo.-Oa minha parte,
darei minha vida se preciso for, mas eu não permito is-;
so".
Sobre se considera o Presidente da OAB, se não um ·
comuni_st~. um instrumento ou inocente útil nas mãos
dos comunistas. respondeu o Depoentç;. "Há muitos inocentes _út_eis_.._M. m_y.itos acomodados, hã muitos intelectuais,-- hâ-ínuitas inteligências acoinodadas. Ã{ ~ um
pro~~~a_ de ~~r ~ggerdista simpatizante, criptocomunista, filocomunista ... "
So.bre se haveria algum grupo ligado a órgão de repressão que esteja proVocando os atentados, respondeu
o ilustre Deputado: .. "Eu sempre digo, a extremaesquerda sempre ~_c:Ve _n'?__ Brasil uma id~olog:ía muito Clara: os fins ju_stificam os meios ... Eu d~go e r~ ii~: o_.terr~
rismo tem dois aspectos fundamentms ... Mmonas mtehgentes c: radicais, inconformadas, alienadas, que criam
um estado psíquico, que tran~itc:m a outras minorias
inteligentes, também alíc:nad~. inconformadas e condicionadaS e que agem de comum acordo com o pensamento da minoria dominante óo em contra-reação à minoria dominante. Acredito que, na atual coqjuntura, a
minoria tem agido, pondo em ris(:\j o próprio Governo,
tenha ou pertença ao _-que se possa chamar extrema~
direita. Essa, para mim;;'ã hipótese mais prioritária e que
merece uma atenção mais urgente. Mas me leva a ·outra
hipótese de que a própria. extrema-esquerda, nessa ou
naquela oportunidade, vá usar desse clima psíquicO, ali·
mc:ntada por certas min.orias da esquerda que diuturna·
mente convulsionam este País, pregando a inversão e a
subversão do regime... Eu apenas concordo com que, na
atual conj_untura, deva ser t,ratado qualquer tipo de grupo. de extrema-direita ou esquerda, já que são caranguejos do mesmo saco... Em última anâlisc;: tudo isso atenta
contra o rc:giine. .. "

~õ'úUstreDePutaCfõAU~~Iio Peres, após referir-~ a de-terminados elementos que teriam participado de torturas
em órgãos de segurança, e se dizendo vítima de abusos
de tal natureza, perguntou ao Deputado Erasmo Dias se
ele, então Secretário de Seg.urança Pública de São Paulo,
teve conhecimento desses fatos: tendo respondido o Depoent~. ••... Não posso responder por determinados tipos
de fatos que possam ter ocorrido em área que nilo estava
sab_minha jurisdição" .
Sobre se não se senda r~ponsâvel e não se preocupava
pelo que acoiJ_tçcia.~ São Pauto; quando Secretário de
Segurança Plfblica. e ~9brc se não sabia quais eram os
elementos que aluavam nos DOI-CODI em São Paulo;
respondeu.. o Depoente, após referi.r~sc: aos três suicídios
havidos no 001-CODI de São PãulQ.:.. "Realmente me
causaram espécie, na época, os três suicídios e nos deixaram alguns pontos duvidosos. Por q_ue não? Isso é verda·
de. Mas ê um problema de ordem interna do II Exército,
que mereceu do Senhor Presidente_ da República uma
atitude clara e definida, exonerando, ;inclusive, o General
Edqardo, naquele epsódío triste. O que realmente possa
ter acontecido, em seus detalhes, eu.realmente ouvj falar... ,N§s temos uma_ escala vertical em que o Estado foi
obrigado a -se organizar para enfrentar o terrorismo de
extrc:maMesquer-da, a ponto de se condenar como se fosse
o terror do Estado._ Alguém tinha de combater a
extrema-esquerda... N6s fomos obrigados a enfrentar a
extrema-esquerda e temos pago caro esse preço atê hoje,
sob 9 títW.o d.c: ter implantado o terr~r ,do Estado. Mas
'para ter enfrentado o terrorismo ~e. esquerda, de
extrema-esquerda fonnos obrigados a montar uma estrutura, que vai desde o novelo até a ponta da linha. Que
na po~ta da linh<~: pudesse haver elcmentos_despreparados para aqu_ela ação, eu concordo. E onde possa ter havido - Ç__quase certo -alguns tipos de excess_os, excessoS esses que, se houve sob a minha responsabilidade, eu
apUrei e tomei as medidas necessárias. Não posso responder pelos outros ... "
Sobre se para por fim ao terrorismo não seria necessá_rio esclarecer os fatos e seus autores, respondeu o De.poente que sim, inquestionavelmente.
Retomando a palavra, reafirmamos- que o GovcrhQ
não aceita, não tolera e não comp,actua com esses atos de
terrorismo. Reafirmamos que ninguém pode, de boa-fé,
_colocar em dúvjda o _propósito expresso tão dramaticamente pelo Presiden_te dfi República. Afirmamos, ainda:
. "-·Nós, que·participamos das posições do Governo, qu~
somos do Part.ido do Governo... nã.o admitirilos crítica~
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injuriosas, ou acusações infundadas ou caluniosas achefes militares, que se encontram em comandos importantes, primeiro; segundo, não aceitamos que se lance dó.vida sobre o comportamento do Governo em torno do
problema do atentado à Ordem dos Advogados do Brasil e da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O GOverno se empenha e vai apresentar à Nação os responsáveis por e,sse tipo de delito ...... (Not'as Taquigráficas, Pág.
87).
CONCLUSOES
A violência e a criminalidade têm sido uma constante
na história do Homem. Em todos os tempos e em todos
os lugares elas se têm feito sentir na vida das famílias,
dos grupos, das tribos, dos povos c das nações. O que
tem variado é o grau de intensidade, ora maior, ora menor, na dependência de complexos fatores.
O momento presente, no Brasil e no mundo, é desses
períodos em que a violência e a criminalidade têm alcançado índices que tocam as raias 9o intoleràvc:l. Elas
não são fenômenos próprios dessa ou daquela latitude,
não são privilégio de nações ricas. remediadas ou pobres.
O que hã de novo no fenômeno ~ a sua assustadora dimensão e a sua requintada e variegada morfologia.
_Não se pode apontar, unilateral ·c exclusivamente,
num rc:ducionismo ideológico n:úope, essa ou aquela causa, esse ou aquele complexo homogenc:o de causas expliw
cativas do intrincado fenômeno. Se quisermos atingir o
máximO-de objetivadade possível, podemos falar, quan·
do muito, de concausas, ou, melhor ainda, de complexo
de fatores conjugados, sem perdermos de vista que hâ
sempre uma margem de imponderável, dada a possibilidade- nunca descartãvc:l - do mau uso da liberdade
por parte das pessoas, movidas pelas páixões.
Como explicação profunda e última do fenômeno, não
hã como não recorrer às luzes da Revelação Bíblica, que
situa na rebeldia a Deus-Criador, por parte do casal cabeça da espécie humana, a origem primeira desses tremep.dOs Oesequilíbrios que constatamos em nós c à nossa
valia, e que ainda agravamos com o mau uso que tantas
vezes fazemos, movidos pelas paixões desordenadas., dcs.se tremendo poder de optar em que a liberdade consiste.
De tudo, porém, que foi exposto c: debatido nesta Comissão, podemos extrair alguns pontos de convergência
que servem para delinear um complexo de fatores, remqto~ ou próximos, que ajudam a entender, até certo ponto, o inquietante recrudescimento da viOlência e d8. cri~
minalidade, e c:mbasam um elenco de sugestões de es·:
forças e medidas para seu controle.
Sem remontar demasiadamente no tempo e na suces- ·
são de movimentos históricos e de filosoftas que vem
moldando, nos 6ltimos séculos, as instituições políticas,
sociais e Culturais dos povos, e condicioruindo, em larga
medida, as formas de pensar e de agir, de grupos e pes~
soas, e cujo traço comum ~o espírito de secularização.
constatamos, atualmentc:, o influxo cada vez maior de
uma mentalidade imediatista, consumística e hediónista,
materialista c: agnóstica, que gera nas pessoas o c:nfraquecimerito e o abandono dos valores familiares, morais
e religiosos. Conforto, gozo e prazer são encarados como
alvos bâsicos da vida, e o dinheiro I! Q. ••abre-te, S6samo"
para a obtenção_ dos meios de consecução-desses objeti~
vos. Acentua-se, dessarte, a um só tempo, o culto do
existencial e uma profunda subversão da reta escala de
valores, em que o material tem o seu posto exacerbado, e
em que o espiritual não é situado em apropriada prima~
zia.
Dentro d_esse quadro, c como natural resultado daRe-volução Industrial e das conquistas científicas e tencológicas, difundiuMse mais e mais, entre os povos c: porcamadas cada vez mais amplas de suas populações, o natural e justo. anseio de acesso aos bens materiais c: culturais
da civilização, por uma melhor qualidade de vida sob todos os aspectos. Em decorrência de tais aspirações, vemse tentando acelerar, também nas nações periféricas, o
ritmo do desenvolvimento, para que seja superada a de-fasagem que mantém considcrãveis disparidades de nível
de vida entre a.s nações e no seio delas. Ao mesmo tc:mw
po, surgem movimentos sociais e idçologias messiânicas,
que prometem eliminar todas as injustiças e desigualdades e que, dentro de;: uma visâo materialista, pregam o 6dio'e a violênCia como moJa.nrop\ilsora e meios lc:gíti·
ri_los" pata abrir caminho à realiZi!!Çao de uma Tc:mJ paradisíaca.
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A industrialização e a urbanização tomam impulso
cada vez maior. Entre nós, elas ocorrem, de inicio, em
ritmo relativamente lento, acentuando-se durante a 2•
Grande Guerra, também pela necessidade de substituir
importações, e se aceleram na dêcada de 50, à medida
que a Nação se empolga pela busca do desenvolvimento
como forma de superar o atraso com a queima de etapas.

Conc_omita_n_temente e em estrita correlação com o
aceleramento da industrialização e da urbanização,, aumenta o êxodo rural, provocado pelas melhores condições ctC remuneração, previdência, saúde e educaçilo
nas cidades - sobretudo nas maiores - e pelas correspondentes m·arginalização, pobreza e abandono do ho-mem do campo, bem como pela dificuldade de acesso do
pequeno agricultor à propriedade da terra, persistindo
uma estrutura predominantemente concentracionâria, e
pela mecanização e substituição de culturas tradicionais
por outras menos utilizadoras de mão-dc>obra. Alél')l do
êxodo rural, os desníveis regionais de: desenvolvimento
incrementam as migrações internas rumo aos centros de
economia mais dinâmica.
Incham as metrópoles, surgem as megalópoles,
esvaziam-se os pequenos e médios centros urbanos. Nas
grandes cidades, nas metrópoles e megalópoles, fonnamse os cinturões de pobreza e miséria das periferias. Surgem e crescem as favelas e aglomerados semelhantes.
Agrava-se a marginalização, em meio a condições precãrias de higiene, sa6de, educação, transporte, emprego
e lazer.
Nos estratos mais favorecidos da população, a mentalidade materialista e o hedonismo consumistico favorecem o abandono dos valores fundamentais .da família, da
moral e da religião. Alastra-se o permissivismo moral.
Aguçam-se os contrastes sociais. O conjunto de fatores
negativos se reflete na crise da família, célula da sociedade, cuja desagregação é, a um só tempo, efeito-ilustração
e causa-síntese da gravidade da crise que atravessamos.
Fruto imediato e eloqtlente da crise e da desagregação
da família, da insensibilidade moral e do vazio de ideais,
bem como, do exercício irresponSável da paternidade,
aumenta assustadoramente o abandono material e moral
do menor, difunde-se entre eles a toxicomania, crescem a
prostituição e a delinqUência iiifanto-j uvenil, agrava-se a
revolta da juventude e o choque das gerações.
A qualidade de vida- especialmente nas metrópoles e
megalópoles- é precária sob muitos aspectos, inobstante os esforços dos poderes públicos e da comunidade despendidos até aqui... Além da situação marginal das camadas periféricas, salientam-se a ansiedade e a insegu·
rança, o vale·tudo da competição desenfreada, o individualismo exacerbado e o isolamento das pessoas. A perda dos freios morais é alarmante. Decresce a influência
orientadora e frenadora da religião.
Ao lado do jâ mencionado abandono material e moral
do menor, com seu cortejo de ociosidade, excessiva permanência nas ruas e em ambientes nefastos, com o
exercício de atividades marginais e anti-sociais, deve ser
assinalada a situação dos que abandonam os estudos
para trabalhar muitas vezes por baixos salários e sem suficientes garantias trabalhistas, bem como a meia~
ociosidade das crianças e adolescentes em geral, mesmo
dos matriculados nos curtos horârios da rede escolar.
Os meios de comunicação-endeusam criminosos e ex·
põem como naturais- quando não exaltam- os desregramentos do sexo, além de primarem por noticiários em
que fatos negativos e eventos criminais são a tônica doS
destaques, numa verdadeira institucionalização do enfoque do lado negro da pessoa hmnana e da sociedade.
O complexo Polícia-Ministério Público-Justiça apresenta deficiências clamorosas. A àuaiidade Polícia CivilPolícia Militar gera rivalidades, incertezas e choques de
atribuições. A escassez de recursos e a baixa remuneração do policial acarretam dificuldades de seleção de
elemento humano mais qualificado. A ocorrência, em escala insuportãvel, de corrupção e violência em organismos policiais e o enquadrilhamento de muitos de seus
agentes geram a desconfiança e a oposição de amplos setores da comunidade. Tudo isso repercute na inoperãncia efou na ineficiéncia da ação policial preventiva e repressiva da criminalidade. Ao Ministl!:rio Pltblico faltam
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ma10res recursos materiais e técnicos e maior independência para agir comq, ''dominus litis" na esfera criminal. O Judiciãrio padece do mal do emperramento e da
_E_ificul~~~ de_ acesso dos mais desfavorçcidos e, na esfera criminal, depende quase totalmente- como o MiniStério Público - dos dados informativos provenientes da
Polícia. Alguns aspectos da legislação precessual vigente
favorecem em demasia os autores de delitos.
Ao lado da criminalidade miúda, cresce a alta criminalidade. A impunidade fácil, sobretudo dos ficas, desmoraJiza o aparelho repressor do Estado e incentiva os desafios do crime individual ou organizado.
_O sis-tema carcerârio e penitenciãrio, falho e obsoleto,
com estabelecimentos em número insuficiente, e estes,
por sua vez, -com instalações inadequadas e pessoal despreparado, superpopulação e promiscuidade, com o cortejo de violências físicaS ;_ principalmente sexuais - e
morais, ociosida~e e ruptura dos laços familiares dos delinqUentes, fuflcionam como verdadeiras universidades
do crime. O egresso, piorado no sistema ao invés de recuperado, e rejeitado pela sociedade, é candidato à reincidência, na maioria dos casos.
No campo, notadamente nas áreas de expansão da
fronteira-agrícola, a luta peta propriedade e pela posse
da terra provoca choques entre proprietários e grileiros,
de um lado, posseiros e invasores ·de outro, presentes,
quase sempre, agitadores e açuladores que, movidos por
ideologias que pregam a violência e a luta de classes para
a_Jolução dos problemas, agravam, mais ainda, o quadro
das confrontações.
O terrorismo, com sua lógica insana de agressões indiscriminadas alimentado por ideologias revolucio'nãrias
e por suas contrafações, desencadeia, quando menos se
espera, toda uma incontrolãvel espiral de violência, destruição e morte.
X X

X

Diante da complexidade da questão muitas foram as
sugestões de caminhos de solução apresentadas pelos
conferencistas e depoentes que compareceram a estaComissão Parlamentar de Inquérito, tudo estando a demandar um esforço nacional que englobe os Poderes Públicos das esferas federal, estadual e municiPal, as instituições pú:blicas e privadas em geral, as instituições reli~
giosas, as lideranças comunitárias e a comunidade. Todos têm uma parcela maior ou menor de responsabilidade no enfrentamento do problema.
No que diz respeito às medidas atinentes à esfera legislatíva, apresentaremos projeto de lei que consubstancie
algumas providências.
Arrolamos, a seguir, as principais propostas oferecidas, que fazemos nossas, sendo claro que algumas são
_ passíveis de se enquadrarem como providências a longo,
outras a médio, outras a curto prazo.
I) Esforço nacional conjugado dos Poderes Públicos das
três esferas, da iniciativa privada e da- comunidade em
geral no sentido do combate ao analfabetismo e das carências habitacionais, sanitárias e educacionais de amplos segmentos da população nacional, e da obtenção de
mais justiça social e de condições mínimas de vida digna
para todos, inclusive para os que habitam no campo e
nas pequenas cidades. Busca de um desenvolvimento
mais equilibrado e justo, ainda que menos acelerado.
2) Medidas voltadas para a detenção do êxodo rural e das
migrações, bem como da Inchação das metrópoles e das
gfandes cidades e do esvaziamento das pequenas e médias
cidades. Reformulação da estrutura agrária nacional, paralelamente a medidas de i.ncentivo à fixação do homem
do campo. Ampliação das frentes de colonização e ex~
pansão da fronteira agrícola. Crescimento e modernização da agropecuária e da agroindústria. Divisão e difusão da propriedade, com assistência apropriada ao mé-dio e ao pequeno produtor rural, co_m prioridade para
quem ocupa a terra para trabalhã-la. Equiparação da
previdência social rural à urbana. Encaminhamento das
migrações para áreas de novas fronteiras agrícolas e de
implantação de novas destilarias. Politica de incentivo a
salãrios adequados, máxime no meio rural. Unificação
do salãrio mínimo. Incentivo à implantação de mais escolas técnicas, inclusive no meio· rural. Esforço para
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combate à marginalização e para melhoria da qualidade
da vida urbana. Combinar os incentivos aos investimentos necessãrios com os destinados a investimentos geradores de empregos. Esforço para ampliação das oportunidades de emprego. Incentivo à organização do trabalhador, assim na cidade como no campo. Promoção de
equilibrado desenvolvimento regional. PoHtica de des·
concentração industrial. Refor~ª-- ~!PY!ária,_I!,ll!'!! __!'~
forço da capacidade de investimento dos Estados e MunicípioS. Implantação de pequenas comunidades urbanas ao longo dos eixos rodoviãrios. Legislação sobre lucro imobiliário.
3) Medidas voltadas para a problem4tica do menor em geral, especialmente do menor abandonado e do menor ~•
rente. Educação para a paternidade responsâvel.lncentivo à televisão educativa. Ampliação da rede escolar.
Política nacional para o menor. Esforço de defesa e fortalecimento da família. Criação do Ministério da
Família. Prevenção educativa na família, no sistema educacional, nos meios de comunicação social. Criarem-se
condições para a permanência da mulher-mãe no lar. Incentivo à a dação em lares substitutos e à colocação familiar com incentivo e ajuda financeira aos laressubstitutos. ProvfsãO de recursos à família para cuidar
do menor. Interiorização da ação preventiva da FUNABEM. Atendimento aos menores com situação irregular.
Acompanhamento FUNABEM/Ministério do Trabalho, do trabalho do menor: carteira profissional, trabalho, ambiente. Melhorar condições dos menores desvalidos. Concentração de esforços no atendimento à infância e aos menores na faixa dos 10 aos 13 anos. Intensificação da implantação de creches. Algumas reformulações no Código de Menores, visando à separação entre
menores e adultos delinqUentes. Abertura de novos escritórios da FUNABEM. Fortalecimento das estruturas estaduais para ensejo de repasse de recursos da PUNABEM. Incrementar a cooperação FUNABEM/entidades
privadas de assistência. Implantar unidades de triagem
de menoreS carentes. Combate à toxicomania infanta..
juvenil, bem como ao respectivo tráfico. Incrementar o
tratamento de menores infratores em estabelecimentos
apropriados. Instituir Juizados e Tribunais de menores.
Criar presídios juvenis. Diminuir a idade da responsabilidade penal. Moralizar a FEBEM.
4) Medidas relacionadas com o complexo PotrciaMinistério Público-Justiça, bem como com 1 execuçio penal e o sistema penitenciário. Unificação das Polícias Civil e Militar. Mais recursos materais e humanos para a
Polfcia, o Ministério Público. a Justiça e o Sistema Penitenciãrio. Redimensionamento das tarefas e formas de
atuar da Polícia. Aumento da capacidade da Polícia Civil e do policiamento ostensivo. Criação das guardas municipais. Melhoria da remuneração da Policia e mais rigor na seleção de pessoal. Atualizações pertinentes da legislação penal e processual penal. Criação do Instituto
Nacional de Criminologia. Criação da Cadeira de Criminologia nos Cm·s_os de Direito e Sociologia. No Código
de Execuções Penais: instituir o exame criminológico
compulsório; definir os direitos do condenado; estipular
as condições de trabalho; delinear a pedagogia penitenciãria. Dar ênfase ao policiamento preventivo. Instituir a
especialização criminal dos juízes. Instituir, no Código
de Pr.ocesso Penal, a dispensa de fiança a-o preso pobre.
Criar os juizados de instrução. Instituir, no Código de
Execuções Penais, completa reforma do sistema
penitenciãrio-prisional. Instituir, no Ministério da Justiça, o Conselho de Polfcia Penitenciária. Promover a
descentralização das prisões. Criar as colônias agrícola
para reeducandos. Criar os juizos de trânsito. Transformar a prisão-albergue em prisão domiciliar. Erigir casas
de custódia e tratamento. Criar Grupo Permanente de
Estudo Sobre a Violência na Sociedade Brasileira. Re·
forçar o poder dos Estados. Instituir o controle do c·omêrcio de armamentos. Reforçar o combate aos diferen~
tes tipos de esquadrões. Realizar a profilaxia dos presídios. Criar condições para melhor cumprimento das leis.
Melhorar o aparelho repressor. Aumentar os contingentes de policiamento. Aprimorar ·a Justiça Criminal.
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peta Justiça brasileira, representada no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
~.2.5-

Requerimentos
340 e 341/85, de autoria do Sr. Senador Fâbio
Lucena, solicitando as transcrições nos Anais do Senado Federal do Editorial intitulado .. Em Defesa do
Congresso", publicado pelo Jornal do Çongresso
Nacional e do artigo .. Imprensa do Sul defende Apocalipse", de autoria do jornalistas A ri Cunh_a, publicado na edição de hoje do Correio Braziliense.
N~'s

1.2.6 --Leitura de projeto
Projeto de Resolução n~' 96/85, que cria a Comissão de Desenvolvimento da Civilização Brasileira.
1.2.7- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n~' 96/85, lido anteriormente.

-Convocação de sessão extraordínãria a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.3-0RDEM DO DIA

-Requerimento nl' 160/85, solcitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado
"Dfreitá dá sinais de que está ·viva", do jornalista
Tarcísio Holanda, publicado no Carreiro Braziliense,
edição de 24 de jUnho de 1985. Votação adiad,a por
falta de quorum.
---=-~rojeto

de Lei da Câmara n~' 18/85 (nQ
4.337 (84, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral -do Estado de Santa Catarina e dá outras
providências. Discussão encerrada, ficando a votaçãO
adiada por falta de quorum.
_:..:proJeto-de Lei do Senado nv 228(81, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a
obrigatoriedade de ;SProdução pelas Editoras de
todo o País, em reg1me de proporcionalidade de
obras em caracteres braille: e a permitir a reproduÇao, sem finalidade lucrativa, de obras jã divulgadas, para uso exclusive de cegos. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 158/83, que regula
a utilização· e a liberação_ da _conta vinculada do
FGTS, para a construção e aquisição de casa própria. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no;~ 20/84, que acrescenta dispositivo à Lei no;~ 6.649, de 16 de maio de
1979, eStabelecendo privilégio em favor dos locatâríos com mais de 80_ anos de idade, no caso de despejei. DiscuSsão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MILTON CABRAL, como LfderAnálises sobre a importância das usinas nucleares
como fontes alternativas de energia. Esclarecimentos
prestados pelo Ministro LeÓnidas Gonçalves, a respeito de notícias veiculadas na Imprensa relacionadas com a construção pelo Brasil de artefatos nucleares.

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Críticas
ao tabelamento_ do preço da carne bovina. Altos
preços dos produtos alimentícios.
1.3.2- Fala da Presidência
Nota à Nação de_ repúdio por matéria publicada
no Jornal de Brasília, visando denegrir a imagem do
Congresso Nacional, e de providências a serem adotadas pela Mesa para enfatizar os reais serviços que o
Congresso e os Srs. Congressistas prestam ao Brasil.
1.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia (continuação)

SENADOR BENEDITO FERREIRA -.,. Conclusão do_discurso iriicia:do na presente sessão.
SENADOR ITAMAR FRANCO- SOlicitando a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se-

nado n9 36/84-Corilplementar; de autoria de S. Ex•
Comentários alusivos à nota lida pelo Presidente do
Senado Federal, na presente sessã-o.

SENADOR AMERICO DE SOUZA -Recentes
medida.!i adotadas na ârea econômica pelo Ministro
Dilson Funaro.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Conclusão
do V Encontro dos Trabalhadores nas Empresas Estatais, realizado recentemente em Brasília.
SENADOR HERÁCLITO ROLLEMBERG Instalação da Comissão Prévia da Constituinte.
SENADOR GASTÃO MULLER-- Documento
apresentado no Encontro Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, pelo Presidente da Asso.ciação Médica de Mato Grosso, intitulado _..A Questão Social dos Projetas de Desenvolvimento".

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Sinopse
dos trabalhos apresentados ontem pelos Srs. Parlamentares no Congresso Nacional.
SENADOR JOÃO CALMON- Greve das fundações universitárias.
1.3.4- Designaçilo dá Ordem do Dia da próxima
sessão.
1.4 ~ ENCERRAMENTO
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ao Senado cópias das atas das sessões em que foram
tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis
que relaciona, bem como a discriminação dos recursos providos no período de 18 de junho a 8 de agosto
de 1985.

2-ATA DA 162• SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1985
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.3- ORDEM DO DIA

2.2.1 - Parecer encaminhado à Mesa

- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n~'
45/82, que instítui o .. Dia Nacional da Conservação
do Solo" a ser comemorado, em todo o País, no dia
15 de abril de cada ano. Aprovado. A Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n~' 174/80, dispondo
sobre o funcionamento das clínicas que menciona.
Aprovado. À Comissão ·de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n~' 95/82, que -veda a
fabricação de veículos automotores de passageiros,
com potência superior a 180 HP, que não sejarii. para
consumo a álcool, e dá outras providências. Discussio adiada para sessão de 4 de outubro do corrente,
nos termos do Requerimento n~' 342/85, tendo usado
da palavra o Sr. Milton Cabral.

2.2.2 - Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n9 255/85, de autoria
da ComisSão-Diretora, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecãrio, dO Grupo Outras
Atividades de Nível Superior, do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências.
2.2.3- Projeto de Decreto Legislativo n~ 29/85,
de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre dotação finanCeira ao Fundo Assistencial
do Instituto de Previdência dos Congressistas-I PC.
2.2.3 -

Coniimicação da Presidência

Recebimento do Aviso

n~'

345/85, do Sr. Presiden-

te do Tribunal de Contas da União, encaminhando

Ata da
3~

161~

2.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Virgt1io Távora proferido na
sessão de 4-9-85~
-Do Sr. SenadÓr Martins Filho proferido na ses~
são de 4-9~85.
~4-ATA

DE COMISSÃO

5-MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 5 de Setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéias
Farias, João Lobo e Alberto Silva.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Gabríel HernieS----=
Hélio Gueiros- Américo de Souza...:... Al6erto SilvaHelvidio Nunes - João Lobo - Virgílio TáV-Orâ Martins Filho....:... Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurem a- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Jutahy
Magalhães - Lo_manto Júnior -João Calmon- José
lgnácio Ferreira -Nelson Carneiro- Roberto Satur~
nino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo
Campos - Fernando Henrique Cardoso - Henrique
Santillo - Gastão Miiller - José Fragetti - Ãlvaro
Dias- Enéas Faria- JaiSon- Barreto- Carlos Chia~
relli - Octavio- Cirdoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Ha~ ,
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !~"-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
~

.f: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER

tigo l~' da Resolução n~' 129, de dezembro-de 1984, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de
A!agoas, a realizar operação de empréstimo externo, nO
Valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares
americanOs}; destinàda a financiar o programa de investimento daquela Prefeitura.
Sala de Reuniões_da Comissão, 5 de setembro de 1985.
-.José Ignácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.

N• 586, de 1985
(Da- CoinissãO

:ae Redãçiof

Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 87, de
!985.
Relator: Senador Octávio, Caidoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~" 87, de 1985, que modifica a redação do ar-

ANEXO AO PARECER No 586, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 87, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 52, item 30, do Regimento Interno. e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

~etembro
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de 1985

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Modifica a redação do artigo

1~'

da Resoluçil.o n'>'

129, de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de US$
5,000,000.00 (cinco milhões de dólares americanos),
destinada a financiar o programa de investimentos dap

quela Prefeitura.
O Sena<;io Fed~ral resolve:
Art. Is> O artigo li' da Resolução n'? 129, de de·
zembro de 1984, passã a vigárar Com a se~uirite redação:
"Art. l~'- É a Prefcítura Municipal de Mac"eió,
Estado de A lagoas, autorizada a realiza-r, com a garantia da União, Uma operação de emPréstimo ex:

terno, no valor de USS 5,000,000.00 (CíiiCO riiilhOes

nicipal de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, a elevarem Cr$ S. 197.659.784 (cinco bilhões, cento e noventa

e sete milhões, seiscentos e. cinqUenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de setembro de 1985.
-José Ignácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.
~ANEXO

PARECER
N• 587, de 1985
(Da Comissão de Redaçilo)
Redação final do Projeto de Resolução nl' 88, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 88, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, a elevar em Cr$
152.711,060,-00 (cento e cfn"qUenta e dois milhões, setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada,
Sala de Reuniõ_es da ComissãO, 5 de setembro de 1985.
- José lgnáclo Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator- Octávio Cal-dOSo; ---

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguirite
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni,
a so!Kratar operaçlo de crédito, no_ valor de_ Cr$ 5.197.659.184 (dnco bilMes,
cento e_ no_venta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta
e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros).

~taôO dtfJ\1inas ~erai~_,

O SenadO Federal

r~olve:

Art. 1~> É a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CrS 5.197.659.784 (cinco bilhões, cento e noventa e
sete.Jflilhões, seiscentos e cinqUenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros), correspondente a
392.138 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa
Eco_nômíca do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinaaa à execução do Programa CURA, no
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Árt. 2~> -Esta ResoluÇãO entra em vigor na data de
sua publicação,
PARECER
N9 589, de 1985

ANEXO AO PARECER N• 587, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução nl' 88, de
1985.

(Da Comissão de Redação)
Redaçio final do Projeto de Resolução n'l' 90, de
1985.
ª!:lator;_~_ad~-: ~rge Ka,ume

, de 1985

Autoriza a Prefeitura Municjpal de Araguafna,
Estad~ de Goiás, 8 contratai OpeniÇio de criafto, no
valor de Cr$ 152.711.060 (cento e clót]_uenta dois
milhões, setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. l<~ b a Prefeitura Municipal de Araguafna, Estado de Goiás, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crêdíto, no valor de Cr$
152.711.060 (cento e cinqUenta e dois milhões setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros), correspondente a 86.000
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
1.775,51, vigente em niaio de 1982, junto à_ Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social~ FAS, destinada à
implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas,
construção__ de duas lavanderias públicas e modernização
do sistema de c_oleta e tratamento de lixo, 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 pui?licação.
-

e

PARECER
N• 588, dE 1985
(Da cOmissão de .Redação)
Redação final do Projeto de Resolução 0'1 89, de
1985.
Relator: Senador Octávio Cardoso
A cOmissãO apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n"' 89, de 1985, que autoiíZa a·-Prf:feifura ..Mu-

PARECER
N• 590, de 1985
(Da Comissão de Redaçio)
Redação fi_nal_ do Projeto_ de Resolução
1985.

n~>

91, de

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n~' 91, de 1985, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Tfmóteo, Estado de-Minas Gerais, elevar em
CrS 6.812.900,380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil, tr~entos e oitenté!_ cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de setembro de 1985.
- José Ignácio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.

a

ANEXO AO PARECER N• 590, DE 1985
Redaçii.o final do Projeto de Resolução
_19,85.

n~'

91. de

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 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos- e dOze milhões, novecentos_ mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Cons_tituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguint~
RESOLUÇÃO N•

Projeto de Resolutão nl' 89, de

1985.

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação,

lar nominal da ORTN de CrS 8.285.49, vigente em fevereiro de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
gesto_ra da Fun(jo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção e equipamento do Pronto-Socorro Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicaçãO".
qualidade_~e

AO PARECER W 588, DE 1985

~edação_fi_n~;~._l_do

de dólares americanos), ou o equivalente em outras
ma·edas, de principal, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar o programa-de -íil.VestimenfoS- daquela Prefeitura e a liquidar parte de compromissos
externos existentes e venCidos em 1984."
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A comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 90, de 1985,.que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a elevar em
Cr$ 1.335.608.228 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco
milhões, seiscentos e-oitO mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de setembro de
1985.-- José Ignáci~ Ferreira, Presidente- Jorge Kalume - Relator - Octávio Cardoso.
ANEXQAOPAJ~~C::ERN•
~

589,DE [985

Redação final do Projeto de Resolução nl' 90, de
1985.

f~ço

saber que o ~enado F~deral a:!'.~Y"Ol:l, nos t_e_rmos
_do art. 42, -inci~o VI, da Constituição_, e eu,
Presidente, promulgo a -sCguinte
- ---

--

-

-

RESOLUÇÃO N•

F~deral

PARECER
N• 591, de 1985

-

, de 1985.

Aüforlza a Prefeitura Municipal de Maoaus, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no
valor de CrSl.335.608.218 (um bllhio, trezentos e
trinta e cinco milhões, seiscutos e oito mil, duzentos
e vinte e oito cruzeiros).
O Senado

Art. }I' ~a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, nos termoS do art. 21' da Resolução
n9 93, de 11 de_outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito n-o valor de CrS
6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões,
novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros), correspondente a 514.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto
ao Banco do Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à execução de
obras do Projeto CURA, no 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.

resolve:

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado
do AmazQnas, nos termos do art. 21' da Resolução n"' 93,
de II de_ outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a Contratar operação de crédito no valor de Cr$
I .335.608.228 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros), equivalente a 161.198.46 ORTN, consíderado ova-

(Da Comlssilo de Redação)
Redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n9
34, de 1983 (n" 20/83, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Octávio Cardoso
A_ Comiss~o apresenta a X~dação final do Projeto de
Qecreto Legislativo- n<:> 34, de 1983 (n"' 29/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de
1978, relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1974, concluído em
Londres, a 17 de fevereiro de 1978.
Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de setembro de
1285, _-_José lgnácio Ferreira, Presidente - Octávio
Cardoso, Relator - Jorge Kalume.
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ANEXO AO PARECER No 591, DE 1985
Redação final do Projeto de Decreto Legislatil'o n~'

34, de 1983 (n~' 29/83, na Câmara dos DeputadoS).
Faço saber que o Congresso Nacíonal aprovou, nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promul@_ o _!_e_auinte
DECRETO LEGISLA TJVO No
, DE 19S5
Aprova o texto do Protocolo de 1978, relativo à
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, de 1974, conclufdo em Londres, a
17 de fevereiro de 1978.
O Congresso Nacíonla decreta:
Art. I~> É aprovado o texto do Protocolo de 1988, relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da
Vida Humana no Mar, de 1974, concluído em Londres, a
17 de fevereiro de 1978, com a ressalva de que o Brasil se
compromete a implementar o Protocolo dentro do prazo
de três anos, a co_ntar da data de sua entrada em vigor.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publícação.
-

PARECERES
N•s 592 e 593, de 1985
PARECER No 592, DE 1985

Da Comissão de Economia, sobre 11. Mensagem n9
15, de 1985 (n9 25, de 17-1-85, na origem), do Senhor
Presidente da Repli>lica, submetendo l aprovaçio do
Senado Federal proposta para que "seja o Governo
do &tado de Alagoas autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.834.526,659 (hwn
bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove
cruzeiros)".
Relator: Senador Albano Franco
Com a Mensagem n9 15f85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal,
pleito do Governo do Estad-õ deAlagoas, que objetiva
contratar, junto_ à Caixa Económica Fed~al, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operaçã'o de crédito:
Caraderfsticas da operação:
A)- Valor: Cr$ 1.834.526.659 (corresp6ndente a
113.455,22 ORTN de Cr$ 16.169, 61 em seL/84);

B)- PrllZOs:
1 - de carência: 12 meses;

2- de amortização: 48 meses:
C)- Encargos:
I -juros de 6% a.a.;

2- correção monetária: 60% do índice de variação
das ORTN;
D- Garantia: Quotas do Fondo de Participação dos
Estados - FPE;
E- Destinação dOs recursos: Aquisição de equipamentos para a Polícia Militar.
O Conselho MonetãriO Nacional pronunciouwse pelo
encaminhamento do pedido nos terrryos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverã acarretar àquele Estado
maiores pressões na execução orçamentâria de seus fut~
ros exercícios.
Segundo o Parecer apresentado pela Caixa Económica
federal, a operação sob exame é viãvel, téc:nica, económica e financeiramente.
Assiin sendO, conclUímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do segui:!Jt~:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 93, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Ablgoas a elevar
em CrS 1.834.526.659 (hum bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqüents. e nove cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada interna.

O Senado Feâerarresolve:
Art. l'>' to Governo do Estado de Alagoa$, nOs iet:-mos do art. 2'>' da Resolução n"' 93, de 11 de out~bro de

1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada int~:rna em Cr$
1.834.526.659 (hum bilhão, oitocentos e trinta e quatro
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove cruzeiros), correspondente a 113.455,22
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
16.169,61, vigente em setembro de 1984, a fim de que
possa contratar uma operação de crédito de igual valor,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para a
Polícia Militar, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
ArL 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pu~licaç_ão.
Sala das Comissões, em 30 de maio de 1985.- João
Castelo, Presidente- Albano Franco, Relator- Carlos
Lyra -José Lins - Cid Sampaio - Severo Gomes Alexandre Costa.
PARECER No 593, DE 1985
Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o
PrOjeto de Resolução nl' 93, de 1985, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Alagoas a elevar em CrS 1.834.526.659 (mn bilhão,
oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos c vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Luiz Cavalcante
O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco·
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 15 (25f85,_na origem). do Se-nhor Presidente da República, autoriza o Estado de A lagoas a contratar empréstimo no valOr de Cr$
1.834.526.659 (um bílhão, oitocentos e trinta e quatro
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove cruzeiros), destinado à aquisição de equipamento pãra a Polícia Militar.
O pedido foi formulado nos termos do preceituadÕ no
art. 2f da Resolução n' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi(e5 fixados no art. 2tt da Resolução nl' 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 constitucionais,juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, e_m 4 de setembro de_l985.- José
Ignácio Ferr~ira, Presidente::__ Luiz Cavalcãnte, Relator
. ;. . . _ Nivaldo Machado - Martins Füho- Henrique Sanüllo - Helvfdio Nunes - ,Jutahy Magalhães - Hélio
Gneiros.

PARECERES
N•s 594 e 595, de 1985
PARECER No 594, DE: 1985

Da C(lmissão de Eco-Domia, sobre a Mensagem n9
20, de 1985 (n'>' 30/85, na origem), "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Rondônia a contratar operaçil:o de
crédito ~o yal_or de CrS 2.446.857.4~ (dois bilhões,
quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e
clnqüenta e sete mil e quatrocentos e vinte cruze~
ros)11.
Relator: Senador Mário Mala
Com a Mensagem n'>' 20(85, o Senhor Presidente da
_República submete à delibera_çã.o do _Senado. Federal
pleito do G-overno do Esúldo de Rondônia, que obTetiva
contratar, junto à Caixa Econômka Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~
menta Social - F AS. a seguinte operação de crédito:
"Características da Operação:
A- Valor: Cr$ 2.446.857.420 (correspondente a
136.948,42 ORTNs de CrS 17.867, em outubro/84);
B-Prazos:
I -de carência: 2 anos,
2- de amortização: to anos:

C - Encargos:
C- juros: 6% a. a. trimestralment~,
2 - correção monetária: 70% do· índice de vafiação da O~TN;
- D- Garantia: Vinculação das parcelas do ICM;
E- Destinação dos recursos: Implantação da pe-nitenciária Agro-Industrial do Estado de Rondônia."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que "mesmo depois "da realização da operação sob exame, o endividamento consolidado interno (intra + extralimite) do Estado ficará contido nos limites fixados pelos itens I, II e III
do art. 29 da Resolução n9 62/75".
A Secretaria de PlanejamentO ·da -Presidência da Repúbli~ (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor
quanto à realização da operação que a Caixa Econõmica
Federal considera viável sob o ponto de vista técnico,
econômico e financeiro.
Desse modo, concluímos pelo acolhimento da Mensa·
gem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Rondônia a ele-varem Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos
e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e
sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. I'>' E o Estado de Rondônia, nos termos do art.
2'>' da Resolução n'>' 93, de onze de outubro de mil novew
centos e setenta e seis, do Senado Federal, autorizado a
elevar o montante de sua divida consolidada interna em
Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta
e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos· e vinte cruzeiros) correspondente a 136."948,42
ORTNs de Cr$ 17.867 vigente em outubro/84, a fim de
qt.ie possa contratar uma operação de crêdito de igual valor junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envolvimento Social - F AS, destinada à implantação de Penitenciária
Agro-Industrial do Estado de RQndônia, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2'l' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇ'do.
Satà das Comissões, em 28 di: junho de 1985. -Joio
Castelo, Presidente- Mário Maia, Relator- Fábio Luçena- Cid Sampaio- Alexandre Costa- José LinsHenrique Santillo - Lenoir Vargas.
PARECER No 595,· DE 1985

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução ntt 94, de 1985, da Comissão de
Economia, que uautoriza o Governo do Estado de
Rondônia a elevar em CrS 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Fábio Lucena
O presente projeto de resolução, da Comissão dC .820::
nomia do Senado Federai, como conclusão de seu pare-cer sobre a Mensagem n9 20/85, do Senhor Presidente da
República, autoriza o Governo do Estado de Rondônia
a contratar urna operação de crêdito, no valor de Cr$
2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e
-seis milhões, oitocentos e cinqi!cnta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, destinada a financiar a implantação da Penitenciária
Agro-Industrial daquele Estado.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2'>' da Resolução n"' 93, de 11~ 10-76, do Senado Federal, implícando, por cOilseguinte, a não observã.ncia doS
limites fixados pela Resolução n"' 62(75, também do Senado Federal, visto que os recursos a serem repassados
provêrii ·ao Fifitdo de Apoio ao Desenvolvimento Social
-FAS.
O processo está instruído cQm todos os documentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali-
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dade, bem como a Lei Estadual n"' 9, de 5-12-83, autorizadora d~ pleito sob exame.
Ante o exposto, verifica-se que a proposiÇão fol elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1985 -José
lgnácio Feri-eira, Presidente- Fábio Lucena, RelatorAlfredo Campos- Luiz Cavalcante- Octllivlo Cardoso
:.:.. Hélio Gueiros - Martins Filho - Helvidio Nunes Jutahy Magalhies- Nivaldo Machado.
PARECERES

N\>s 596 e 597, de 1985
PARECER N• 596, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem rt9
18, de 1985 (n"' 28/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçio do Se-

nado Federal, proposta do Senhor Ministro~ Fazenda para que seja uautorlndo o Gover~,~o do Estado do
Rio de J anelro a elevar, temporariamente, em CrS
171.802.46S.37Z (cento e setenta e um bUhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mll, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o montante
~e sna__dfvlda ~~lidada interna".
Relator: SenadOr Álvaro Dias
Com a Mensagem n9 18, de 1985, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro que objetiva regisharlúTi"ãTnUSsão de Obrigações do Tesouro
dq_ Estado do Rio de Ja_neiro- Tipo ReajustàVel, nas seguintes condições:
a) quantidade: 11.751.275 Obrigações do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro - Tipo Reajustâvel
(ORTRJ), equivalentes ao valor nominal reajustado
para o mês de agoslo/84 (Cr$ 14.619,90) a Cr$
17i$02.465.372.
b) Características-- dos títulos:

Juros
Numer8ção

Correçio
Prazo

Série

Taxa

5 anos

c

13%a.a.

Periodicidade
de Pagamento

Monetária
(1)
mensal

s~mestral

Modalidades
(2)

dos
Certificados

·P·NE

010.716 a
040.000
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zem.bro de 1984 que, ao estimar a receita e fixar a despe·
sa do Estado para o exercício corrente, autoriza a reali.
zação de operações de crédito no País e no Exterior, até
o limite <)e Cr$ 2.793.004.000.000 (art. 9•).
Em face da referida docwnentação; meu voto é pela
aprovação do Projeto de Resolução da douta Comissão
de Economia.
Sala das Comiss-ões, em 4 de setembro de 1985. -José
lgnácio Ferreira? Presidente- Nelson Carneiro, Relator
- Helvídio Nunes- Alfredo Campos- Lulz Cavalcante
- Octávio Cardoso - Hélio Gueiros - Martins Filho Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
tido vai à publicação. Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }9Secretârio.
·
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 254, de 1985 (Complementar)
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26,
de J1 de setembro de 1975, concedendo o direito de
saque do Fundo PIS-PASEP a todos os participantes
casados, mesmo que o casamento tenha sido realizado
. anterionnente.
O Congresso Nacion~ decreta;

Art. 1-i --~-aC-CesCen:tado-aoart. 49 da Lei comple-

-miüllàrn9L6,- de -II de setembro de 1975, o seguinte§ 49:
(1) =idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional
- Tipo Reajustável (ORTN)
(2) = P = ao portador
NE= nomiimtiva-endOssãvel
c)

cronograma de colocação e vencimentos:

Emissio
JAN/85
FEV/85
MAR/85
ABR/85
MAI/85
JUN/85
JUL/85
AGOf85
SET/85
Total

Vencim~to

Quantidade

JAN/90
FEV(90
MAR/90
ABR(90
MAI/90
JUN/90
JUL/90
AG0/90
_SET/90.

1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.387.536
1.400.000
1.400.000
563.739
11.751.275

d) forma de colocação: através dç ofertas públicas,
nos termos do item VII da Resolução n9 565, de 20-9-79,
deste Banco Central.
e) autorização legislativa: . Decreto-lei n9 22, . de 15-3..
~

O Conselho Monetãrio Nacional pronuncio_u-se pelo
encaminhamento do pedido, levando em conta parecer
favorável do Banco Central1 o qual ressalta a necessidade de autorização específica _dQ Senado Federal para a
realização da referida emissão, uma vez que, anteS fiesmo da realiZação da emissão, ,o endividamepto consolidado in~erno do Estado do Rici de jane"iro já ultrapaSSa o
limite que lhe foi fixado, Pelo item III do artigo 2'1 daResolução n9 62/75 do Senado Federal, para o exercícjo
presente. O referido documento aponta _também o fató
de que a margem de poupança real do aludido Estado
para o ano em curso (Cr$ 509.714,7 milhões) mostrà-se
~uperior ao maior dispêndip (Cr$ ~35.~~8,2 ~ihões) que
à sua dívida consolidada interna (intralimite + exti-alimite) apresentará após a realização da emiSsão e colocação
··dOs títuloS propostos, daí o voto favorãvel do Diretor da
Área Bancária do Banco Central do Brasil.
Ante D exposto, acolliemos a Mensagem dos termos
do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 95, DE i985
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro ·a elevar em
CrS 171.802.465.372 (cento e setenta e um bUhões,
oit9centos e dois milhões, quatrocentos e ~ta e
cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o' montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Fedei-ai resolve:
_
Art. 19 I:: o Estado do Ria de Janeiro autorizado a
elevar temporariamente o parâmetro III do art. 29 daRe·
Solução n9 62, de28 de outubro de 1975, modificada pela
de n"' 93, de II de outubro de 1976, a:mbas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de_ um emissao de
11.751.275 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro......;. Tipo Reajustável (0R1'RJ), equivalente a Cr$
171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos
e-dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, tre·
zentos e setenta e dois cruzeiros), considerado o valor
nominal do titulo de CrS 14.619,90, vigente e-m -agostO de
1984, destinada ao giro de parte da dívida cons0ii03:d-a
interna intratimíti!- n:iõbiliãria, VencíVel no exercício de
1985, _obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Bras.il no respectivo processo.
-Ari. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985.- Lenolr
Vargas, Presidente- Álvaro Dias, Relator- José Lfns_
""='Severo Gomes - Carlos Lyra - Amaral Furlan
PARECER N• 597, DE 1985
Da Comissio de Constituiçilo e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n"' 95, de 1985, da Comlssio de
Economia que "autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente, em ÇrS
171.802.465.372, o montante de sua díVida cOnsOlidada interna''.
Relator: Senador Nelson Carneiro:
A Comfss-ãO de--constituição e Justiça converteu em
diligênci_a, a meu requerimento.. "a Mensagem ri9 018, de
1985, 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 do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em
Cr$ 171.802.465.372 o riioDlante dei sua dívida conSolida·
da irite"rila", a fim de_que fosse junta prova de autorização legislativa.
O GovernO do Estado, por ofício de 9 de agosto últi·
mo;- fez juntar ao orocesso a Lei n9 812, de 20 de de-

-~'§ 49 O direito à disponibilidade das importâncias creditadas na conta individual, eln virtude
de casamento, estende-se a todo participante casado, mesmo que o matrimônio tenha sido contraído
antes. da instituição do PIS-PASEP."

ArL 29 Esta Lei Complementar entrarã em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Quando- se editou a Lei Corii.plementar n"' 26, de II de
setembro de 1975, cujo art. 4~>;-§ 1'1 prevê a dispoitibilidã.~
de das contas individuais do Fundo PIS-PASEP em caso
de casamento do participante, entendeu-se, inicialmente,
que tal faculdade somente era permitida aos que convolassem núpcias após a data de vigência do referido diploma, ou seja, após 19 de julho de 1976 (data em que a unificação do PIS-PASEP passou _a_vigorar).
Todavia, interpretação mais-fã:VorávCI.ãoS. participantes, havida no próprio âmbito da administração do PIS·
PASEP e consubstanciada em orientaçãO ·normativa,
icabou por permitir o saque também aos que se haviam
casado antes, a partir da própria instituição do Fundo.
Isto, de qualquer maneira, acabou por resultar em medida até certO ponto discriiniri"atória, pois participantes
casados antes_de_l9 de julho de 1976, mas após II de setembro de 1975, puderam movimentar livremente suas
contas individuais do Fundo, enquanto que outros, cujos
casamentos ocorreram antes ainda da citada data, não o
pu~eram fazer.
Cuida o llosso projeto, portanto,- de ampliar o alcance
da medida ao seu limite mâximo, não discriminatório,
que ê o de permitir o saque do Fundo PIS-PASEP a to·
dos quantos tenham contraído matrimônio, mestria que
antes da instituiçã-O do Fundo.
Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1985.- Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇÀO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
N• 26, DE li DE SETEMBRO DE 1975

Alt~a disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de
Foruulção do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
Art. 41' As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalien~-
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veis, impenhorãveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.
§ (9 Ocorrendo casamento, aposentadoria a transferência para a reserva remunerada, ·reforma oU invalidez
do titular da conta individual, poderá ele receber orespectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência
Social e com a legislação específica de servidores civis e
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular,
nos termos da lei civil.
§ 29 Será fa~ltada, no tina! de cada exercício finan:.
ceiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que
tratam as alíneas b e c do art. 39,
§ J9 Aos-partic1parites Cadastrados- h.á p-elO menOs 5
(cinco) anos e que percebam s~ário mensal_ígual ou_!nferior a 5 (cinCo) vezes o respectivo salário mínimo regional, será. facultado, ao final de cada exercício financeiro,
retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuaís.
(Às Comissões dt! CimSttttil{ão f!' "Justiça e de Le-gislacao Social.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel_li)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento In~
terno, por ter recebido parecer contrário, Quanto ao
mérito, da comissão a Que foi distribufdo, determinou o
arquivamento do Projeto_de Le:i do Senado n9 18, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que veda
a aquisição de títu]Qs(fti Cmpresas estatais OU Oútra.S que
gozem de favor ou incentivo fiscal às autoridades e nas
condições que especifica.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedi~o _Ferreira . .{Paus.?.)
S. Ex~ 'não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
(Pausa.)
S~ Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
(Pausa.)
S. Ex' não está presente,
Concedo a palaVra ao nobre s-enador Nivaldo Machado..__
O SR. NJVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTi{EGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Concedo a palavra .ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso~ -sern revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
--Mais como uma.homenagem, lerei o projeto de resolução que cria a Comissão de Desenvolvimento da Ci':'ilização Brasileira. E repito, mais como uma homenagem
às pessoas que rne estimularam a fazê-lo, que sã~_ o_s en~
genheiros Jerõnymo Coimbra Bueno e Abelardo
Coimbra Bueno, os construtores de Goiânia e anima~o~
res da transferência da Capital. Nesta ho-nlenagem, incluo também o estimado Dr. José Guimarães de Lima,
que foi Procurador do Distrito FederaL
O projeto é vazado nos seguintes termos:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Cria Comissão de Desenvolvimento da Civilização
Brasileira.
Senador Jorge Kalume.

Art. (9 Os arts. 73 e 78 do Regimento Interno doS~
nado Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 73.

. ................... _•.. - ... ~••

20) de

D~envolvimento

da Civilização

Brasilei~

ra (CCB).
Art. 78.

. .-........ ·-· .•..•.

~,._,

··"· .•••...

· ·.I 9"). d~. Ó~~;~~~Í;i~;~t~ d~· êi~iti;;ç·;~~ ~r~~il~ira.- (... ).
Art. 29 À Comissão de DesenvOlvimento da Civilização Brasileira compete opinar Sobre:
I - prgposições que tratem de assuntos referentes à
cíViliza_ção brasileira;
H:_ políticas relativas ã implantação, consolidação e
desenvolvi_mento da civilização brasileira;
III - planejamento e execução de planos, programas
e oütras iniciativas envolvendo, entre outros: formação,
aperfeiÇoamento e fixação de recursos humanos qualificados no sísteiilã-de ensino_e administr_ação públicos, notadamente nas faixas de expansão da ocupação do território naCional; fixição de currículos de formação escolar
em tOdos os graus; promoções de natureza cultural do
âmbito da União; integração de minorias; correção de
-distorções político-administrativas e sócio--econômícas;
IV::._ atas internacionais concernentes às atribuições
da Comissão.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
A dimensão pioneira do espírito brasileiro, que penetrou corajosamente no interior do território nacional, ex-

prime vertente caractedstica da especificidade de um
tipo de convivência humana que, por ter assumido contornos próprios em nossa latitude, convencionou-se chamar de civilização brasHeira.
Entende-se aqui, por civilização brasileira, o conjunto
de realizações concretas, recolhido ao longo da História
do _-Brasil, que determinam a índole poHtica, sócioçult_w:al __e económica da organização institucional do
Pais e o seu processo dinâmico de contínua retriação.
Na atribuição de prioridaDes ao planejamento do pro~
gresso e do desenvolvimento nacionais, freqaentemente
tem prevalecido critérios uriifãteraiS, no mais das ve~es
do ponto de vista exclusivamente económico. A integração da g_idadania, contudo, com dificuldade pode sçr
_compatível com uma compartimentação da vida social, e
institucional submetida ao império isolado de um ou outro aspecto. Deve-se, por conseguinte, buscar u.ma linha
política .de orientação e de ação que contr!bua para a
harmonização producente e dignificante dos _cidadãos
brasileiros com o contexto espaço-temporal da terra e da
cultura do Brasil.
_
O que no-s comp_ete agora, neste momento de transição
do País, em que se articulam os componentes da grande
re~institucionalização política da Nação, na preparação,
no acompanhamento e, ulteriormente, na execu«ão dos
trabalhos e preceitos da Assembléia Nitcional Constituinte, a serem consubstanciados na futura Carta Magna, é contribuir, de modo substancial, para que o cidadão brasileiro comum seja instrumentado com uma visão e um discurso realistas e convincentes sobre o pró·
prio Brasil, de forma a dar-lhe motivaçãQ e capacitação
para atuar da forma mais premente e eficaz na transformação de nossa socieda~~ Esta perspettiva, para ser eficiente, deve ser não só tiibufâria da maior objetividade,
como também amplamente participativa e eng_aja~a na
conciliação da multiplicidade de interesses-qUe, legitimamente, perpassa a Nação.
Ao Poder Legislativo cabe, sem sombra de dúvida, assumir a excelsa missão de integrar, com altivez de espírito, a riqueza históric6-cutfural da vida Pública e polftica
doS-Cidadãos.
Com efeito, não é de hoje que vasta bibliografia se tem
acumulado para interpretar, ensaística, histórica, sociológica, económica e antropologicamente o Brasil e os
brasileiros. Lembremo-nos dos contributos pioneiros de
ensaístaS como Euclides da Cunha, Sílvio Romero e Capistrano de Abreu e tantos outros.
Sintomaticaménte, é o sêculo xX, o do a-ssentamento
do caudal formador da nacionalidade brasileira, que vê o
incremento galopante destes estudos. Já é tempo. pois,
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que o Poder Legislativo, especialmente o Senado Fede~
ral, faça eco a este reclamo e o encare como componente
metacrltico do processo de institucionalizar as formas de
relação sócio~política no Estado e na Nação.
O clamor por esta estabilização das etapas vencidas no
caminho da construção de nossa identidade nacional já
vem de épocas anteriores. De Gregório de Matos por
Vieira, Frei C8.neca e Abreu e Lima, chegamos a expoentes como Varnhagen, Mauá, Rio Branco. Como não perceber a acuidade de um Pandiá Calógeras, de um Eduardo Prado, de um Câmara Cascudo? Como não registrar
os ricos esboços brasilianistas de um Ayres da Mata Ma·
chado, de um Sílvio de Abreu, de um Sérgio Milliet?
Como não absorver as lições de um Caio Prado Jr.?
Como não sentir os efeitos de um Fernando de Azevedo,
de um Oswaldo de Andrade, de um Roberto Simonsen?
Enfim, não ê possível desfalcar a missão responsável do
legislador, como função do Estado, da opulência desta
cultura, ornada ainda de muitíssimos outros nomes, cuja
lista tomaria ínfinda esta breve justificação.
Trazer para o íntimo do Poder Legislativo, não apenas
-de forma dispersa e esporádica, mas de maneira crítica e
sistemática, o estudo das formações económico-sociais e
a análise das formas que elas assumiram no Brasil, o estudo comparativO das configurações histórico~culturais
que se --registraram no nosso hemisfério, o exame do
modo pelo qual se conformaram a sociedade e a cultura
brasileira, assim como ::canâlise das formas de estratificação social empiricamente detectáveis no Brasil e das
estruturas de poder que lhes correspondem e, por fim, o
exame crítico das construções culturais e ideológicas
através das quais se vem elaborando a consciência nacional, é tarefa- q"ue transcende, em muito, o episódico e que
exige sistemática e duração. Parece-me que somente o
campo de uma Comissão permanente, com as correspondentes atribuições, poderá dispor dos prazos de tempo e
da largueza de horizontes '"'para enfocar os trabalhos
coi'lstiíliiiftes e a revisão legislativa permanente desde um
adequado ponto de referência: o de integraQão valorativa
do potencial humano do País e o da legislação não conflitante e_c_onscíentemente hierarquizada.
~de se lembrar que Brasília foi idealizada para o objetivo precípuo de constituir pólo de Desenvolvimento da
Civilização Brasileira, conforme o ideârio contido na
Justificação do Projeto n9 1.772 de 1960 da Câmara dos
Deputados, subscrito por 40 representantes de todos os
partidos de então, projeto encampado pelo Decreto n9
49.873, do grande estadista Juscelino Kubitschek, ê que
reza:
"Logo depois de terem concluído a construção de
Goiânia, os Engenheiros Jerónymo e Abelardo
Coimbra Bueno iniciaram um movimento pela
transferência da capital federal para o planalto gaiano que pode ser considerado o ponto de partida da
arrancada que culminou na construção de Brasília."

O Senado, por sua especificidade de representação_ da
vontade deste povo, cuja alma se quer respeitar e fomentar, pode e deve contribuir no sentido indicado.
Propõe-se, assim, a criação de uma Comi~são de De~
senvolvimento da Civilização Brasileira, que identifique
e indique a legislação relevante e oportuna para a canso~
lidação da estrutura institucional e o aperfeiçoamento
dos instrumentos de ptanejamento, execução e avaliação
da ação do Estado brasileiro neste setor.
Espero, portanto, que a presente proposição venha a
merecer o indispensável apoio dos eminentes Senhores
SenadOies, a fim de que possa o Senado Federal, destarte, contribuir, decisivamente, para consolidar o processo
dinâmico da civilização brasileira."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O 'SR.-pRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, como Líder do
PDS.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
ora.dor.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Seria imperdoável a omissão, de nossa parte, não con~
signar desta tribuna, Sr. Presidente, formal e veemente
protesto contra a insólita agressão que sofreu~ ontem, a
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Justiça brasileira, representada no Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo. Não sei até que ponto essa

agressão, caracterizada por uma violência iilcrível, conforme descrevem os jornais de Sãõ Paulo, marcada pelo
desrespeito; não sei até que parito esse episódio dramático e negro da vida política ,brasileira se insere num amplo
contexto, em que se procura aluir as bases das nossas instituições republicanas. Mas, jamais aconteceu num tribupal do Pais o que houve, ontem, no Tribunal Regional
do Trabalho de _São Paulo em que, ao anúncio _da decisãO soberana, majestática do colegiado que a proferiu, se
derrama sobre o plenãrio do Tribunal uma chuva de
OVOS que precede à agressão -fíSiCa 8_os-jufzes daquela
Corte.
A Folha de S. Paulo, com invulgar aptoridade de um
jornal que durante longos anos ocupou a trincheira
avançada da luta pela liberdade, pela organização sindical do País, o que lhe confere condições morais para dizer sobre o fato e comentá-lo, relata c_om estas palavras,
Sr. Presidente, o que aconteceu em São Paulo.
.. Um atentado às decisões soberanas da Justiça,
ainda mais com os degradantes pormenOres de que
se revestiu, é algo que parece ultrapassar a própria
delinqüência, raiando os limites da sedição."
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex•, com praO Sr. Virgflio Távora - Se realmente não merecessem
toda a nossa fé os órgãos que publicaram Os detalhes do
incidente, custaria muitíssimo acreditarmos que isso tivesse acontecido. Neste País, nos tempos do maior arbítrio- e jã vem de longe, no tempo· do Estado Novo, no
período que se seguiu à Revolução de 1930, quando realmente houve uma subversão completa da ordem instituída- nunca, jamais, em tempo algum, se ouviu falar na
agressão de todos os membros de um Tribunal por uma
parte inconformada. E o que mais nos-ãdmira, Sr. Presidente, e o que mais nos admira, nosso caro Lí4er, o que
mais nos admira, Srs. Senadores, foi;;~.. "Pressa~' com que
aqueles responsáveis pela manutenção da ordem acorreram para preservar aquilo que temos de mais carO neste
País: a Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Senador Murilo Badaró, para que V. Ex• tenha a oportunidade de
continuar o seu pronunciamento, consulto o Plenãrio da
possibilidade de prorrogarmos a Hora do Expediente.
(Pausa.)
Havendo aquiescência, tem V. Ex• a palavra.
O SR. MURILO BADARO -Sr. Presidente, custa
crer e, por mais que rrtiilha memória se esforce, não consigo identificar, nos últimos 30 anos, no Brasil, algo parecido: agressão a um Tribunal de_ Justiça, a quem_ por
tradição, por respeito à Lei, pela Própria majestade doS
símbolos do Direito- que reSpOilOerii pelo equilíbrio social, tenha sido vitima de um ato como este; ato de barbaria ou de barbárie, como muitos q-uerem, não importa
a acentuação. A Folha de S. Paulo classifica de intimidação totalitária para fO!çãr a -Justiç-a a· se -eSmorecer
para ceder terreno ao arbítrio iiiC:oilsiqlleiitC e ao aventureirismo de uns poucos.
Eu estou convencido, Sr. Presiden_te- e cr<?i_'? que a
Casa inteira- de que esse não b urii ato praticado pela
maioria dos trabalhadores brasileiroS. A maioria dos trabalhadores brasileiros, que hoje, para felicidade nossa e
para fortalecimento da democracia brasileira, se organiza para o exercício livre de um verdadeiro sindicalismo, é
incapaz da prática de gestos e de ates como este.
Mas é esta mesma minoria que reCentemente, em São
Paulo, transformou o escritório de uma fábrica em cárcere privado para exercer a forma mais ilegal, mais desumana e mais cruel de constrangimento, terá sido a mesma inspiradora deste ato de vandalismo contra o Tribunal Regíonal do Trabalho.
Sr. Pr~idente, o fato denota uma g,rave enfermidade
na sociedade brasileira, enfermidade esta que só se corrige, só se erradica através da prática constante do verdadeiro regime democrático, do exercício do livre sindicalismo, sem a interVenção do Governo, sCm a- figura do
pelego sin~cal de qualquer matiz e, principalmente, pelo
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respeito às normas de direito que são o suporte maior de
toda a sociedade livre.
Durante longos anos, neste País, disseminou-se a
crença - exatamente para possibilitar a prática de ações
como esta- de que a lei derivada do arbítrio não merece respeito, _ou até de qu~ a lei derivada do poder constituinte origiriârio das revoluções não devesse merecer respeito. Mãs, no instante em que vivemos o Estado de Direito democrático,- nos esforçando todos, Sr. Presidente,
sem exceção, para construir instituições democráticas
sólidas, que sejam capazes de dar estrutura, lastro e suporte a uma sociedade que passa por um processo vertiginoso de modernidade e de transformação, que ê a sociedade brasileira, se não formos capazes de respeitar as
normas legais, se não formos capazes de resguardar as
decisões soberanas da Justiça, então_, Sr. Presidente, asociedade não tem mais a quem recorrer: nós vamos substituir a força do Direito pelO direito -da força. b a subversão implantada no Pais, ê a desordem, ê o caos; desordem e caos, cujo império significa o falecimento completo da liberdade.
Ofereço, Sr. Presidente, este registro, a que agrego o
meu protesto, e creio que o protesto de toda a Casa, o
protesto de todos os que têm uma mínima consciência da
importância dos valores jurídicos. Não poderia passar
sem um reparo este fato, que enodou as tradições de civilidade do povo paulistano, que macula as tradições de civismo do povo paulista, que finalmente, Sr. Presidente,
não engran~ece os sindicalistas de São Paulo, os operários de São Paulo cujo destino, ontem e hoje, foi sempre o de trab-alhar pela grandeza do País. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Alexandre Costa- Cesar Cais- Carlos Lyra- Heràcjito Rollemberg - Amaral PeixotoAmaral Furlan- Benedito_ Ferreira -l..enoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) tempo destinado ao Expediente.

Esgotado o

O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, sendo evidente
a falta de quorum, sugiro a V. Ex• acióne as campainhas
para que ganhemos tempo.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Senador Milton Cabral~ registra-se a presença na Casa de 44 Srs. Senadores. Aguardaria o momento oportuno para, no momento da deliberação, proceder à verificação de quorum
e a chamada dos Srs. Senadores a plenário.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. !~'-Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO
N• 340, de 1985
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeirõ a transcrição, nos Anais do Senado, dõ Editorial intitulado. "Em Defesa do Congresso", publicado pelo Jornal do Congresso Nacional, n~' 4. anexo.
Sala das Sessões, 5 de setembro de 1985._""""""" Fábio Lucena.

REQUERIMENTO
N• 341, de 1985
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado; do artigQ, "Imprensa do Sul defende Apocalipse.,, de autoria dojornalísta A ri Cunha, publicado na edição de hoje no Correio
Braziliense, anexo.
Sala das Sessões, 5 de setembro de 1985.__.....,.Fáblo Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - De acordo
com o art. 233, § 111 do Regimento Interno, os requerimentos_ serão submetidos ao exame da Comissão Direto-

ra.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1'~-Secretârio.
É lido o seguinte:·
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 96, de 1985
Cria a Comissão de Desenvolvimento da Ovili- zaçio Brasileira.

b

Senado Federal resolve:

Art. l'~ Os arts. 73 e78 do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
..Art. 73.
20) de Desenvolvimento da Civilização

Brasilei~

ra (CCB).
- Art. 78 ............................... ..
19 de Desenvolvimento da Civilização

ra, :__ (.. :)."

Brasilei~

-

Art. 29 A Comissão de Desenvolvimento da Civilicompete opinar sobre;
I - proposições que tratem de assuntos_ referente à civilização brasileira;
II - Políticas relativas à implantação, consolidação e
desenvolvimento da civilização brasileira;
III- planejamento e execução de planos, programas
e outras iniciativas envolvendo, entre outros: formação,
aperfeiçoamento e fixação de recursos humanos qualificados no sistema de ensino e administração públicos, ncr.
tadamente nas faixas de expansão da ocupação do terri~
tório nacional; fixação de currículos de formação escolar
em todos ps graus; promoções de natureza cultural do
âmbito da União; integração de minorias; correção de
distorções políticO-administrativas e sócio-econômicas.
IV- atas internacionais concernentes às atribuições
da Comissão.
Arl 311 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrário.
z;~~g __J;Jrasileira

Justiflcaçio
A dimensão pioneira do espírito brasileiro, que penetrou corajosamente no interior do território nacional, exprime vertente característica da especificidade de um
tipo de convivência humana que, por ter assumido contornos próprios em nossa latitude, convencionou-se chamar de civilização brasileira.
Enteride-se aqui, por civilização brasileira, o conjunto
de realizações c_oncretas, recolhido ao longo da história
do Brasil, que determinam a índole política, sócio~
cultural e económica da organização institucional do
pafs e o seu processo dinâmico de continua recriação.
Na atribuição de Erioridades aõ planejarp.ento do progresso .e do desenvolvimento nacionais, freqUentemente
tem prevalecido critérios unilaterais, no mais das vezes
do ponto de vista exclusivamente econômico. A integração da cidadania, contudo, com dificuldade pode ser
~ompatível com uma compaFtimentação da vida social, e
mstitucional submetida ao império isolado de um ou outro aspecto. Deve-se, por conseguinte, buscar uma linha
política de orientação e qe ação que contribua para a
harmonização producente e dignificante dos cidadãos
brasileiros com o contexto espaço-temporal da terra e da
cultura do Brasil.
O_que nos compete agora, neste momento de ~~~1çãô
do País~ em que se articulam os componentes da gniride
reinstitucionaJizãção política da nação, na preparação,
no acompanhamento e, ulteriormente, na execução-dos
trabalhos e preceitos da Assembléia Nacional Consti~
tuinte, a serem consubstanciados na futura Carta Mag~
na, é contribuir, de modo substancial, para que o cidadão brasileiro comum seja instrumentado com uma visão_ e um discurso realistas e convincentes sobre o próprio Brasil, de forma a dar-lhe motivação e capacita-ção
para atuar da forma mais premente e eficaz -na.transformação de nossa sociedad~. Esta perspectiva, para ser eficiente, deve ser não só tributária da maior objetividade,
como também amplamente participativa e engajada na
conciliação da multiplicidade de interesses que, legitimamente, perpassa a Nação.
AÕ PÕder Legíslativo cabe, sem sombra de dÕVida; asSumir a excelsa missão de integn~:r, com altivez de espfri-
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to, a riqueza histórico~cultural da vida pública e política
dos cidadãos.
Com efeito, não ê de hoje que vasta bibliografia se tem

acumulado para interpretar, ensaística, histórica, sociológica, ecõnômica- e antropologicamente o Brasil e os
brasileiros. Lembremos-nos dos contributos pioneiros de
ensaístas como Euclides da Cunha, Sílvio Romero e Capistra no de Abreu e tantos outros.
Sintomaticamente, é o século XX o do assentamentodo caudal formador da nacionalidade brasileira, que vê o
incremento galopante destes estudos. Jâ é tempo, pois,
que o Poder Legislativo, especialmente o Senado Fede..
ral, faça eco a este reclamo e o encare como componente
metacrítico do processo_ de institucionalizar as formas de
relação sóciõ=política no Estado e na nação.
O clamor por esta estabilização das etapas veiicidas no
caminho da construção de nossa identidade nacional já
vem de épocas anteriores. De Gregório de Matos por
Vieira, Freí Caneca e Abreu e Lima, chegamos a expoentes como Varnhagen, Mauá, Rio Branco. Como não perceber a acuidade de um Pandiá Cológeras, de um Eduardo Prado, de um Câmara Cascudo? Como- Dão registrar
os ricos esboços brasilianistas de um Ayres da Mata Machado, de um Sílvio de Abreu, de um Sérgio Milliet?
Como não absorver as lições de um Caio Prado Jr.?
Como nào sentir os efeitos de um Fernando de Azevedo,
de um Oswald de Andrade, de um Roberto Simons-en?
Enfim, não é -posstvCI desfalcar a missão responsável do
legislador, como função do Estado, da opulêncíi desta
cultura, ornada ioda de muitíssiinos oUtros nomes, cuja
lista torriaria infinda esta breve justificação.
Trazer para o ínfiinO do Poder Legislativo, não apenas
de forma dispersa esporádica~ mas de maneira crítica e
sistemát~Cã, O estudo das formações econômico~sociais e
a anãlise das formas qtie-elas-ãssumíram-110 Brasil, o estudo comparativo das configurações histórico-culturais
que se registraram no nosso hemisfério, o exame do
modo pelo qual se conformaram a sociedade e a cultura
brasileira, assim ·como a análíse das formeis de estratificação social empiricamente detectáveis no Brasil e das
estruturas de poder que lhes c_orrespondem e, por fim, o
exame critico das construções culturais e ideológicas
através das quais se vem elaborando a consciência nacional, é: tarefa que transcende, em muito, o episódic-o e que
exige sistemãtic-a duração. Parece-me que s_omente o
campo de uma Comíssão permanente, c-om as c-orresPondentes atribuições, poderá díspOr dos prazos de tempo e
da largueza de horizontes para enfocãr os-- trabalhos
c-onstituintes e a revisão legisla:tiva permanente desde um
adequado ponto de referência: o de integração valorativa
do pontencial humano do pais e o da legislação não conflitante e conscientemente hierarquizada.
É de se lembrar que Brasília foi idealizada para o objetivo precípuo de constituír- pólo de desenvolvimento da
civilização brasileira, conforme o ideário contido na Jus-.
tificação do Projeto n~' 1.772, de 1960, da Câmara dos
Deputados, subscritos por 40 representantes de todos os
partidos de então, projeto encampado pelo Decreto n~'
49.873, do grande estadista Juscelino Kubitschek, é que
reza:

e

e

"Logo depois de terem concluído a construção
de Goiãnia, os Engenheiros Jeronyrrio e AberlardO
Coimbra Bueno inicíai-ilm uni 'movimeiiil.f pelá
transferência da capital federal para o planalto gciiano que pode ser considerado o ponto de partida da
arrancada que culminou na construção de Brasflia."
O Senado, por sua especificidade de representação da
vontade deste povo, cuja alma se quer respeitar e fomentar, pode e deve contribUir no sentido indicado.
Propõe-se, assim, a criaçãO de uma Comissão de De~
senvolviménto da CiviliZação-Br8.sileira; que identifique
e indique a legislação relevante e oportuna para a consolidação da estrutura institucional e o aperfeiçoamento
dos instrumentos de planejamento, execução e avaliação
da ação do Estado brasileiro neste sétor.
Espero, portanto, que a presente pi-oposição vetlha a
merecer o indispensávél" apoio dos eminentes senliores
Senadores, a fim de que possa o Senado Federai, deitarte, contribuir, d~cisivamellte, para consolidar ~_pr?cess_o_
di nãmico da ci viTízação brasileira.
Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1985. -Jorge
Kalume.
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O projeto lido,
após publicado e distribufdo em avulsos, ficará sobre a
mesa pelo prazo de 3 (três) sessões a fim de rece5-er
emendas, após o que será despachado às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Ené:as Faria) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje às l8 horas e 30 m-inutos, destinada à apreciação das seguintes
matérías:
Redação flnal do Projeto de Lei do Senado n~ 45, de
1982, e Projetas de Lei do Senado n's 174, de 1980, e 95,

de 1982.
_O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Vota-ção, em turno único, do Requerimento n~'
160, de 1985, de autoria do Senador Fábio Lucçna,
solicitando a transcrição, nos Ariais _do Senado, do
Artigo intitulado "direita dá sinais de que está viva", do jornalista Tãrefsio Holanda, publicado no
Co~_reio Braziliense, edição de 24 de juflho_ de 1985.
Sendo evidente a falta de quorum para deliberação, a
Presidência suspenderá a sessão por 1O minutos, fazendo
soar as campanhias, a fim de convocar os Srs. Senadores
ao Plenário.
Esfá suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 15 horas e 38 minutos e
reaberta às 15 horas e 48 minutos.)
Q SR._!''ª-E--ªIDENTE (Enêas Fari~)- Estã reaberta
a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum para deliberação,
fica adiada a votação do Requerimento n9 16Õ/85.

O SR. PRESIDENTE (EnéfiS Faria)- Item 2:
Discussão, em segundo turno, ~o Ps!Jjet~__ de_Lei
da Câmara n~' 18, de 1985 (n~>4.337/84, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargq~ na Se~
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Santa Catarina e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 526 e
527, de 1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 3 de setembro, do corrente ano, tendo sido
aprovada em primeiro turno.
E_m discuss~o o projeto em segundo turno. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fiCa adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~> 228, de 1981, de autoria do Senador
Gastão Mí.iller, que autoriza o MinistériO da EducaÇãO e Cultura a disciplinar a obrigatoriedade de
reprodução pelas Editoras de todo o pafs;-em regime de proporcionalidade, de obras em caracteres
braille; e a permitir a reprodução, sem finalidade lu~
crativa, de obras já divulgadas, para uso exlusivo de
cargos, tendo
PARECERES, sob n~'s 334 e 335, de 1984, das
COmissões;
de Constituição e Justiça, pela Constitucionali-dade e Juridicidade, com voto vencido do Senador
Helvído Nunes; e
de Educação e Cultura, favorável.
Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.)
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Não havendo quem peca a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) ---,Uelll 4:
DiscusSão, enl primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senadp__ n~' 158, de 1983, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que regula a utilização e a liberação da conta vinculada do FGTS,
para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n~>s 652 e 653, de 1984, das
ComisSões:
- de Constituição e Justiça, pela Constitucion-alidade, Juridicidade e, no mérito, favoráVel; e
_____de Ec~~~mia, f~vorável, com emenda que apresenta de n~' 1-CE.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão Ordinária de 8 de agosto do corrente ano, tendo a sua discussão adiada a requerimento do Senador Gastão MO!ler
para a presente sessão.
Discussão do projeto e da emenda em primeiro turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-.
são.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 20, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro que, acrescenta dispositivo à Lei n'
6.649, de 16 de maio de 1979, estabelecendo privilé-gio em favor dOs-locatários com mais de 80 anos- de
idade, no caso de despejo, tendo
PARECERES, sob n's 597 e 598, de 1984, das
Comissões:
de Constituição e Justiça, pela ConstituciOnalidade e Juridicidade; e
de Legislação Social, favorável, com voto vencido dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarem.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão Ordiná-iià de 8 de agosto do corrente ano: tendo a discussão
adiada a requerimento do Senador Nelson Carneiro,
para a presente sessão.
Discussão do projeto em primeiro tUifiO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE lEnéas Faria)- Volta-se à llsta
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral,
como Líder do Partido da Frente Liberal.
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: O governo, através de
seus Ministros da área econômica vem há algum tempo
insiStirfdo pela redução dos orçamentos de_ suas empresas
e dentre essas se situa a NUCLEBRÁS. h precisamente
o Programa_ Nuclear Brasileiro o objeto das minhas
preocupações nessa tarde.
Encareço a atenção dos Srs. Senadores para alguns aspectos que julgo muito importantes, que persistem atualizados desde que a CPI do Acordo Nuclear com a Alemanha apresentou suas conclusões e recomendações no
Projeto de Resolução n~> 127, de 1982, aprovado por este
Plenário em I 984.
No relatório da CPI ficou estabelecido como opítilão
do Legislativo, entre outras, as seguint"'s recomendações:
I -"No planejamento da ação governamental,
deverá ser considerado como de relevante interesse
nacional o emprego extensivo _d_os usos pacífiCos da
energia nuclear."
5 - "A revisão da alguns atos decorrentes do
Acordo Nuclear com a Alemanha mostra-se necessário para melhor definir e ajustar ao interesse brasileiro os Acordos de Acionistas."
6 -'~A Nuclebrás, ao assumir a responsabilidade pela transferência de tecnologia nuclear, aplicada
à fabrícação de reatares e ao ciclo de combustível,
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deverá e~penhar-se para concluir o referido processo-ao final da construção da 4' usina nucleoelétrica."
I I - .. Face à expectativa de retorno da inflação
a níveis suportáveis nos próximos anos, e à necessidade de uma política de contenção dos investimentos, conciliando os suprimentos energéticos com segura disponibilidade de recursos financeiros, a ação
governamental mais adequada seria transferir para
1985 as decisões sobre o cronograma das 4 (quatro)
primeiras UsiOas nucleares do Acordo com a Alemanha."
18- "Reservar, no orçamento do Programa
Nuclear, pelo menos 5% para inveStiinento em pesquisa (básica e aplicada) e desenvolvimento."

21 - "Especial atenção- deverá ser dada ao pleno
funcionamento da NUCLEP, a fim de conS.oridar o
proces~o de desenvolvimento tecnológico na fabricação de reatares•.•" "complementada com a intensificação do índice de nacionalização da fabricação
de turbogeradores".
22- "Esta pretendida normalidade da NUCLEP deverã compor-se com as disponibilidades
~~;~~.~:.e de produção do sistema empresarial priEstamos em 1985. h chegada_a hora da redefinição do
Programa Nuclear, c-onforme solicitada em 1982, tendo
ainda como justificativa duas razões adicionais: 1') a
ação de um novo Governo, e ter o Ministro das Minas e
Energia, Aureliano Chaves, reconhecido a irreversibilidade do referido Programa, ao mesmo tempo proclamava a imperiosa necessidade de ajustâ-la às reais condições financeiras que o País enfrenta·; 2•) Tendo os Ministros da Fazenda e do Planejamento, Dilson Funaro e
João Sayad o propósito de reduzir os investimentos
públicos, forçados que estão em combater o déficit orçamentário através de medidas eficazes.
b atual Governo, quando se organizou, partiu das
propostas apresentadas pela COPAG - Comissão do
Plano de Ação de Governo ao Pi-esiaente eleito Tãncredo Neves, encampadas pelo seu sucessor o Presidente José Sarney. N_o que se refere ao Programa Nuclear, a COPAG não propôS o rOmpimentO do Acordo com a Alemanha nem modificações que reduzissem o Programa
Nuclear à inexpressividade, mas recomendou 04ajustamentos com vistas a evitar a contimi3.Ção de desperdícios
verificados até agora, tanto em recursos humanos como
em dinheiro." Em outras palavras, repetiu o que havia
recomendado à CPI do Senado Federal, isto é, ajustar o
Programa e o Acordo à real capacidade de investimento
do País. Ressalvou a COPAG que, rio caso da implantação do ciclo do combustível, haveria .. doação orçamentária específica".
Discordei de algumas colocações da COPAG, embora
julgando como boas outras idéias a respeito da reformulação do Programa Nuclear. Criar uma empresa geradora de eletrícidade de fonte nuclear, à primeira vista, traria vantagens, porque surgiria daí uma empresa especializada na administração de centrais nucleares para atender a todas as rigorosas exigências de manutenção, segurança, armazenamentu do lixo, desativação etc... Tendo
a NUCLEN como subsidiária no campo de projeto e
coordenação de engenharia, preparação de recursos humanos etc~ .• esta empresa geradora nucleoelétrica, ao
vender seus .. Kws" ao preço paritário às hidroelétricas,
seria certamente deficitária. O Governo teria de suportála com recursos orçamentários, ou obrigar as empresas
distribuidoras a pagarem o custo real da energia fazendo
dilui~lo pela média.
A desvantagem deste modelo onerar as finanças do seter elétrico é temperá ria e inevitável, a não ser que o
Brasil renuncie à geração nucleoelêtrica. O que seria uma
falta de visão, que as futuras gerações não perdoariam.
Cedo ou mais tarde, inapelavelmente, o Brasil, como os
demais países de economia industrial, terã de se abastecer da energia de fonte nuclear. É uma simples questão
de tempo.
Nesse sentido, devo reportar-me às recentes tendências observadas nos Estados Unidos. Europa, Japão _e
União Soviética. Enfim, em todo o mundo industrial hã
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eletricidade e eu me lembro, perfeitamente, de quando
nós fiierriõs o imiuêrito -s-obre o pú;grama nuclear, Naquela ocasião, uma projeÇão de coilsumo de 7.3%, ao
longo dos restantes anos deste século, fatalmente levaria,
por volta do ano 2000 a 2005, a total esgotamento do potencial hidrelétrico brasileiro, no consumo médio de
7.3%. Ora, nós estamos com 12%. Por esta razão, reforçando a argumentação do Senador Virgílio Tãvora,
que é um profundo conhecedor da matéria, algumas fontes idôneas já comentam a possibilidade de racionamento da energia elétrica para dentro de poucos meses. Esse
é o retrato da conjuntura atual.
Uma verd;de é-i~q~~Úonâvei: ~-~antfdos ess~- valores de crescimento do consurrio, dentro de 20 anos o Pais
verá esgotado o seu potencial de hidroeletricidade de exploração econômica, competitiva com a nucleletricidade,
ou seja, o custo do quilowatt hidrelétrico instalado em
torno do custo atual de 3 mil dólares. Porque vale aqt.li
comentar que algumas personalidades do mundo científico, alguns porta-vozes da sociedade brasileira e ciência
se opuseram com muita firmeza contra o programa nuclear. E sempre a base da argumentação desses cientista
era o de que o Brasil dispunha de um potencial hidroelétrit:o ·JnCoriiénS:iJ.rávêl, inesgOtãvel. E nUnca se detiveram
para essa análise simples, que é uma avaliação de consumo presente, uma projeção para o futuro e verificar se
realmente existe esse potencial hídroelétrico sobretudo
competitivo economicamente com outras fontes de energia,porque existe na Amazônia, por exemplo, alguns potenciais cujo custo do quilowatt instalado vai a 7 ou8 mil
dólares. Quer dizer, inteiramente inaproveitado.
Prosseguindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A credibilidade da energia nuclear se estabiliza em
toda a parte. Passados mais de 25 anos de uso intensivo
o Sr. Virgílio Távora - Permite v. Ex• um aparte?
de unidade de médio e grande porte, sem ter havido nenhum acidente fatal, conseqUente do mau funcionamen0 SR. MILTON CABRAL- Com muito prazer, Seto de reatores, o fato é que a energia nuclear serâ a sanador Virgílio Tâvora.
lução das necessidades do País a partir da década 1990, e
o Sr. Virgílio Távora·:..- Numa hora deStas, estimaria----- insubstituível ã partir do ano 2000, por duas ou três démos nós que 0 plenârio estivesse cheio para ouvir 0 discadas à frerite, até entrar em produção as centrais tendo
--curso de v. Ex~ que nos aparece como um aviso. 0 povo
como fonte de calor a fusão nuclear.
brasileiro, latino-americano, adora os slogans, os modisSão prazos de 15 a 30 anos e que nada significam na
mos e os tabusc_ Agora, nós poderfaffios nos colocar,
vida de urna Nação.
Quanto ao custo, hoje o maior obstáculo à dissemicomo v. Ex~ bem estã procurando fãzer, na de-vida sítuação, o equacionamento da necessidade ou nã.o da ge!'lação da nucleletricidade, realmente tem se ampliado de
ração nuclear..._Entào 0 slogan é aquele:. "O acordo nuforma impressionante e quase imprevisfvel.
-- Nos últimos 15 anos, ou seja, de 1970 para cá, quando
clear foi um absurdo, foi uma megalomania do Governo
Geisel". Isso af todo mundo achou muito bonito explicar
o Brasil tinha iniciado a construção de sua primeira cenisso. Mas, nós que participamos desse acordo, queremos
tral, em 1972, Ang·ra I, o tempo para projetar e dar partidar 0 aplau_so a_esta lúcida exposição que V. Ex• está fada a uma usina nuclear praticamente dobrou e o custo fizendo~ Quil o Pais que conseguida e qual a outra sinanceiro passou a ser três vezes mais.
t_uação _em_ que nós alcançaríamos uma transferêncíã de
Uma política reclamada para forçar a baixa de custo e
encurtar prazos estã na padronização Jo:; equipamentos.
tecnologia de todo ciclo do combustível? Qual o acordo
que nõs proporciomi.riit isto? Obvio, não vamos defender
No Brasil, não demorará muito, teremos de planejar
o ex.agero do_ número de unidades geradoras. Mas, essa
uma usina padrão do tamanho de Angra l, de 500 a 600
justamente era uma das pré-condições para o acordo. Anegawatts, mesmo porque já se cogita, no paises onde se
prevê o maior apelo à energla nuclear, a preferência por
gora já passou 0 tempo, dez anos, podemos falar bem à
vontade a respeito. Eminente Senador, ou nuclear ou teunidades de porte médio de 400 a 600 negawatts, ao in~
melétrica, aí é o fulcro da n·ossa intervenção no seu disvês de I .000 ou mais nega watts, a exemplo das unidades
curso. Termelétrica convencional ou termelétríca nudo desenho alemão de Angra II e III. que pareciam ser,
há alguns anos atrás, as mais econômicas.
clear, é necessária para uma complementação energética.
Não há a menor dúvida, só mesmo quem não conhece
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte?
nada de engenharia é que pode afirmar barbaridades,
O SR. MILTON CABRAL- Com muito prazer.
como ouvimos, tantas vezes, depois do acordo feito, de
que se pode manter em termos económicos um sistema
O Sr. Jutahy Magalhães~ Vejo com satisfação V. Ex~
baseado única e exclusívamente em hidreletricidade,
trazer este assunto ao debate da Casa, porque foi um asesquecendo~se da sazonalidade dos deflúvios hidrológisunto que durante alguns anos chamou muito a atenção,
cos. Parabenizamos V. Ex~ por, num momento desse,
não apenas do Congresso Nacional, como da sociedade
com toda serenidade, estar mostrando aquilo que, podebrasileira, principalmente da sociedade científica. No
remos dizer, é curial, é evidente. Ninguém quer ver esta
ínicio, V. Ex' recorda-se muito bem, era quase um crime
verdade, mas V. Ex• com muito discernimento está no
de lesa-Pátria alguém se manífestar contra o acordo numomento trazendo luz a este problema.
clear, quando ele foi estabelecido, quando foi assinado.
~inguém podia ser contra, porque, se o fosse, estaria
O SR. MILTON CABRAL - Eu agradeço a intertraindo a Pátria. Posteriormente inverteu-se a situação.
ven_ção de V, Ex~ como sempre muito clara. Na realidaPassou a ser quase que um crime de lesa-Pátria alguém
de, o Brasil não pode fugir a essa determinação, porque,
ser a favor do acordo nuclear. Veja V. Ex~ que a sociedacomo eu estou observando aqui, houve um crescimento
de
gosta muito de unir esse problema da energia nuclear
da energia elétrica acentuado, cuja média foi 12.1% nos
ã questão da bomba atômíca, lembra-se logo de Hiroshiúltimos 12 meses, levando ~m conta que nós estamos no
ma
e Nagasaki, quando V. E_x~ bem disse em seu pronunperíodo de recessão económica. Se houver reativação da
ciamento que, há 25 anos, existem usinas de energfa nueconomia~ então a demanda naturalmente aumentará
clear em funcionamento e até hoje não se sabe de neconsideravelmente.
nhum acidenü~ que tenha ocorrido e trazido morte. Veja
Esse consumo de 12%, que eu posso até admiti!'; como
Y. Ex~ que a discussão em torno- do desconhecido é realcomentei antes, foi em grande parte pela substituiçãO da
a retomada da construção de usinas nucleares, mesmo
naque[aS áreas que aín'da dispõem de potencial hidroelétrico. como a União Soviética. Atê 1990, 20% da geração
di ClCTiiCiããde nos Estados Unid-OS.SCr-á de origem nuclear, enquanto era 13% em 1984. ··
Pelo fato dos projetas não serem claros quanto ao cus~
to definitivo_ de uma central elétrica de fonte nuclear, e
de que modificações tecnológicas podem vir a ser introduZidas, poT iSsâ ·mesmo os dados continuam a ser im~
previsíveis. No Brasil não escapamos desta realidade
universal. Angra I foi planejada para custar o Kw instalado US$ 510, e finalmente ficou por quase USS 3.000, 6
vezes mais.
Entretanto não há muito o que divergir, se discutidoS
os problemas em termos sérios e realistas. Gerar eletricidade de usinas termoelétricas, seja a carvão ou petróleo,
é rri3.is caro, e de fonte solar para- unidades de grande
porte não existe uma tecnologia realmente competitiva,
embora grandes avanços estejam acontecendo nesse se_n~
tido. Restam, portanto, os recursos hídricos, que têm limitada potencialidade. O urânio passou a ser, portanto,
a grande alternativa pelo menos para os próximos 30
anos.
__
Sr. Presidente, Srs. ·Senadores, o Brasil não poderá fugir ·da tendêncía mundial. Apesar da recessão econômica
c;l.os últimos anos, e da lenta recuperação que assistimos
no presente ano, mesmo assim, o crescimento do consu~
mo de eletricidade_subiu de 12,1% nos últimos doze meses- isto é, de abril de 84 a abril de 85. Embora em boa
parte esta alta taxa seja explicada pela substituição a derivados de petróleo, o consumo liquido passou a crescer
8% em média. O consumo do setor industrial no período
foi de 18,4%, o residencial de 3,8% e o comercial de 4,1%.
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mente dilicil. V. Ex• foi Relator da CPI da Energia Nuclear, junto ao SenadOr ftarriar Franco, como Presidente.·
Lembro-me muito bem, pÓrque participei dã CPI também, de que, como V. Ex• reafirmou, o problema das
fontes cOnhecidas de_energia para o futuro andavam na
base de 200 mil MWs, eram as reservas do País, o potencial já dimensionado ...

O SR. MILTON CABRAL --Não era o poténcial
líquido, era o potencial bruto.
O Sr. Jútahy Magalhães -- Exato. E também, como
V. Ex• bem disse, Q... filê-mignon" jâ esta~apraticamente
todo esgotado com Itaípu, Tucuruf, agorã com Xingó e
Itaparica. Essas grandes quedas estão esgotadas. Então,
vamos ter trasferêncla de energia a longas distâncias a
um custo altíssinio-e o-aproveitamento-da Bacia Arnazônica, como V. Ex' também falou, a um alto custo. Então,
vejo qrie V. Ex' está tnizendo um assunto numa época
que; talvez, possamos discuti-lo sem emocionalismo.
O SR. MILTON CABRAL- ~ verdade!

O Sr. Jutahy Magalhães- Então, n6:s podemos ver a
questão principal, que são os recursos económicos do
Pais, para a instalação de duas, de três ou de qUatro usinas nucleares, porque hã necessidade e toáos nós deve-mos reconhecer. T arr. bêm devem os saber que o tempo de
maturação de uma usina dessas, do início do seU planejamento até o funcionamento da usina me parece que vai
de um prazo de 8 a lO anos. Desta maneira, precisamos
tomar decisões hoje para termos os beneficias dessaS decisões no final do século. E no final do século, nós não
teremos mais reservas para utilização da ·ene"f8ia- hidráulica.
-·0 SR. MILTON CABRAL· V, Ex' tem toda razão,
Senador Jutahy Magalhães, quando observa, entre outras coisas ...

O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a
campainha.)- O tempo de V. Ex• Cstâ esgotado. APresidência pediria que V. Ex• não concedesse mais apartes
e encerrasse o seu discurso.
O SR. MILTON CABRAL- Sr, Presidente, farei o
possível para atender ao apelo de V. Ex• _
Mas, dando proseguimento na resposta ao oportuno e
excelente aparte do Senador Jutahy Magalhães, eu acrescentaria ou reforçaria a sua argumentação de que realmente, em energia nuclear, nada se pensa e nada se faZ
com menos de 10 ou 15 anos de antecedência. A interrupção mesmo temporãria ou totalmente, como muitos
pregam, do programa nuclear provocaria conseqUências
muito grandes que a Nação iria sentir dentro Ue pouco
tempo.
Terminando um raciocínio que estava desenvolvendo
há poucos instantes, eu pediria a atenção dos Srs. Senadores para concluir este período dizendo que o avanço
tecnológico que está acontecendo_ na indústria de reatores e a tendência mundial pela preferência de unidades
nucleoelétricas dã ordem de 400_ a 600 mw também se acrescenta o avanço das usinas a gás aquecido a alta tem:peratura (os HTGR), cujo desenvolvimentO de sua tecnologia está mostrando ser uma usina altamente cornpe-tiviva com o TWR, até então preferidos em todo o mundo.
Outra questão que sempre desperta muita curiosidade
é quanto ao lixo nuclear. Hoje a tecnologia do tratamento e armazenamento de lixo tem avançado consideravelmente, empurratla pela necessidade de dar solução mais
segura possível à crescente produção, ao redor de uma
tonelada por usina de grande porte, tipo Angra II, em
cada ano.
Na Europa, em 2 unidades situadas na França e na Inglaterra, em 1983, fOrain reprocesSadas 2.000 t de lixo.
Como sabemos, esse ti-atamento dâ em retorno o Urânio, que serve para nova carga, o Plutónio (na forma de
nitrato), a ser usado nas futuras usinã.S de reaçâO i'áplda
(fast breeders), e por fim o lixo nuclear,- coni 9:3% -deradioatividade.
Este é tratado corri ácido para formar Compostos dC
vidro, blocos de borosilicatos, que são armazenados em
container de aço inoxidável, atê ser depositado em definitivo em lugar inacessível.
Peço desculpas por fazer referências a estas informações, mas isto ajud:;t a entender melhor o problema,
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Reconheço como q_a maior importância que a_ opin!ão
púQijca se cooscientize do significado da energiã de fonte
nuclear para assegurar a autonomia energética, da nossa
capacidade de suprir as futuras necessidades com toda a
segurança para as populações, e da plena utilização dessa fonte energética para os diversos e f;l,mplos usos, inclusive na propulsão de grand~s navios mercantes, e de unidades de defesa como os'submarinos e porta-aviões, na
produção de elevados volumes de vapor exigidos nas diversificadas explorações minerais e atendimento de intensivo Cõnst.imo nos grandes distritos -industriais.
E isto que a Alemanha já procura fazer com _a utilização da--en-efgía·nuclear,
O cancelamento de expressivo número de projetes,
que observou-se na Europa e nos Estados Unidas, des4e
I 974, fez com que a indústria dessas regiões desenvolv~
se atividades de projeto e manutenção, -resultando, em
conseqUência, uma extensão da vida útil das usinas, que
de 25 passou para 30 a 40 anos. O uso intensivo do computador ajudou muito a essa reorientação.
Este ê um dado muito interessante porque, quando o
Brasil ingressou na era da energia nuclear, naquela ocasião, a média de vida das usinas andava em torno de 20 a
2.s-anos. Hoje, comO- estoU aqui afirrnando~-JâpãSSOU a
ser de 30 a 40 anos.
Enquanto o vaso do reatar e a reação nuclear não geram maiores complicações durante a operação da usina,
os outros cõmporierites (compreendendo a parte· convencional complementar, como a geração de vapor superaquectdo,_a tra_psferência de calor, e a_Iirne_ntação da turbina) mbstram~Se complexos e exigentes de novos desenhos e materiaís: São tubulações, jutltaS, vãlvulas, boffibas, etc... , de onde surgem a grande maioria dos problemas.
Foi exatamente ai, Sr. Presidente, Srs. Si:nadores, que
as i?d_ústrias de reatares, aquelas que perderam grande
parte do mercado das grandes instalações, concentraram
suas atenções para produzir melhores componentes. E a
introdução desses melhores componentes resultou no
prolongamento da vida útil das usinas.
Para esses componentes e materiais utilizados, foram
desenvolvidos completos de integração computadorizados, e utilização de .. robôs" capazes de simular, inspecionar e até desenhar pecas, especific3r mateliais, limites
de esforços de carga, etc... O que se fazia antes em meses
e at~ e~ anos para prevenir falhas e acidentes, hoje, com
essa metodologia da integraçãO leva-se__!Di_nutos. Os_te8tes são frequentes e cobrem todas as partes da usina, de
forma permanente e sistemática. Por isso, ao tempo de
vida -útil fOram acrescidos quase 20 anos. ConseqUente-mente, os regulamentos de manutenção foram consideravelmente modificados, daí a "Períorm:ince" alCançada
nos últimos. anos pelo sistema de geração elétrica de fon~
te nuclear nos Estados Unidos e em outros países industriais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não _devo estender-me em considerações de natureza
técnica, ao abordar este importante tema. Isto é preocupação maior para os especialistas. O que me interessa é a
-visão macroeconômica relacionada com a disponibilidade de eletricidade e o domínio pelo Brasil de todas as etapas e aspectos do conhecimento tecnol~,gic_p, ao mesmo
-tempo em que 0- povo brasíleirÕ possa Compreender a
significação deste domínio.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -~V. Ex• já-ultrapassou o seu tempo em mais de dez minutos. A Mesa
gostaria que V. Ex' encerrasse o seu discurso.
O SR. MILTRON CABRAL - Vou terminar, Sr.
Presidente.
ç~be, ao final des_~s comentárips, abordar essa tão
surrada questão do Brasil pretender fabricar uma bomba
_ atômiÇa._ V:imos nestes últimos dias pronunciãme'ntos do
_Mi_nfstro do Exêrcito COlocando no devido lugar as refer_ências _gu~ _ft!(~O -respOnder inda8icões sobre possibilidade d08rasil ingreSsar no chamado "clube atómico".
oesCiarecirriento do Ministr-O LCôiiidas-doiic!iTVCs foi
absolutamente correto. Não poderia dizer outra coisa
qtianfO -_ao posicio~amento brasileiro, que ê: tradiciOilal.
Em outras palavras, todo o esforço nacional volta-se
para ó pleno domfnio do combustível nucleai-e de suas
pacíficas utilizações.
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1! mais do que evidente, e não se pode esconder, qu_e os
países que dominam completamente essa avançada tecnologia estão igualmente aptos a fabricar artefatos militares que dependam da fonte nuclear. É também evidente que este caminho não é intefi8ente. Não nos interessa,
sob nenhum aspecto, construir uma dispendiosíssima linha específica de uso militar, porque passaríamos automaticamente a receber as atenções das nações atomizadas do He!llisfério Norte, com extraordinária capacídade destruidora em qualqUer parte do Globo terrestre.
Não vou aprofundar-me nessas considerações, apenas
desejo deixar muito claro que toda a nossa política visa
unicamente o campo pacífico, Não podemos, sob qualquer pretexto temporário, abandonar o trabalho iniciado em 1975. Já pagamos· um altíssimo--preço qii.30do in~
ter-rompemos o empenho patriótico doIluStre Almirante
Ãlvaro Alberto.
Agora, em boa hora, o ilustre Ministro Aureliano
Chaves cria tJ,ma_Ccmissão de Avaliação do Programa
Nuclear_Brasile-iro, sob a presidência do erriiii.énte Professor José lsra(!} Vargas. Espero que a política- nuctear
continue firmem~nte apqiada, embora ajUsütda à realidade da atual conjuntura econôrnica. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra, ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO.-Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 7 de agosto do próximo passado, em razão dos
boatos e, sobretudo, as incertezas que cercavam a comercialização-do troi gordo e tendo~se em vista as notícias da
ameaça de importação de carne bovina, que nós sabíamos que era para forçar a baixa dos prC"ços internos, oClJpeí a atenção da Casa para"'demonstmr o descabimento
daquela medida e o que ela representaria, em termos de_
tal importação, para os mais exaustos agropecuaristas
nacionais.
Embora, Sr. Presidente, sabedor de que se tratava de
mais um escapismo, de mais um v~i-não-vai desta Nova
República que, velhaca e irresponsavelmente não efetuou a estocagem governamental em tempo hábil, estocagem essa que foi aprovada pelo Conselho Monetário
no Governo anterior e, em conseqUência, para transferir
as·-suâ:s irresponsabilidades para os ombros de alguém,
qÕe não fosse ele, o Governo, elegeu os pecuaristas.
Mas mesmo assim, eu fui informado de que s·6 haveria
intervenção ou mesmo importação de carne se os preços
extrapolassem os limites do Indice Geral de Preços, isto
é, preços nominais por arroba, acima de Cr$121.000, isso
em agosto, e Cr$145.000, em setembro; e previsto atingi·
rem Cr$162.000 em outubro, que é o pico da entressafra,
isso porque, como eu disse, eu pude apurar, pretendiam
manter os preços nos níveis de 1983, corrigidos, vale repetir, a valores do Indice Geral de Preços do mês de julho de 1985.
Por oUtro lado, Sr. Presidente, naquela oportunidade,
eu demonstrei - e o faço novamente, chamando a
atenção dos Srs. Senadores, - para o fato de que, em
1980, uma arroba de boi rendeu ao pecuarista nacional
- US$25.20, ou, em termos de OR'.TN, 2,34 ORTN, a partir áe qúando os preços foram sendo achatados até atingirem US$8.35 e 1,12 ORTN e junho de 1985, quando o
preço nominal por arroba foi de 47 mil cruzeiros. Pois
bem, Sr. Presidente, como se depreende dos menciona~
dos números, um _processo de descapitalização de quase
cinco anos em cinla do produtor, levando o setor à quase
falência total, não foi o bastante para atender os apetites
insaciáveiS:-dO~-tecilocrãlas de" ontem e;ãgora, da Nova
República. Precisavam os novos donos do Poder de um
bode expiatório. Não Podendo culpar o chuchu pela in~
fiação mais uriia vez avançaram na parte mais fraca da
cerca, não" admitindo nem mesmo os valores com que se
comprometeram com base no lndice Geral de Preços.
istõ é; ciüandO os-preÇOS atingfi~uii O patamar de 130 mil
cruzeiros por arroba nos últimos dias de agosto. Não ti·
veram dúvidas; lançaram mão do entulho autoritârio,
puseram em pfática a famigerada Lei Delegada n'í' 4 para
tabelar o preço da carne nos frigoríficos e no varejo. Ta-1
e tamanha a inconseqUêncía de tal tabelamento, digno
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não de um Governo que se respeita ou que quer ser respeitado, mas tipo do negócio que se aplica aos critérios
de preços dos camelôs, esses marreteiros de calçadas que
vendem por aí mercadorias falsificadas ou, então, de um
Governo que diabolicamente pretende levar a NaçãO à
total desobediência civil, ao total desrespeito à ordem estabelecida.
E os exemplos estão aí sr. Presidente: hoje mesmos
nós tivemos noticias que os Juízes do Tribunal do Trabalho, em São Paulo foram agraciados cpm ·ovos atiradOSpor grevistas; naturalmente grevistas prOfiSsionais, porque trabalhadores, Sr. Presidente, o homeni que tem calo
na mão, normalmente, tem respeito por si próprio porque tem vergonha na cara e não agride autoridades.
Mas, por certo, trabalhadores que não têm calos na mão,
e muito menos vergonha na cara, e trabalhadores entre
aspas, são dados a esse tipo de ãgitação e de bagunça,
como fizeram lã no Tribunal de São Paulo. E parece-me
que, uma grande parte do Governo- qUi:: afi::Stâ, busca diligentemente este estado ·de coisas. Daí POr que essa ia bela não me surpreendeu muito, Si. Presidente. E tanto é
verdadeira essa situação que o próPríO Ministro declarou que a tabela tinha um único objetivo: o do trazer os
interessados do setor para um acordo de cavalheiros.
Ora Sr. Presidente, veja a falta de seriedade, um Ministro
de Estado determinar que seja tabelado um produto, um
produto que vem sacrificandO sobremaneira os seus pro-dutores, e este Ministro esvaído de certa autoridade moral teve que lançar mão desse expediente draconiano,
lançar mão de uma tabela esdrúxula, iníqua, ·rncoilseqüente, irresponsãvel, para fazer -com que os produtores
viessem ter com ele um entendimento para fazer inaiS um
acordo de cavalheiros. E esses acordos de cavalheiros,
Sr. Presidente, sabemos que têm sido uma constante nos
últimos 20 anos, no Brasil. Acordo de cavalheiros onde o
homem da roça entra com as costas, porque um tem que
bater e outro tem que apanhar; e o homem da cidade,
normalmente representado pelo Governo, entra com o
porrete. Mas, Sr. Presidente, para melhor compreensão
dessa inconseqaência oficial, desse ato da Nova República, vale notar que após o alarido todo que se fez em torno da reforma agrãria, e agora preCisando criar antipatia, precisando orientar o ódio do homem angustiado da
cidade, esse ódio que-vem sendO gerado e fermentado até
por atos do próprio Governo, acalentado por elementos
de dentro do Governo, precisarido orientar essa fúria
que já começa a tomar conta da população urbana, precisavam colocar o pecuarista numa situação realmente
difícil diante da opinião pública.
Sabemos, Sr. Presidente, que reforma agrâria nenhuma será feita, porque só qUerem a bandeira do problema.
Não querem resolver o problema coisa nenhuma! Querem agitação, querem intran-qüilizar, querem turbar
aqueles que ainda ousam trabalhar e produzir neste País.
Mas, para agradar o povão, ou melhor, para embrulhar o povão, tinham que resolver o problema de fato. E
tanto é, Sr. Presidente, que para justificar a fantasia, essa
outra fantasia, da qual tínhamos notícia e que estava
sendo alardeada aqui pelos arautos da Nova República
- a queda da inflação- que qualquer leigo _estava assistindo e que nada mais era que um represamento; era um
esbulho que iria liquidar com algumas empresas estatais,
talvez as únicaS. que não são lesivas ao contribuinte,
como é o caso da PETROBRÁS, da ELETROBRÃS e
algumas outras que são imprescindíveis ao desenvolvimento brasileiro e que, de certa forma, essas coitadas
dessas estatais que prestam efetivamente serviço ao Pais
mas, que servem de capa e de camuflagem para as malandragens todas que se escondem nessas legítimas e autênticas estatais. Mas, de qualquer forma, elas estavam
ameaçandas de quebrarem, em virtude de um contingenciamento malandro das suas tarifas. Logo, não houve
mais como represar a inflação e ela aí estâ a Ilí\rel jamais
registrado pela História Republicana.
Sr. Presidente, o tal tabelamento, como demonstram
os fatos, mesmo revogado, prestou-se para os seus nefandos propósitos, isto ê, intranqailizar o produtor, tornâlo mais inseguro e jogar os incautos consumidores contra
os produtores rurais.
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Vejamos, os efeitos do tal tabelamento e vejamos, _es~
pecialmenie, a falta di CritériO,- sobfetüào a ausêncía de
sinceridade, a totaf má fé, eu diria mesmo, ou total incompetência dos autores da tabela. Se por mã ~não deveriam permanecer no cargo, por incompetência, creio
que é_ óbvio, também não deveriam_ permanecer. Mas a
verdade é que fixaram o preço da carne para os frigoríficos a níveis que reduziam o preço do boi amenos de l 00
mil cruzeiros, quer dizer, o primeiro acordo _de cavalh_eiros jã não valia mais, porque a tabela diz o contrário, diz
que o boi tinha que ser vendido a menos de I 00, porque,
na realidade, os preços fixados não correspondiam sequer a 100 mil cruzeiros a arroba. Mas, ao mesmo tempo, para esnobar o burrismo, ou para escarnecer da inteligência nacional, o tal art. 39 da famiger.;tda Portaria da
SUNAB simplesmente eliminara a figura do distribuidor
de carne aos varejistas, proibindo- diz a Portaria no §
39 - "o acréscimo de despesa de qualquer natureza
sobre os preços constantes_ na_nota fi~l emitida pelo
matadouro-frigorífico, matadouro e Marchante!"
Ora, Sr. Presidente, se a mercadoria é tabelada, ê óbvio que-v. Ex• Ou qualquer empresário teria que emitir
no preço de tabela.
Se o distribuidor não pode agregar qualquer despesa,
inclusive diferença de ICM entre uma Unidade da Federação e outra, se f!ão pode agregar nenhuina despesa ao
refaturar a mercadoria, simplesmente eliminaram do se-tor à distribuiçãO:
__E quaJquer ignorante, qualquer incompetente do Go-

verno ~em a obrigação de sa9er que é impossível a um pequeno aç-ougueiro comprar uma carreta de carne. Logo, ele não pode atender ao varejista. Nem mesmo os
grandes supermercados, Sr. Presidente, recebem, em
uma~óloja sua, mais do que 20 ou 30 p~aS de carne, ou
seja, o equivalente a 5 ou 10 bois, no mâximo, porque recebem carne diariamente.
Na verdade, Sr. Presidente, eles quebravam os varejistas com uma margem de lucro estabelecida na tabela,
porque é absolutamente insuficiente para cobrir até inesmo os encargos tributários, conforme demonstro, em um
quadro, que vou encaminhar junto à este pronunciamento.
E eles quebravam, de uma vez para s~mpre, os mais
que êoffi6B.Iidos- fríSól-üiCos, os qu"ais sobreVivem, na sua
grande maioria- e não hã ninguém no Governo que ignore isso, Sr. Presidente - atravês do puro e simples
liãO-recolhimento de impÔstos devidos.

Para tristeza nossa, este Paísjã tem-juízes- como é o
caso do Estado de São Paulo - onde a Justiça concede
mandato de segurança aos sonegadores, para não terem
que recolher o ICM. Porque, em verdade, São Paulo
pode se permitir a esse tipo de luxo. Já que eles são impedidos pelo Senado de fazer uma alíquota inferior àquela
aqui votada, eles adotam os sistema de esmagar os pequenos Estados, através da pura e simples arrecadação,
não cobrança, não fiscalização. Mas, na verdade, é que
ali a prática já é do conhecimento de todos, ninguém, recolhe imposto e continua se tocando por aí.
Acontece, Sr. Presidente, que além desse tipo de fraude, há coisa pior, as constantes concordatas, que sabemos todos; sempre em cima do desgraçado do produtor
rural. Fiz um trabalho, à época em que era Governo, e
consegui sensibilizar nossas autoridades monetárias, no
sentido de desobrigar o fazendeiro, o invernista, o criador, da responsabilidade do endosso da famosa nota
promissória rural, para que se exigisse dos industriais do
setor, admiriistraaores de cereais, especialmente da carne, que eles mesmos avalisassem os títulos, assumindo a
total responsabilidade da liquidez, diante dos bancos,
para exonerar os nossos pecuaristas dessas constantes
concordatas que são, hoje, mais uma permanente no setor. Mas a verdade é que,_ de umª_ forma ou c_l.e outra, de
quaiiCIO em vez, quase nuffia constante, repito, lã vão os
nossos invernistas, os nossos criadores se habilitando em
concordatas, tal a insegurança oferecida pelos industriais
da carne com aqueles que com eles negociam e lhe·dão
credito.
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Sr. Presi~ente, aq~j_n_os quadros nós __vamos_ ver que
mesmo c-om o novo acordo de cavalheiros, acordo entre
aspas, não terão condições de sobrevivência esses frigOríficos, tais e tamanhos os prejuízos previamente_ estabelecidos para cada boi abatido.
Aqui estão os prejuízos que o varejista teria, observada, mantida a tabela, e aqui estão os números e o estudo
realístico ~sabe V. Ex• que sou um homem do setor,
realmente conheço, pela vivência do dia-a-dia, o problema onde demonstro que, com esse acordo de cavalheiros, cada frigorífico vai ter um dêficit, um prejUízo líquido de Cr$ 104.881 por boi abatido.
Agora, V. Ex's hão de indagar: por que concordaram
os frigoríficos e os varejistas com esses preços, com esses
prejuízos, se era um acordo de cavalheiro~ A verdade é
que todos estâvamos tendo sobre o nosso pesc_oço a espada da SUNAB e a maioria, desgraçadamente, estã naquela condição de tampar buracos, comprar a prazo de
"a" para pagar a "b'', comprar amanhã de "b" para pagar a "c". Ou, en_tão, naquela figura do ciclista, se parar
de pedalar cai. Não vai cair em cima do Governo, não
vai cair eiii. Címa de nenhum tecnocrata. Quando. cai ê em
cima d_o infeliz, do mais que sofrido pecuarista, porque,
na medida em que vão estourando essas arapucas, essas
verdadeiras armadilhas que são os tais frigoríficos do
Brasil, -hoje, invariavelmente ocorre prejuízo de dezenas,
de centenas de pecuaristas.
A -verdade é que o setõr estâ, como eu disse, mais do
que combalido.
Também, Sr. Presidente, os tecnocratas da Nova República, a exemplo dos anteriores, estão ultimando, estão como que dando um acabamento da falência total do
setor da indústria -de carne, no Brasil e, sem dúvida alguma, com o propósito já há muito acalentado, que seria a
criação da tal CARNEBRÁS ou qualquer outro nome
que venha a ter. O pior é que ela vai ser criada, afiilal,
c-ontra os cfamores de todos: os pecuaristas, porque jâ estão cansã:dos-de vender e nãõ receber; o povo, carlsado
de pagar preços aparentemente elevados, nos picos da
efitressafi'a e, de-rii_Odo especial. Neste ano, quando não
se cuidou de fazer a estocagem com os recursos que foram colocados effi--disponibiHdade pelo Ministério do
Planejamenfb e da Fazenda- em oito de março deste ano.
A verdade é que_ a estatização entre nós chegou a
níveis-Que tOdos nós, não tenho nenhum receio de proclamar como algo insuportâvel e cuja eficácia só pode ser
retratada se comparada a outros absurdos, como é o
caso do preço da alimentação nos últimos anos, graças,
sem dúvida alguma, ao abandono, a total falta de apoio
à produção, por parte de todos os nossos governantes;
todos estão preocupados em cortejar e bajular os setores
urbanos da economia, a área da cidade, a área que faz
passeata, que faz greves, faz protestos, esquecidos de
que, assim- prOcedendo, eStamos traçando e cavando a
sepultura de todos nós.
Sr. Presidente, trago, também, alguns dados que retratam como temos sido descuidados no que diz respeito à
alimentação neste Pafs. A alimentação subiu tanto qUe
só há, em todos os indicadores, um item comparâvel aos
preços da alimentaç:ã"o, nos últimos sete anos: é a beleza
do serviço público no BrasiL Segundo esses dados publicados pelo IBGE, partindo do número índice de 100, de
1977, chegamos em 1978, a alimentação com 158,6; 279,1
em 1979; 520, em 1980; 1.148 em 1981; 2.295 em 1982 e
7.515 em 1983.
Em contrapartida, vejam V. Ex•s, essa beleza de serviço público, prestado por essas "coisinhas engraçadas"
que chamamos de estatais - repete - mas sempre acima do preço da alimentação, para ser superada só em
1983. Vejamos.
Em 1979, a alimentação subiu, num índice de 100, em
19-_77, para 279 .I, e os serviços públicos subiram a 322.2;
em 1980, quarido a aHrilentaçãO atingiu o patamar absurdo de 520.1, os serviços públicos atingiram 617,8; em
1981, quando a alimentação atingiu 1.148.0, os serviços
públicoS 1.329.0; em 1981, o-índice de 2.295.0, para ã alimentação e os serviços públicos, 2.607.0; e em 1983, Os
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serviços públicos atingiram 5.918.0 contra 7.515.0 da aliM

mcntação, como se vê no quadro abaixo:

BRASIL 1977 -

1983

Alimentaçio
1977

1978
1979
1980
1981
1982
1983

(fn9ice llO)

158,6
279.1
520.1
1.148.0
2295.0
7.515.0

Serviços Públicos
1977

(índice

1979
1980
1981

137.8
3222
617,8
1.329.0

1983

5.918.0

i6o1.0

Mas aqui V. Exts vão constatar que, em janeiro de
1982, Quárido o boi atingia Cr$ 2.354,00, _em preçO-nominal, valor nominal pago àquela êpoca,já correspondia só
a Cr$ 84.56-t,OO; V81e dizer, o equivalente à metade, àquilo que se recebia há dois anos atrãs. Em 1983, em janeiro, com o preço nominal de CrS4.00l,OO o preço-médio,
por arroba, aí sim, esses CrS 4.000,00 cOrriges em I.G.P.
de julho de 1985, só significaVam Cr$ 70.138,00 pór arroba, ou seja,_ menos da metade. Aí ele reage e começa a suhfr e atiiige crs· I8A23,oo: em dezembro, o ·que corrCspÕnd~~i _::l__Ç~$ _! 13.09CJ,oo:-_ --~
- Êril198'4, também já em]tüfeiro, corria o mesmo preço
nominal do mês de dezembro-anterior- e V. Ex•s como
homens ~~eri~e!_l_tad<?S 5<!bem que é o período _realmente- de- eSCMSez
o preç-o jâ foi atingido, significando
somente CrS 103~124,00~ quando em dezembro ele estava
em Os-113:000,00. Mas o dinheiro foi erodido, e em janeiro já só recebia o mesmo valor nominal, significando
lOJ:>õo-;oo rrienos em arroba.
Em maiO, com o preço nominal de Cr$ 21.141,00 ele
na realidade estava recebendo o equivalente a Cr$
80.~844,00, chegando em dezembro a Cr$ 53.016,00, o
que corrigido, chegou, de fato, a rece_ber Cr$ 1.640,00 em
arroba, o que vale dizer Cr$ 50.000,00 menos do que cin~
co anos antes.
Em janeiro de 1985, ele caiu para Cr$ 52.562,00. Mas,
aí, jâ é o equivalente só a Cr$ 88.000;00.
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COmo se vê, no Pafs ..celeiro do mundo" as ..eficientes" estatais que, até 1982, como eu dissi::, apresentavam
índices de aumentos de preços nos seus serviços-e produ~
tos acima de todos os demais itens de economia atê I 982,
inclusive sobre a alimentação, finalmente, foi superada
em 1983, quando os "Acordos de Cavalheirosn, entre
governo e produtores, nos levaram a "façanhas" de a alimentação alcançar o número fndice de 7.5150 sobre
1977, e os serviços póbticos ••modestametite", ao atingirem 5.918.0 sobre o índice 100, de 1977.
Sem ironias, Sr. Presidente, e estou até muito pesaroso, mesmo porque a situação é grave, gravísSima, diríamos melhor, mas o certo é que, em que pesem os números indicarem uma elevação brutal no item alimentação,
os resultados dos lucros nunca foram entregues aos produtores, sempre ficaram aqui nas cidades, com os banqueiros e com os atravessadores urbanos, para os quais
nunca faltou ou faltará o apoio oficial e, por que não dizer, dos meios de comunicação, porque viVem eles comprometidos. Ainda no caso do .. Vilão-Boi" ou "Vilão
pecuarista", e que vem sendo "Manchete" nos últimos
dias na quase totalidade nossa imPrensa em gerã-r, vejamos a série histórica dos preços nominais pagaos, por arroba aos produtores, (preços médios) mês a mês, a partir
de 1980, conio também os mesmos valores corrigidos
pela variação do I.G.P., a valores de julho de 1985, conforme demonstram os quadros n'>' 5 ~ _5-A e 5-B, que
anexaremos adiante.
Senhor Presidente não vou cansar os Srs. Senadores
com esses números. Portanto, encaminho à Taquigrafia,
e me limito a alguns rápidos c_omentários sobre esses números. No preço médio do boi, nas várias regiões do
Brasil, deu Cr$1.053,70 por arroba, em janeiro de 1980.
Esse é o preços dado por arroba de boi gordo ao produtor. Hoje., pelo I.G.P. de julho de 85, significaria Cr$
l55A21,00. No entanto, em dezembro daquele ano, já se
pagava Cr$ 1.607,00 por arroba, o que já significava somente Cr$ I 19.732,00.
Atentem bem, Srs. Senadores. Em janeiro tivemos Cr$
155.421,00, e no final do ano Cr$ 119.732,00. Em 1981e V. Ex•s poderão verificar, nessa série do mês, como é
descapitalizado o agropecuarista, Sr. Presidente, em outras atividades, inclusive outra das estatais, são elas cor, rigidas trimestralmente, algum as mensalmente, e algumas até diariamente, parece-me. No entanto, no caso da
pecuária, V. Ex•s vão constatar, aqui, a erosão permanente, que significa, no ciclo da comercialização do boi,
que é chamado de ciclo da safra, que ele atinge a alguns
picos, às vezes aproXima-se do preço que já obteve- no
pretérito, ou às vezes, até Supera, eventualmente.
Mas isto quando não existe boi para vender. Quando a
carne jâ não está mais na mão do .criador, não está ma1s no lombo do boi, está nas mãos do atravessador, está nas
mãos do especulador, ou então daquela apaniguado que
consegue, com um jeitinho, junto-~ CACEX, fazer uma
importação de carne, normalmente, sob a capa de drawback, na realidade se constata depois, e se encontra essas
carnes nos supermercados, roubando, assim, do pecuarista aquela oportundiade_ eminentemente sazonal de às
vezes, vender um boi mais bem vendido no período da
escassez. A verdade é que o roceiro só consegue vender
bem vendido seu produto quando não há o que Vender.

Em "maiO, recebendo Cr$ 52.50o,OÕ em realidade, o
produtor só estava recebendo 40% daquilo que ele recebia em 1980. Ou seja, CrS 61.666,00 por arroba. Em julho, recebendo Cr$ 90.000,00 por arroba, que representavam, como sabemos, menos de 60% daquilo que recebera chlCo anos antes.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se Ex• me
permite, nobre Senador Benedito Ferreira, eu infefromperia, por poucos minutos, o pronunciamento de V. E-x,
para ler uma nota da Presidência.
Â NAÇÃO

-A Mesada Senado Federal, com a solidariedade de todas as lideranças políticas, vem manifestar sua mais veemente repulsa ao pernicioso e deprimente noticiário do
"Jornal de Brasília", que publicou, na 1• pâgina de sua
edição no dia 5 de setembro, maliciosa fotografia com o
único prOpósito de macular e denegrir-a_imaiem do Senado.
Referida publicação, que se insere no processo de injustificada e insidiosa campanha contra o Congresso Nacional e seus membros, rebaixou aquele jornal da Capíhil
da República em níveis incompatíveis com a dignidade
de uma Imprensa responsável e livre.
Repudiando essa ~ampanha deletéria que procura
atingir a respeitabilidade de uma Instituição fundamental ao regime democrátiCo, a Mesa Diretora comunica
que o Presidente do Congresso Nacional convocará os
meios de__ radiodifusão de ill!agem e som para, em horãrio espi:cial, enfatizar, pelas palavras do Presidente da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os reais
serviços que o Congresso e os Congressistas prestam ao
Brasil. E principalmente para alertar a Nação sobre os
graves danos que campanha tão amesquinhadora pode
causar às instituições nacionaiS e à renascente democracia brasileira
É a nota da presidência desta Casa. (Muito bem! PalmaS:)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Continu-a
com a palavra o nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA --Sr. Presidente, pediria permissão de V. Ex~ para congiatular-me com a
Mesa do Senado, pela energia com que está encarando
esse lamentável comportamento que, sem dúvida alguma, é setorial, Sr. Presidente, mas desserve, sem dúvida
alguma.-ao-iCgime -deffiOCrático:
- - Sf. Presidente, retomo as minhas mal alinhavadas palavras, para demonstrar, aos meus pares, que se não basfB.ssem óS dados e os números até aqui trazidos, no bojo
do nos_so trabalho, o quanto se tem sacrificado a agropecuária
favor da economia urbana e conseqüentemente em desfavor dos legítimos interesses nacionaiS.

em
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Vejamos, Sr. Presidente, mais alguma coisa que vai
nõs mostrar o Põfquê da estagnação e até memso o retrocesso que se vem verificando na economia rural a partir de 60, espe_cialmente e de modo particular, a partir de

1980.

-

Já demonstramos, aqui, Sr. Presidente, que em 60 a
agricultura era aquinhoada, participava com 30% da renda bruta nacional, enquanto o setor de intermediação fin<!JlÇei~;a participava com pouc_o mais de 3% na renda
bruta nacion_al. Em t 980, _a agropecuária s6 atingia
13,_~2%_, e o~~b_cmcos que e01_6b tinham um pouco mais ~e
1%, já em 8o mais que duplícavam a sua partidPãcão na
renda bruta nacional, atingindo 6.42%. Em 1981, a agropecuª=ria__já_~~tª_ya reduzida a 13.49% e os bancos acresciam para 7.68%. Em 1982 sofria a agropecuária maiS
uma brutal redução, caindo para 11.64%; vale dizer pouco IJl!lis de l/3 daquilo que se obtinha há_22 anos; e os
bancq§jª atingia~, novamente, _o patamar de_?.ll%~
Temos, então, Sr. Presidente, que no País celeiro do
mundo, em 22 anos, a agropecuária empregando treze
milhões de pessoas diretamente, em quase seis milhões
de propriedades rurais, passou a gerar a metade da renda
do menos da metade, como os números indicam, qUe o~
tinha nos idos de 1960; e os banqueiros com quinze mil
agências e mais ou menc:is setecentos mil funcionãrios,
quase que triplicaram as suas participações na rerida
bruta nacional; crescendo, como eu disse e é bom que se
repita, de 3% em 1960, para 7.68% da renda bruta nacional, em 1981.
Sr. Pre5idente; riOs quadros 6 e 7, que tambêm encaminho à publicação, temos a evolução das pessoas ocupadas nQ trab_alho nas atividades urbanas_e rurais nos anos
de 1981 e 1983; ali retratam-se as respectivas funções e
rendimentos. De um total de 45.465.410 pessoas em
1981, chegamos, em 1983, com48.466.500, o quecorrespoildeu_ a um incremento de 6.2% sobre o ano anterior;
no entanto, a agropecuária que antes absorvia, em 1981,
29.25%, chegou a 1983 já reduzida para 27.06%.
Dos 13.299.839 ocupados na agropecuáiía enl-1981,
4.874.250 eram empi-egados, significando 36.65%. Já em
1983, o número é reduzido para 3.150.300, significando
tão-somente 24.02%. Sr. Presidente, este é o ponto para o
qual chamo a atenção dos Srs. senadores, porque ele
realffiente é nevrálgico. Os que trabalham por conta própria, em 1981, que eram 4.047.000, representavam
30,43% sobre Q ~otal. Em 1983 esses 4 milhões cairarri
para 1.095.300, significando só 8.35%. Os 461.672 empregadores, existentes na área rural em 1981, representavam 3.47% sobre a massa total. Mas, já em 1983, o-número de empregadores atinge 1.502.400 e 11.46% sobre o
total da massa ocupada na agropecuária. Os não remu- nerãdos creSceram de 3 milhões 915 mil para 4 milhões
507 mil de 1981, para 1983.
Na área urbana a mobilidade verilicada no período foi
menos acentuada, em que pese o seu incremento superior
a 2.200.000 no número de pess-oas ocupadas e ligeiros aumentos por percentuais nos números dos que trabalham
por conta própria e nos dos empregados e a conseqUente
diminuição no percentual de empregados.
Na partiCipação da renda total, tendo em vista a redução acentuada no número de pessoas na agropecuária,
.em relação a 1981, em 1983 observa-se uma ligeira melhoria para o setor rural, mesmo considerando-se o índice ligeiramente menor sobre o total dos rendimentos.
Quanto à mobilidade de uma faixa salarial para outra
no setor rural as mutações não foram de maior relevo.
No entanto na área urbana a mobilidade foi amplamente_ vertical, ou seja reduziu-se de 16,84%_ para
12,27%, a faixa de até 0,5 SM como também foi reduzida
de 18,09% para 14,27% a faixa de até I SM~ enquanto a
faixª acima de 2 SM evolui!! de 22,16% para 27,60%, a
faixa de 5 SM subiu de 25,42% para 29,19% verificandose uma queda nas faixas de atê lO e de mais de 10 SM,
respectivamente, 9,54% · para 9,0''F% e de 5,50% p-ara
5,20%.
Comô se vê, Sr. Presidente, na agropecuária mesmo
cOm-lffliCremento de 3,47% para 11,46% no número de
empregadores não se registrou uma vertificalização nas
rendas do pessoal ocupado como também constatamos
uma menor participação do setor na massa global dos
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rendimentos, logo, fica mais uma vez demonstrado que
os lucros obtidos com a estupenda elevação do custo dos
alimentos, não está ficando com o produtor e por esta
razão continuam vindo engrossar as nossas favelas, e o
que eles vêm fazer aqui, Sr. Presidente, senãO em busca
do lucro, em busca da remuneração que a cidade, impenitentemente, lhes nega, lucro e remuneração para
sustentá-la à sombra de todos os beneficias, de todos os

favores governamentais, obtidos também e sobretudo
com o suor daqueles que trabalham na agropecuária e
que nada têm recebido, lamentavelmente, dos nossos governantes.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO;
Sr. Presidente, Srs. Sen-adores:
No dia 7 de agosto passado, em razão dos boatos e incertezas que cercavam a comercialização do boi gordo,
tendo-se notícias da ameaça de importação de carne bovina, para forçar a baixa nos preços internos, ocupei a
atuação da Casa para demons-trar o descabimento da
medida e o que representaria tal importação para os
mais que exaustos agropecuarístas nacionais.
Embora sabedor de que se tratava de mais um "escapismo" da "Nova República" que velhaca e irresponsavelmente não efetuou a estocagem governamental, aprovado pelo Conselho Monetârio, no Governo anterior, e,
em conseqiiência, para transferir as suas irresponSabilidades para os ombros dos pecuaristas, mesmo assim, fui
informado de que, só- haveria intervenção ou mesmo importação de carne, caso os preços extrapolassem os limites do IGP, isto é, preços nominais pOr- arrOba acima de
CrS 121.000 em agosto e Cr$ 145.000 cm setembro atingindo CrS 162.000 em outubro (pico da eõtressafra), isto
porque, segundo pude apurar, pretendiam manter os
preços dos níveis de 1983, corrigídos a valores do IGP do
mês de julho de 1985.
Por outrQ_lado demonstrei, conforme faço novamente
com o quadro anexo, que, em 1980 uma arroba de boi
rendeu ao pecuarista USS 25,20 ou 2,34 ORTN, apartir
de quando os preços foram sendo achatados, até atingirem USS 8,35 e 1,12 ORTN em julho de 1985 quando o
·
preço nominal por arroba foi de Cr$ 47.000.
Pois bem, Sr. Presidente, como se depreende do mencionado quadro, o processo de descapitalização de quase
5 anos, em cima do produtor, levando o-setor a quase falência total, não foi o bastante para atender os apetites
insaciáveis dos Tecnocratas da ~·Nova~Repóblica". Pre-cisavam os novos donos do poder de um bode expiatório, não ·podendo culpar o "'chuchu" pela inflação,
mas uma vez, avançaram na .. parte mais fraca de cerca",
não admitindo nem mesmo os valores com-que se comprometeram com base no IGP, isto é, quando os preços
atingiram o patamar de Cr$ 130.000 pOr- arrOba nos 6ltimos dias de agosto, não tiveram dúvidas, lançaram mão
do .. entulho autoritário" puseram em prâtica a famigerada Lei Delegada nt? 4, para tabelar o preço da carne
nos Frigoríficos e no varejo.
Tal e tamanha a inconseqUência do tal tabelamento,
digno não de um Governo que se respeita, mas o tipo do
negócio que se aplica aos critérios e preços dos ..camelôs" ou .. marreteiros de calçadas" no comércio de produtos falsificados ou então de um governo que, diabolicamente, pretende levar a nação a total desobediência civil. ao total desrespeito a Ordem estabelecida.
E, tanto é verdadeira esta situação que Opróprio Ministro declarou que, a tabela tinha o objetivo de trazer os
interessados do setor, para o «acordo de cavalheirOs",
isto é, o ato, oficial, o tabelamento il.ão passou de inais
uma bem engendrada chantagem para prejudicar o produtor.
Para melhor compreensão da inconseqUência oficial
da .. Nova-República", Sr. Presidente, vale notar, que,
após o alarido todo que se fez em torno da Reforma
Agrária, a qual se verá, não serâ efetivã.da, vez que, confonne já afirmamos, só pretendem e -querem somente
agitar a .. Bandeira" para agradar o povão e nunca resolver o problema de fato, tanto é que para justificar a .. fan-
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tasia" da queda da inflação, a qual foi simplesmente represada, como demonstraram os fatos, com o tabelamento, mesmo revogado, conseguiram para os seus nefa_n_do_s propósitos jogar os consumidores incautos con~
tra os produtores rurais,
Mas.vejamos, Sr. Presidente, os efeitos reais do tabelamento governamental e vejamos especialmente, a falta
de critérío, a ausência de sinceridade, a tóf3J mã fé, ou
total incompetência dos autores da tabela: Pr-eliminarmente, fixaram o preço da carne para os frigoríficos em
níveis que reduziam o preço do boi a menos de Cr$
100.000 por arrobã e ao mesmo tempo no ariigo 3'1 da
Portaria da SUNAB, eliminaram a figura óo distribuidor da carne aos varejistas, proibindo o "acréscimo de
despesas de qualquer natureza sobre os preços constantes da nota fiscal emitida pelo Matadouro-frigorífico,
Matadouro e Marchante."
Quebravam os varejistas com a margem de lucros estabelecidas na tabela, porque absolutamente insuficientes
--para cobrirem, até mesmo os encargos tributários con-forme quadro anexo.
Quebravam os mais que combalidos frigorífiCos, os
quais. sobrevivem, na sua grande maioria, através_do
puro simples não recolhimento dos impostos devidos, e
de constantes concordatas, veremos nos quadros a se-- gu-ir,-----mesmo----com o novo «acordo de cavalheiros" não
terão condições de sobrevivência, tais tamanhos os prejuízos previamente estabelecidos pafa cada boi abatido.
RESULTA DOS OBTIDOS PELOS
VAREJISTAS NA COMERCIALIZAÇÃO
DA CARNE BOVINA
I• Hipótese
Preços pagos aos Frigoríficos nos preços fixados no
Acordo de Cavalheiros
Valores obtidos na comercialização, idem

3.002.308

Lucro bruto Cr$ 596.418
19,86% sobre as l'en_das

2' Hipótese
Pagando os preços fixados na tabela revogada

2.33~45

Valores obtidos aos preços tabelados

2.715.821

Lucro Bruto -

(385.576)
14,20% sobre as l'endas

Subprodutos no abate de 1 boi de 16 arrobas, vendidos pelos frigoríficos diretamente às Indústrias ein "S. P.
especializados do setor.

Unit.
Couro salgado 30 Kg.
Kg. Farinha de carne
Kg.Sebo
Kg.CascoseCbifres
maços de tripas salgadas
peça Bechiga
_Kg. Passarinha pj ração canina
0,6 Kg. Papila p/ ração
oo,s-- Kg. Biles concentrada
15
20
1,5
1,3
I

TOtaJ

5.000 150.000
1.000 15.000
4.500 90.000
500
750
4.500
5.850
945
945
L50o
Lsoo·
850
510
20.000
I:OOO
265.555

Custos para o Frigorífico de Goiânia, sobre 1 boi de
16 arrobas (240 kg.).
Abatido e colocado no varejista em São Paulo:
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16 Arrobas
120_(){)()
Frete borViv0-(faz.- frigoríficos)
Frete carne, víscera e subprodutos até S. P.
ICM sobre o valor da venda
12% sobre Cr$ 2.67 I .445
PÍS + Finsocíal125%
Funrural2,5% sobre Boi vivo
Despe-Sas COm Venda-s I%
Custo Industrial
Desp Financeiras sobre vendas
30 dias Deduzido 25 dias obtido no valor
do boi vivo

3189

1.920.000
76.500
72.000
320.573
33.393
48.000
26.715
100.000

107.145
2.704.326

Despesas com distribuição direta
72.000

aos varejlStas CrS 300 x 240 kg.

2.776.326

-RECEITA PARA O FIGOR!FICO
DE I BOI DE 16 ARROBAS
(240 kg)
P/Kg.
115,20-kg. Traseífo
91,2 kg. Dianteiro
3 I ,20 kg: Agulha
2,40 kg. Cupim
4,00 kg. Fígado
1,25 kg. Coração
1,00 peça Língua
2,00 -kg. Pufillão
3,50 kg. Bucho
1,2 kg. Rabo
0,70 kg. Rins
0,70 kg. Nervo
1,00 kg. Passarinha
I ,50 kg. Pacu
1,00 kg. Fraldinha
2,00 kg. Sangria
4,50 kg. C. Industrial
15,00 kg. Farinha
20,00 kg. Sebo
30,00 kg. Couro
1,50 kg. Casco e Chifre
0,90 peça bexiga
1,3 maço de tripas
0,74 kg. lombinho
0,5 kg. Bilis
0,60 kg. Papila

11.000
8.000
7.000
10.000
10.000
5.000
8.000
3.800
4.500
13.000
3.800
3.800
1.500
8.000
8.000
4.500
6.500
LOOQ
4.500
5.000
soo
1.050
4.500
8.000
2.000
850

1.267.200
729.600
218.400
24.000
40.000
6.250
8.000
7.600
15.750
15.600
2.660
2.110

!.SOO

12.000
8.000
13.000
29.250
15.000
90.000
150.000
750-945
5.850
5.920
1.000
510
2.671.445
Prejuízo (déficit) 104.881
2.776.326

Aqui est~o os quadros e os números que desmascaram
_o tabelamento e os propósitos da Nova República na solução dos problemas do abastecimento de carne bovina.
No qUadro n-:' 2. temõS os 2 resultados estabelecidos
para o varejista, nos preços da tabela da SUNAB, para
compra e venda, re-sultava-lhe um lucro de Cr$ 385.576
ou 14,20% sobre uma venda de Cr$ 2.715.321 e nos
preço-s atua1mente praticados com base no "acordo de
cavalheiros" resulta-lhes Cr$ 596.418 ou 19,86%, sobre a
--venda de CrS 3.002.308, resultando os montantes de carne e vísceras de 1 boi de 16 arrobas, isto sem levarmos
em con_ta as quebras de peso decorrentes da desossa e re-talhamento da carn~ vale repetir em ambos os casos, a
margem de lucro bruto não cobrem os encargos tributários do varejista.
Nos quadros 3 e 4 temos, receita e despesas de I fri~
gorífico de Goiânia para O abate e comercialização de 1
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boi de 16 arrob3s, comprado a Cr$ 120.{}()(f,-orideconstamos um custo de Cr$ 2.776.326, e uma receíta de Cr$
2.671.445, significando urn prejufzo nominal de Cr$
104.88 t por boi abatido.
Há que se_ perguntar, Sr. Presidente, por que_con~orda
ram os frigoríficos e os vareJistas com tais absufdã_s,
quando são mais que palpáveis os seus prejuízos'?
Duas hipóteses, Sr. Presidente:
A primeira é que o setor estâ tão combalido, tão descapitalizado, e trabalhando na ba.se do ••tampar buracos" comprando a prazo de .. A" pare. pagar o que deve
ao fornecedor .. B", vale dizer estão como bicicleta, "se
parar de pedalar cai", ou então não recolherão os impostos e finalmente porque, em realidade nC\te País a nossa
gente estâ levada a crer que, os a tos governamentais não
devem ou não precísam ser ·considerados como coisa
séria. Mas uma cousa é séria e certa Sr. Presidente, os
tecnocratas da Nova República estão ultimando a falência total do setor para a criação de mais uma estatal, a
•·carne-bras", ou que nome qualquer que venha a ter, e
o que é pior, será finalmente criada ante os clamores de
todos, produtores e consumidores, para desgraça geral
da Nação.
_
A estatização entre nós, Sr. Presidente, chegou a níveis
que todos entendem e proclamam como insuportáveis e,
cuja eficácia só pode ser retratada se comparada a outros

absurdos, como _ê o caso dos preços da alimentação nos
últimos anos graças ao abandono, a total falta de apoio à
produção por parte de todos os nossos governantes, todos preocupados em cortejar e bajular os setores urba~
nos da economia.
Vejamos, pois o crescimento dos índices de preços da
alimentação e dos serviços públicos prestados pelas nossas ''eficientes" Empresas Estatais.

BRASIL 1977- 1983

Alimentação

Serviços Ptíblicos

(índice II)

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

158,6
279.1
520.1
1.148.0
2.295.0
7.51"5.0

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

(índice I 00)
157.8
322,2
617,8
1.329.0
2.607.0
5.918.0
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Como se vê,no País "Celeiro do Mundo" as "cficien~
tes" estatais que, até 1982, apresentavam fndices de au·
mentos de preços· nos seus serviços e produtos acima de
todos os demais 'itens de ec_onomia, iilclusive sobre a ali·
mentação, finalmente, foi superada em 1983, quando os
"Acordo~ de_ _Cavalheiros" entre Governo e produtores,
nos levaram a ''fassanha" da alimentação alcançar o nú·
mero índice de 7.5150 sobre o índice de 1977, e os serviços públicos "modestamente" ao atingirem 5.918.0
sobre o índice 100 de 1977.
Sem ii"oniaS, Si-. Presidente, mesmo porque a situação
é grave, gravíssima diríamos melhor, mas o certo é que,
em que pesem os números indicarem uma elevação brutal no item alimentação, os resultados, os lucros nunca
foram entregues aos produtores, sempre ficaram com os
banqueiros e com os atravessadores urbanos, para os
quais, nunca raltou ou raltará o apoio oficial e dos meios
de comunicação com eles comprometidos. Ainda no
caso do ••vnão-Boi" ou "Vilão pecuarista" e que nem
sendo ••Manchete" na quase totalidade nossa imprensa
em geral, vejamos a série histórica dos preços nominais
pagos, por arroba aos produtores, (preços médios) mês a
mês a_partir de 1980, como também, os mesmos valores
corrigidos pela varição do F.S.P. a valores de julho de
19_85. y_ejamos os quadros n"' 5 - 5A e _SB.

PREÇO CORRIGIDO PELO !GP DA ARROBA DE GADO PARA JUL./85
PER(ODO 1980/JUN. 85

0600

Ano

Mês

I.G.P.

1980

Jan.
Fev.

300,60
312,23
339,90
353,00
375,50
397,50
431,10
460;90
485,30
522,20
561,90
595,10

Mar.
Abr.
Mai.

Jun.
Jul.
Ago.

Set.
Out.
Nov.
Dez.
1981

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.

1982

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.

1.234,3
1.318,9
1.414,2
1.490;0
1.581,2
1.707,5
1.811,0
1.916,0
1.986,1
2.081,1
2.185,2
2.319,4

arroba/IGP
parajul./85

155.421

144.119
132.625
132.613
130ll25
127.461
133.920

133.545

~L474,21

134.689
141.906
134.736
·n9.132

1.671,30
1.707,50
1.607,00
1.652,10
1.623,40
1.651,80

681,80

Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.

Preço corrigido

1.053,70
1.015,30
1.016,70
1.055,79
1.099,70
!.142,70
1.302,09"
1.38B,20

634,00
=

738,40
778,00
827,10
864,00
907,90
969,00
1.018,10
1.062,40
!.118,80
!.161,30

Jul

Preço nominal
médio pago 10
produtor p/
anoba

1.669,20

-

1.637,60
1.533,30
1.753,00
1.969,00
2.314,00
2.119!1,70
2.520,50
2.366,00
2.354
. 2.289
2.281
2.420
2.510
4855
3.623
3.815
4.058
3.870
3.844
3.903

~

-

115.539
104.652
99.186
~ 98.944
87.788
78.686
85.610
90.096
100.776
1Ó4.324
Y9.889
90.334
84.561
_76.951
71.515
72.013
70.383
74.136
88.702
88.284
90.593
82.452
77.997
74.612

~

~
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Jan.
Fev.

1983

4.001
4.277
4.908
6.285
- 6.374
6.553
8.135
10.155
14.391
16.087
16.925
18.423

86.046
81.782
74.871
82.041
93.008
116.856
115.331
(11.900
113.244

Out.
Nov.
Dez.

7.921,1
8.892,1
9.777,0
10.651,1
11.594,7
12.667,2
13.974,3
15.458,7
17.083;3
19.232,2
21.131,6
23.357,1

18.423
18.691
19.676
20.022
21.141
26.291
28.500
32.739
38.101
46.056
52.792
53.016

103.124
93.199
89.231
83.348
80.844
92.026
90.427
93.902
98.889
106.179
110.7.§9
100.640

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.

26.308,6
29.982,1
32.665;2
35.022,4
37.742,1
40.709,1
44.338,7

52.562
51.716
50.645
51.530
52.500
63.000
90.000

88.584
76.480
68.744
65.237
6!.676
68.617
90.000

Jun.

Jul.
Ago.
Set.
Out.

Nov.
Dez.

Jan_
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.

Jun.
Jul.
Ago.
Set.

1985

Como se vê. Sr. Presidente, os Cr$ 1.053.70 recebidos

em janeiro de 1980, pelo produtor por uma arroba de boi
gordo, corrigidos pelo IGP., significariam hoje, Cr$
155.421,

70.138
70.916

2.529,3
2.674,1
2.965,8
3.238,6
3.455,7
3.880,7
4.396,5
4.841,1
5.460,4
6.184,6
6.706,3
7.213,2

Mar.
Abr.
Mai.

1984
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somente Cr$ 2.366.00 em _dezembro do mesmo ano_ de
1981, ou seja, Cr$ 90.334 por arroba.
Em 1982, em janeiro; Cr$ 2.354.00, correspondendo a
somente Cr$ 84.561, caindo em maio· para CrS 2.510, significando CrS 70.383k

No entanto, em dezembro daquele ano, os CrS
1.607.00 recebidos por arroba jã significaram somente
Cr$ 119.732.

Em 1981 em janeiro, com o preço nominal de Cr$
1.652.10 que significa}'iam hoje Ç_r$ I t5.539,jâ atingiam-

Em 1983, janeiro, preço nominal Cr$ 4.00 1._00 p/ arroba mas significando somente CrS 70.138 para lentamente
atiilgir CrS 18.423 ou Cr$ 113.244.00 em dezembro.

Em 1984, em janeiro,- com o mesmo preço nominal do
mês de dezembro anterior mas jâ significando, somente,

..\tividac!es urbanas ............ 32.165.573- 70.251.

RENDIME.>ITOS 'QQ SALÁRIOS PERCEBIDOS

I

GERAL

13.299.Sr.'iOO'ii

j

·Até 1/2

S~l

2.022.088

!15,2~

Mais de 1/2
a t S~f

Em janeiro de 1985, cai para Cr$ 52.562 equivalentes a
CrS 88.584. E em maio recebendo CrS 52.500 nominais o
que, em realidade, o produtor só estava recebendo 40%
do que recebia em 1980, ou seja, Cr$ 61.676 p/ arroba;
em julho já recebendo Cr$ 90.000, o que ~m realidade
significou menos de 60% dp, .que recebera 5 anos antes.

t:_mp. agrícolas •••.••• 4. 874.250
Por conta piópria ... 4.047.917
Empregadores •••••••• 461.672
Não remunerados ••• .-.3.915.9SS

dR/·.SIL ••••••••••••. :.: ••••• 45.465.410- iOO'
i'csS1!.ill ocupnüo
Arividades a1~r.í'colas •••••••• 13.2~9.837.- 29,25\

'l'OTA:.

CrS 103.124 em maio de 1984, com o preço nominal de
CrS 2L141 correspondendo 8. somenieC.rs 80.844, che~
gando em dezembro a Cr$ 53.016, o que corrigido chegou a Cr$ 100.640 p/ arroba.

Mais de
a 2 SM

3.001.853

2.'165.778
z_o;S'i.

Mais de 5 ,.
a 10 SM

1.162.·196'

.. / 3,8\

Empregadores.~...

1Ji7.7!1ó

Não l'emu!!er;:;.Jos ••

(AGRICULTURA)

Mais de
a S S~f

22,6\

emp. urb.:t~os- •• : .•• -z_.; ..:no. 7é.:i
P/contú p~õi)ii.a •. C::. :!62 . .321

2.J.G.66:i-1

j

_ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _-L--------~~----~---------L

1,8\
i
________

r>!ai:;; Ue (
Sc:n
\
10 SM
trcndiment.os j
125.-l39 \ 3 •.9iS.r:-~

0,9·1'~..,~

i 2~,4~

~
i

o. s~

L __ _ _ _ _ _L-------~~-------~
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RU.z.;DlME:·rfO$_ QQ__ SALÁRIOS PERCEBIDOS

TOTAL

GGRAL

I

Até

~

i2

Muis de 1/2

a 1 SM

S.l,.!

Mais de 1
a 2 S>l

(~)

Mais de 2

a 5

S~-t

Mais de 5
a 10 SM

I

i 001.·-

f

3.947.424

12,3\

Mais de
i O S!>l

Sem
rendimerttos

I

Sem

I

---· ----.32.165.5?3
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I

4.592.650

8.877.232

9.389.029

2.918.600

14,3\

27,6%

29 ,21

9,0\

fART!ClPACJ\0

C.!)

l

1.67i.621

646.058

5,2\

2 ,0\

~ RENDA

I

I

121.959

O,H

I

!

Urbanos - c/ 70,7 S\ da miio-de-obra
recebe 86,4 71;
Ag1· i colas - c/ 29. ZS\ da mão-de-obra - recebe 13 .s 3\
PESSOAS OCUPAl.IAS - )..983 (U_~I 1.000 PESSOAS')
BRASIL

48:46G ,5

1001

ATIV!DADES AGR!COLAS

13.115,2
35.351,3

27,06\

ATIVIDADES URBANAS
EMPREGADOS AGR!COLAS

3.150,3

CONTA PRC!PRIA

1.502,4
4.507,4

NJ\0 REMUNERADOS

72,94\

26.54 8,8

EMPREGADOS URBANOS

CONTA PRdPRIA

6.999,6

F.MPREGADORES

1.095.9

707 ,o

NW RliMIINI!I!AilOS
TOTAL

RENDIMENTOS OU SAL.ÁI\!OS PERCEBIUOS (AGRICULTURA)

GERAL

ATS 1/2

MAIS DE 1/2

MAIS DE 1

MAIS DE 2

MAIS DE 5 !--fAIS DE

A 1-SI!

A 2-SM

A 5-SM

A

13.115,2
100\

.§!!
L687 ,8
12,.81'1.

3.220,5
24 ,ss i

2.660,2
2D, 28\

1.096,2
8,361

35.351~3

5.952,7

10-S~C-

294,5
2,251

R§NDUtENTOS OU SALÁRIOS PERCEBIDOS (URBANOS)

100\

.1~,84\

6.394,4
18 ,09~

7.833,8
22,16\

PARTICIPA,ÇÃO

8.987· ,1
25,42\

j NA

lo

- SM

167 ,o
o ,13\

SEM
DECL1
3.920,9 68,0
29 )9Ó
SEM

REMD.

.o
3.374,6

9,54\

L 9~6 ,6 772~2
..S. 50\ 2.18\

13l,Z
0,37

RENDA

Urbanos c/ 72~94'i da mão-de-obra. recebe 86,Cl5't
Agrupe.cuãria. c/ 27,06\ da mão-de-obra recebe 13 ,3S'it

Não bastassem, Sr. Presidente, os dados e números até
aqui alinhavados, para demonstrar o quanto se tem sa·
crificado a agropecuâria em favor da economía ·urbana,
vejamos o porquê da estagnação e até mesmo o retrocesso que se vem verificando na economia rural a partir de
1960 e especialmente após 1980.
Jâ demonstramos aqui, Sr. Presidente, que em 1960 a
agricultura era aquinhoada, participava com 30% de renda bruta nacional enquanto o setor fnanceiro participava
com pouco mais de 3% na renda bruta nacional, e, em
1980, a agropCCUária- só atingia 13,82% e os .bancos já duplicavam a sua participação na renda bruta nacional,
atir;tgindó 6,42%.
Em 1981, à agropecuária estava reduzida a 13,49% e os
bancos cresciam· para 7,68%. Em 1982 sofria mais unia
brutal redução, caindo para 11,64% e os bancos atingiam
7,011%. Temos então que, no país "celeiro do mundo",
em 22 anos a agropecuária empregando treze milhões de
pessoas em quase seis milhões de propriedades rurais,
passou a gerar, a metade da renda que obtinha em 1960,
e os banqueiros com IS mil agências e 700 mil funcio-nários quase que triplicaram as suas participações na
renda bruta nacional, crescendo de 3% em 1960 para
7,68% em 1981.

No~ quadros n9s 6 e 7, temos a evolução das pessoas
ocupadas no trabalho nas atividades urbanas e rurais,
nos anos de 1981_e 1983, as suas respectivas funções e
rendimentos. De um total de45.465.410 em 1981, Chegamos a 1983 com 48.466.500, o que correspOndeu-a um-Incremento de 6,2% sobre o ano anterior. No entanto a
agi-õpecüâría que absorvia 29,25% dÔ tO·taremT981, chega a 1983 somente com 27,06.
..
.
Dos 13.299.837 ocupados na agropecuária, em 1981;
4.874.250 eram empregados significando 36,65%; já em
1983, o número é reduzido para 3.150.300 significando
tão somente 24,02%. Os que trabalhavam por conta própria em 1981, que eram 4.047.917, e representando
30,43% sobre o total, atingem 1983 com 1.095.300 e significando somente 8,35%.
Os 461.672 empi-ega:dores existentes·em-1981 e querepresentavam 3,47~ atingem 1.502.400 e 11,46% respecti~
vamente em 19&3.
Os não-remunerados crescem de 3.915.998 para
4.507 .400, de 1981 para 1983 e significando 2.945 e

34,37% res~ctivamihte.

Na área urbana a mobilidade verificada no período foi
menos acentuada, em que pese o seu incremento que foi
superior a 2.200.000 no número de pessoas ocupadas,

constata-se ligeiros aumentos nos percentuais dos que
trabalham por conta própria e nos dos empregadores e a
conseqüente diminuição no percentual de empregados.
Na participação da renda total, tendo em vista a. redução acentuada no número de pessoas na agropecuâria
em relação a 1981, em 1983 observa-se uma ligeira melhora para o setor rural, mesmo considerando-se o índice
ligeiramente menor sobre o total dos rendimentos.
Quanto a mobilidade de uma faixa sãlarial para outra
no setor rural as mutações não foram de maior relevo.
No entanto na área urbana a mobilidade foi amplamente_ verticaJ, ou seja reduziu-se de 16,84% para
12,27%, a faixa de até0,5 SM como também foi reduzida
de 18,09% para 14,27% a faixa de atê 1 SM, enquantci ·a
faixa acima de 2 SM evoluiu de 22,16% para 27,60%, a
faixa de 5 SM subiu de 25,42% para 29,19% vefificandose uma que_da ~as faixas de atê lO e de mais de lO SM,
reSpectivamente,_ 9,54% para 9,07% e de 5,50% para
5,20%.

Como se ve, Sr. Presidente, na agropecuária mesmo
com· o incremento de 3.47% para 11,46% no número de
empregadores não se registou uma verticalização nas
rendas do pessoal ocupado como também constatamos
uma menor participação do setor na massa global dos
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rendimentos, logo, fica mais uma vez demonstrado, que
os lucros obtid_os com a estupenda elevação do custo dos
alimentos, não estã fici!.ndo com o produtor e por esta
razão continuairi v-indo engrossar as nossas favelas, vêm
em busca do lucro, da remuneração que a cidade não
lhes dâ para sustentã~la a sombra de todos os benefícíOs
governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do
nobre Senador João Lobo.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguirite discurso. Sem revisão do Qrador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Vou deixar para o final o comentãrio da nota que o Sr.
Presidente do Senado leu hã pouco. Antes, gostaria de
solicitar de V. Ex• que colocasse na Ordem do Dia o ProR
jeto Coni.pleinentar de 1984, de nossa autoria, que rece-beu _o nl' 36, que isenta do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias a comercialização do leite fn natura e que
diz o seguinte:
Art. }9 Ficam isentas do ICM as operações de
comercializaçãO- de leíte ln _natura para consumo
público em todo o País.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data
da sua publicação."
Sr. Presidente, recebi, no dia 28 de agosto, da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, o
seguinte oficio, que passo a ler, e peço- a atenÇão dos Srs.
Senadores para a importância em se aprovar esse projeto, isentando o leite in natura do Imposto de Circulação
de Mercadorias.
O oficio diz o seguinte:
"Como deve ser do conhecimento de V. Ex•, o
leite in natura é subsidiado nos países mais desenvolvidos. No Brasil, além de não ser subsidiado, o leite
ainda é tributado como se fora um produto de consumo qualquer.
Entretanto, Estados brasileiros isentam o leite de
consumo do Imposto de Cir-culação de Mercadorias, exceto Minas Gerais; a rilaior bacia leiteira do
País inclusive a minha própria região, a região da
Zona da Mata mineira.--- --"Essa tributação implica em vários inconvenientes, a maioria deles de indesmentível repercussão social."
Ainda. há pouco, Sr. Presidente, ouvimos, na palavra
do Senador Benedito Ferreira, que mostrou o crescim-ento do custo de alimentação neste Pafs, o qual se não me
engano, atingiu, em- 1983, tomando-se o_ índice 100,
como o fez S. Ex•, a mais de 7 mil e tantos por cento.
Não é verdade, Senador Benedito Ferreira? Foram os
números de_ V. Ex•!
O SI-~- Benedito Ferreira - Conseguiu superar os custos operacionais das nossas estatais, o que é quase inacreditável!
O SR. ITAMAR FRANCO- Veja então_Y_. EX\ a
importância da isenção desse imposto. ContinuO lendo o
oficio, Sr. Presidente.
"Assim, quem paga o tributo é o consumidor final. A preços aluais, o ICM representa um acr-éscimo de 128 cruzeiros, no preço do leitein natu,ra vendido à população.
Acresce que o imposto incíde apenas sobre o leite
pasteurizado,e empacotado. Veja-se o exemplo de
Belo Horizonte, onde o leite de consumo é comer~
cializado, dentro dessas .características.
Parte do leite produzido _e_m Minas~ e aí é inú~R
ressante, Srs. Senadores - é exportado e consumi·
do em São Paulo, a preços maiS baratos, exatamente
por estar isento do ICM daquele Estado. Ou seja, os
paulistas pagam, pelo litro de leite produzido aqui,
128 cruzeiros a menos que nós, mineiros~"
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São Pã.ulo, até nisso, mais uma vez, é beneficiado.

mas que ele já havia e já apresentou ao Senhor Presidente da República.
Portanto, é preciSo que o· congresso busque, afirmar~
se realmente, não só através de notas que são importantes. O repúdio a essa campanha que se faz hoje, não só
contra os- Senadores e contra os Deputados, mas contra
a instituiçãO. --- -

ConSideramoS que o imposto é necessário, c sem
ele o estado não faz obras e não atende às suas finalidade básicas, o ICM sobre o leite de consumo, po·
rém, não representa parcela significante para os cofres públicos. Sua retirada evitaria sonegação por
parte de empresas que industrializam produtos derivados do leite, onde o ICM incide e deve continuar,
atrav~ dç notas emitidas, como se se_tratasse de leite de consumo, sonegando 8,5% do valor a ser arre" cadado.
E continua a organização das cooperativas do Estado
ôe Míilas-Gefais, dizendo o seguinte:
"A retirada do ICM do leite vai ajudar a população que terá o produto a preços mais baratos e vai
ajuda_r ao Estado, eliminandO a sonega_ção e aumen·
tandQ a arrecadação.
Certo-deQue v:-Ex• se incorporará à nossa campanha, que tem o apoio da Federação da Agricultura do__ Estado de Minas Gerais e através da Assocíação da Campanha Educativa do Leite e da CoOperativa Central dos Produtores Rurais de Minas
Gerais."
Portanto, Sr. Presidente, essa ê a razão pela qual solicitamos a V. Ex•, mais uma vez, a colocação na Ordem
do Dia desse projeto que vai isentar do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias a comercialização do leite ln
natura.
Sr. Presidente, agora, apenas para comenú.tr o parágrafo fiilal da nota Iidã pelo ilustre Presidente~ Sena-dor
José Fragelli, que diz o seguinte:
"Repudiando essa campanha deletéria qUe procura atingir a respeitabilidade de uma instituição
fundamental ao regime democrático, a Mesa Diretora comunicã- Cj_ue O Presidente do Congresso Nacional convocará os meioS de radiodifusão de imagem e som para, em horário especial, enfatizar,-pelas palavras do Presidnete da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os reais serviços que o
Congresso e os COngressistas preitám ao Brasil, e
principalmente para alertar a Nação sobre os graves
- danos que uma _campanha tão amesquinhadora
pode causar às instituições nacionais e à renascente
-democracia bi-asíleira."
Vçja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, finalmente o
PreSideitte-do__ Congresso Nacional vai convocar os meios
di! -riidlO<IífUSãO âf: Tffiagem e Sõm para, em horário especial, enfatizar, pelas suas palavras, os reais serviçOs que o
Congresso -Nacional vem prestando ao longo dos tempos.
-Creio, Senador Fábio Lucena, que a fala de V. Ex~,
portanto, não se perdeu no vazio, quando, há poucos
dias, reclamava com veemência essa atitude dos Presidentes não-sO-do Senado como da Câmara dos DeputaR
dos.
O importante, Sr. Presidente, ê que o COngresso Nacional, nuril regime que carriínha para a sua normalidade
inStitLiclon"al, ·que esperamos realmente aconteça, o contr_ole dos meios de radiodifusão e os de soni"c:i imagem
passem ao _controle do Legislativo, não permitindo, apenas, ao Executivo a suei deliberação. Nesse Sentido_, há
uma emenda à Constituíção, apri!sentada.
~ esse controle democrático que o Congresso precisa
àssu-inif, mas o Parlamento para deliberar esse contro[e
pridsi eXeT-cítar,-taffi6éin~- a Sua- indíspensãvel plenitude.
Veja, Senador Fábio Lucena, vejam Srs. Senadores,
que, ainda ontem, na Comissão de Relações Exteriores',
ao ser interpelado o MinistrO das Relações Exteriores,
nós pensávamos que estávamos na Velha República,
q_üari_CIO -s:-"Ex•mrqrmou que não poderia dizer à UIIla
__Comissão qual a opinião da Chancelaria em relação ao
relacionamento com Cuba, porquanto ele já havia transR
mitido ao Senhor Presidente da República e estava sob
julgamento do Conselho_de Segurança Nacional. Ora, o
se a-ssunto exiglsse sigilo, se o assunto fosse secreto, o Sr.
Chanceler poderiã~pedir a suspensão dos trabalhos edis-_cutir com a Comissão--de-Relações Exteriores os proble-

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. Benedito Ferreira - Eu não tenho porque dissentir de V. Ex•, até porque V. Ex• tem sido, nesta Casa,
antes e sobretudo um exemplo de dignidade, de dedicação ao trabalho. Logo, V. Ex• está mais do que revestido de autoridade para, realmente, fazer esse tipo de reclamação e as colocações que vem desenvolvendo.. Mas
queria chamar a atenção de_V. Ex• e até rebuscando uma
conversa minha com o Senador Fábio Lucena na Comi~
são de Justiça quando falava com S. Ex• do imperativo
que paira sobre nós e que realmente daria substância, seria, -talvei, a ffiaiõr prerrogativa do Congresso Nacional
depois de LerMauro Benevides, lei complementar que
levou o nome do nosso ex-colega e muito querido Senador Mauro Benevides que estabeleceu e criou o controle
que estava adormecido na Constituição desde- 67, o cõntrole e a fiscalização das finanças públicas através do Senado Federal. Mas a verdade é que fizemos como que
um aleijado ao regulamentar o art. 45, ímpossibilitados
que estamos, eu pelo menos .considero-me impossibilitado de fazê-lo, de regulamentar o art. 64, que é aquele que
eStabelece os parâmetros, ·os dispêndios com custeio de
pessoal. Seria, realmente, a grande anna para acabar
_,com o empreguismo, porque, no_bre Senador Itamar
Franco, não tenho dúvidas de que esse jornalista, esse fotógrafo que fez essa campanha insidiosa, é o mesmo cidadão que, hã poucos diaS, quando ainda naquele processo de cada um sentar e ocupar a sua cadeira para votação, brinquei com meu colega de bancada, o Senador
Mauro Borges, para, se fosse necessário, coisa absurda
que não seria necessário nuncil, colocar S. Ex• em brios,
para ele votar uma matéria de interesse do Estado de
Goiás. Mas, à guísa de brincar com S. Ex• eu disse alto e
bom som para que todo o Plenário escutasse,. "Mauro, ê
matêria de Goiás, venha sentar na sua cadeira, porque
senão eu me sento e voto no seu lugar". Ora, quem conhece a geografia do Senado sabe que caminhei e sentei
na minha cadeira e S. Ex•, logo a seguir, veio e tomou o
seu lugar, e aí iniciou-se o processo de votação. Mas esse
cafajeste, esse pseudo-rep'órter, esse pseudojornalista fo-tográfico, mais que depressa, sorrateiramente,
fot_ografou-me e, no outro dia, saiu nas primeiras páginas desse dito jornal, Jornal de BrasfJia, que, lamentavelmente, é de um Deputado Federal, até meu conterrâneo, meu companheiro de Partido, o ilustre Deputado
Jaime Câmara. E, no entanto, veja V. Ex~ como, realmente, as coisas andam mal: o jornal é de um Deputado
Federal, de um Congressista. Mas esse jornalista talvez
não seja um-dos beneficiários de um emprego aqui no Senado, ou tentou obter um emprego aqui e não conseguiu,
porque parece que esse rapaz ê movido por um ódio contra a instituição. Se V. Ex~ teve oportunidade de ver hoje,
na primeira página do Jornal de Brasília, o deboche, a
mal1cia de uma fotografia, arquitetada, diabolicamente
tirada de um ângulo para ridicularizar o Senado. Porque, íealmente, Brasília está virando, sem dúvida alguma, cidade do ridículo, pois, a pretexto de liberalidade,
está virando libertinagem. Armaram uma espécie de circo, aqui em plena Praça dos Três Po_deres. E' uma pa!h~ada consentir issO que fizeram ali, mas foi o Senado
quem consentiu essa palhaçada? Não, mas é o Senado
quem está pagando. É o Senado, porque é o poder desarmado, é o Senado porque não dá emprego; é o Senado
porque não dã matéria paga para a imprensa; ou é o Senado que não pôde agradar esse frustrado, rotulado de
jornalista, que aqui freqtienta e que deveria ter sido descredenciado naquele dia. Descredenciado, não pelo que
ele atingiu o Senador Benedito Ferreira, mas pelo que ele
atingiu a instituição, porque maliciosamente, numa
manchete- V. Ex~ não estava presente e talvez não se
lembre do e-pisóO!oC-Om detalhes- na primeira página,
éle colocou que o Senado, não o Senador, mas o Senado
estava praticando o voto do pianista oU-coisa semelhan-
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te. Logo, achincalhando com a instituição. Eu, muito
magoado, sem dúvida nenhuma, à hora exata da foto-

grafia fui advertido _pe_los _colegas da Bancada do Rio
Grande do Sul. TentOu-se urii.a providêricia, mas ele~ o
velhaco, disse que não tinha filme na máquíila, -qUe era
só um flash, que tinha sido à guisa de brincadeira que ele
tinha feito aquilo. Mas, no dia seguinte, apareCeUna pri~eira pãgina, em letras garrafais a nota e a manchete, repito, depreciando o Senado da República. Põr tudo isso,
Senador Itamar Franco, acho que realmente o Senado
precisa, como a Câmara dos Deputados o Congresso
Nacional, de um modo geral, vindicar e buscar melhores
cond!çôes de trabalho, mas prerrogativas. Temos ·que
conv1r que hã algumas delas contidas no texto da Consti~
tuição, dormindo hã 18 anos, e aguardando uma providência nossa. Solicito a V. Ex• que é, realmente, um dos
que mais trabalham e, antes de tudo, um homem de formação dos números, um homem de formação matemática, que busque na sua experiência, sobretudo na sua inte~
ligência:, os nlecimismo e os meios de regulamentar no
art. 64, para discip!inarmos a acabarmos com essa vergonha do empreguismo com o dinheiro ptlblico, cujos aêficits estão hoje sendo acusados, e verdadeiramente responsáveis pelO índicC de inflação que aí está._ Porque,
quando o Governo fala em abaixar juros, V.-Ex• Sãbe
que isso é simplernente uma balela, pois maior captador
de dinheiro no mercado, a preços mais que inflacionários
são, sem dúvida alguma, as LTN e as ORTN emitidas
pelo Governo. E para que esse dinheiro, senão para
cobrir o défi.ci(jJúblico e a enorme carga tributária, a insuportável carga tributária que está hoje pesando sobre
os ombros dos que trabalham e produzem, a cada instante, e está_ sendo ameaçada de ser ampliada, porque ela
não é capaz de atender ao empreguismo feito com o suor
do contribuinte brasileiro. Desculpe-me por ter-me alongado tanto, mas ~u_precisava colocar diante de V_. Ex•,
diante de sua inteligência, essa minha preocupação que,
sei, modesta, mas grande, na medida da proporção em
que ':'. Exb 9 se debruçar sobre ela. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a intervenção de V. Ex•, nobre Senador, e recordo-me do episódio que viveu e sua atitude em seguida, comunicando à
Presidência da Mesa -o que se passava.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois rião.

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre colega, eu queria aproveitar este ensejo para ratificar a minha posição em
relação a esse problema entre a imprensa e a instituição
parlamentar. A meu ver, Senador Itamar FrancO e eminentes colegas, a meu ver, as críticas que a imprensa tem
feito ao Congresso e, fnais particularmente, as fotOs de
plenários vazi?s, nas primeiras pâginas dos jornais, a
meu ver, tudo 1sso vem dando resultados altamente positivos. Agora, ao invés de 5 ou 6 parlamentares, nas sessões conjuntas do Congresso, vêem-se 50, 60- e mesmo
mais. Também, em termos qualitativos, os resultados
são igualmente positivos, como bem demonStra a sessão
extraordinária de ontem, dia4, do senado. Votava-se, aqu~, as indicações de novos Ministros pai-a o Supremo
Tnbunal Federal e o Superior Tribunal Militar. Pois
bem, em duas votações sucessivas, o painel eletrônico registrou a presença de 34 Senadores, apenas um a menos
do quorum regimental. Só com a chegada, depois, do Senador Alberto Silva, ocorreram outras duas votações
que sacramentaram as indicações, com o quorum mínimo
exigido. Em pass~do retent~, em!nentes colega~, o painel
eletrônico, nesse epísódio de ontem, teria acusado votos
em número suficieitf.es, logo na primeira votação. Disse
Jesus CristO que não 6 o que vem para riós, mM·o·q-uesai
de nós que torna o homem puro. Parafraseando Jesus
Cristo, -eu diria: não é o q~e vem para o Congresso, mas
o que sai do Congresso ·que· torna bom ou maU- o Congresso aos olhos da Nação. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Luiz Cavalcante, nós respeitamos a opii1iâo de V. Ex•. Primeiro,
como democrata, devo fazê-lo; segundo, V. Ex' é um homem assíduo, um homem trabalhador.
Veja, Senador Luiz Cavalcante, que, ao_ long-o dos
anos que estou nesta Casa, tenho defendido aqui a presença dos Srs. Parlamentares em Brasília; tenho defendido que um homem eleito, para exercer o mandato fede-

ra1, dev·a fazê-lo ná Capital da República. E para isso
que nós temos deputados estaduais, vereadores. prefeitos, e sempre me revoltei naquele sentido de se fazer
Brasília apenas uma freqUência das terças ou quintasfeiras.
Mas, na verdade, Senador Luiz Cavalcante, é que não
se Pode confundir a maioria qUe trabalha com a pequena
minoria: que,- às veZes, não comparece, por esse ou por aquele motivo.
-E por que essa campanha se reveste, Senador Luiz Cavalcante, no nosso entender, perigosa? Nós-estamOs saindo de um regime autoritário, de um regime de arbítrio,
em que poucas lideranças foram renovadas neste Pais. E
é possível que, com essa campanha, as novas gerações, aquelas que vão um dia nos substituir aqui, entendam que
o Congresso Nacio_nal é desnecessário.
Se. V. Ex•, hoje, fizif uma: tiesquísa perarile à opinião
pública, em relação a essa campanha, haverâ de verificar
que o Congresso Nacional apresenta uma imagem bastan~e distorcida. A verdade, Senador Luiz Cavalcante, é
que também nós não estamos assumindo com as nossas
responsabilidades- V, Ex• chegava ao plenário, quando eu comentava o episódio que se passou ontem, naComissão de Relações Exteriores. Os ventos da Nova República, por exemplo, não chegaram, quando um Chanceler se nega a dizer à Comissão de Relações Exteriores
qual a documentação que ele apresentou ao Senhor Presiden te da República que está sendo examinada pelo
Conselho de Segurança Nacional. Se ele entendesse,
como eu disse, há pouco, que era uma documentação sigilosa, que, ao expressar a sua opinião, ele poderia estar
quebrando qualquer aspecto_ relativo ao sigilo, ele poderia fazê-lo, e deveria fazê-lo confidencialmente.
Por que o Congresso Nacional é menor que o Conselho de Segurança Nacional? Mas a imprensa, Senador
Luiz CaValcante, a isto não registra; a isto ela não faz
menção. Ela não fez menção, por exemplo, a um dos
mais importantes decretos legislativos baixados pelo Senhor Senador José Fragelli, que obriga, agora, Que qualquer complemento de acordo que se venha a assinar em
relação ao Brasil/Alemanha, no campo nuclear, seja
submetido ao Congresso Nacional. Efa pouco deu importância, Senador Luiz Cavalcante, ao projeto de nossa
autoria, aprovado por unanimidade por esta Casa, e que
está agora a ser examinado pela Câmara dos Deputados,
que vai o)lrigar o Executivo a enviar ao Parlamento todos os acordos internacíoriais para qUe não maiS -acon- teça. o que tem ocorrido neste País, que está se endividando através de decretos-leis. Desde 1974, pelo Decreto-lei
n9 1.312, o Brasil,- e V. Ex• sabe tão bem quanto eu, ou
até mais, porque tem debatido o problema do endividamento externo aqui - desde a época do Presidente Geisel, aproveitando um decreto relativamente ao Departamento Nacional de Portos, Rios Navegáveis da época,
hoje, a PORTOBRÃS o Brasil foi se endividando. E, por
incrível que pareça, jâ na Nova República, em abril deste
ano, o Governo brasileiro, por decreto-lei, aumentava
esse endividamento em J?aiS de 40%. Projeto, por exemplo, dessa importância, Sr. Presidente Alberto Silva, do
decreto legislativo baixado pelo Senador José Fragelli
não mereceu da imprensa nenhuma referência, ou, se
mereceu, deve está numa página policial qualquer. Não
estamos dis_cordando do Senador Luiz Cavalcante, porque defendemos, aqui, desde_que chegamos, o exercício
do mandato, aqui, em Brasília. Mas, o que não se pode é
permitir ·que a Instituição, o- Congresso Nacional, que
tem resistido nas horas mais sêrias deste País seja criticado dessa forma.
O Senador Luiz Cavalcante estava presente tambêm
quando nós chegamos em 1975, e foi testemUnha, quando esse Congresso, teve Deputados cassados, em momentos difíceis. E recordo-me de três belíssimos discursos do, hoje, Consultor-Geral da República, Senador
Pauto Brossard, quando, na sua primeira fala, nós ficAmos pela madrugada afora, nas horas mortas, esperando
a cassação do Senador que, ao assumir aquela tribuna,
sempre dizia;, ..não sei se o meu mandato_ dura trinta se~
gundos, se dura oito anos, ou quantos dias ele vai durar". Mas a história parlamentar registra a 6favura de
_Deputados e Senadores nos momentos mais sérios que
esta Nação viveu. Momentos mais sérios em que o arbitrio aí eSlãva, cassando mandatos, dados pelo povo a
Imprensa também sofria a censura naquela época, porque já se disse aqui que há uma verdadeira simbiõse en-

tre o Pod~r Legislativo~e a Imprensa. Quando se fecha o
Con;Bresso Nacional, quando se humilha o Congresso
NacJOnal, quando se rebaixa a instituição,- mais cedo ou
p1ais__.!_arde, é a Imprensa que vai sofrer as mesmas
sanções ~e qualquer ditadura que venha se impor neste
País.
O Sr. Fábio Lucen'a- Permite V. Ex• um aparte?

no~res:;n!~!r~!o~:-c~~

-

Cóm muito- praZer,

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar Franco,
esta campanha, a mais vil que certos donos de jornais es·
tão promovendo contra o Congresso Nacional, tem um
objetivo. É a Constituinte. Faz poucos dias, o Jornal do
Brasil, em editorial disse que um Congresso como este
deve ser substituído. Substituído! A verdade, nobre Senador, é que não nos querem, a maioria de nós outros,
Deputados e Senadores, aqui, para os trabalhos da
Constituinte, porque sabem que, com a presença de homens da-invergadura de Itamar Franco, que simboliza o
Senado da República, na sua capacidade de defender os
reais interesses brasileiros, eles não terão a constituição
que querem fabricar para proteger interesses de grupos,
de grupelhos, de grei que sempre fez a ~ei para servir ao
rei. Não são apenas rimas, nobre Senador Itamar Franco, é a pura realidade. Substituir o Congresso significa eleg:r ~ma Constituinte composta por sua esmagadora
mruona pelos representantes de multinacionais. Temos
representantes dos intermediadores entre o BNH e odesgraçado mutuário; pelos beneficiârios reais do endividamento público, externo e interno; pelos que se locupletaram ao longo da ditadura, e com a ditadura enriqueceram e sintomático, Sr. Senador, nessa campanha perniciosa, é que ela esteja Ocorrendo no exato momento em
que os grandes corruptos deste País estão sendo levados
ao Poder Judiciário, em conseqUência de Comissões Parlamentares de Inquêrito que funcionaram dentro do
Congresso Nacional e por iniciativa enêrgica, porém
dentro da lei, do Procurador~Geral da República. Isso é
que é impressionante, nobre Senador, e o que mais impressiona ainda é que a imprensa ajudou o CongreSso
Nacional, na sua fase mais difícil de vida, a propagar todas estas denúncias que agora estão sendo apuradas dentro da Lei, dentro da Constituição, e pelo Poder compet:n.te que é o Judiciário. O Congresso Nacional é o poder
avtl desarmado nós sabemos disto. Mas o Judiciário
também já foi atingido. A campanha não é apenas contra o Congresso Nacional, mas contra as instituições,
porque estão começando a espalhar, pelo Correio,
contra-cheques de oficiais generais do Exército brasileiro, para tentar também atingir as Forças Armadas. b
uma campanha contra as instituições nacionais. Quem
está por detrás dessa campanha eu não sei, nobre Sena·
dor, não posso saber, porque não tenho pocl.er de retrovisão, não tenho bola de cristal, não vivo em gabinete de
certos e determinados donos de jornais, que estão fomentando, inclusive, como é o caso do jornal O Estado
de S. Paulo, conflagrações internas, lançando os gaúchos
contra os nordestinos, chamando os gatíchos de autores
e pr?m?tores de panamâs, comparando o termo gaúcho
ao s1gmficado de panamá, de tramóia, de atividades ilícitas, imorais, indecentes. Essê'mesmojornal, O Estado de
S. ~au~o, centenârio na defesa das liberdades públicas, o
úmco JO~nal, em nosso País, que sofreu a pior das desgraça~_ q~e pode ter sofrido a imprensa durante a ditadura de Getúlio Vargas, que deixou de computar, inclusive
nos seus longos anos de existência,- os quatfo ou cinco
anos em que esteve sob a intervenção da ditadura odienta de Getúlio Vargas, esse mesmo jornal, pela coluna de
um dos seus mais eminentes jornalistas, o Jornalista Car~
los Chagas, afirmou ontem que estâ elil tramitação no
Congresso Nacional. "uma molecagem e uma safadeza"
palavras do Jornalista Carlos Chagas, eminente por todos os títulos! Que mo(ecagem e que safadeza estão tramitando no Congresso Nacional? Segundo o Jornalista
Carlo_s Chagas a proposta de emenda à Constituição, de
autona do Deputado Manoel Cõsta, que trata da ampliação de prazos constitucionais para: desencompatlbilização de Ministros de Estado, de Governadores de Secretários de Estado e de outras autoridades. Co~fesso a
V. Ex• que sou contrário, votarei ·contra a emenda do
Deputado Manuel Costa. Mas não é uma imoralidade,
Sr. Senador, que estâ tramitando no Confresso Nacio-
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nal. Não é uma indecência, como afirmou o Sr. Carlos
Olagas, não! É uma proposta de emenda à Constítuição,
prerrogativa legítima, constitUciOnal, de qualquer
membro do Congresso Nacional, que terá a decisão defi~
nitiva por julgamento do Congresso. O Congresso acatará ou não essa prop-osta de emenda. Mas não se pode dizer, pelas páginas de um jornal, com a responsabílidade
de O Estado de S. Paulo, jornal que forma opinião póblica neste País, que forma e que informa, não se pode classificar uma proposta de emenda à Constituição de u·ma imoralidade, de uma indecência, ou coisas que tais. Sr.
Senador, não sei aonde querem chegar com essa campanha insicliosa, infamante, caluniadora, injuriosa, difamatória, que atinge a honra subjetiva e objetíva ilão apenas
dos membros da Instituição, mas da instituição no seu
todo, esquecendo-se eles, Sr._Senador Itamar Franco,
que no dia em que cair o Congresso Nacional, eles serão
sufocados pelos escombros deste Poder. Não posso compreender, Sr. Senador, como uma emissora de televisão
como a TV Globo, que foi aqui, por seu DiretorPresidente, Dr. Roberto Marinho, homenageada no dia
6 de agosto, homenageada pelos reais serviços que presta
à Nação brasileira, pelos avanços tecnológiCos cjue con:
seguiu atingir no setor das telec-omuniC8.ções, das teletransmissões de ini.igein e de som. sendo hoje, ao que parece, a terceirã ou q·uarta emissOra -de televisão do mundo; não se pode entender que uma emissora com essa responsabilidade e com esse grau de audiência, que- itinge
cerca de 80 milhões de brasileiros, tenha colocado, na última segunda-feira, na boca de um humorista a palavra
deputado como sinónimo de vagabundo. Pois isso aconteceu, Senador Itamar Franco. Aonde querem chegar?
Não sei. Só serque será muito tai-de qUando comeÇarem
a se arrepender, e espero que não chegue esse momento
de arrependimento porque, se chegar, já estará muito
tarde, porque tanto o Congresso Nacional quanto a imprensa, estarão simplesmente liquidados. Não se pode
conceber, nobre Senador, que depois de quase duas décadas de arbítrio, em que o Congresso e a imprensa fOram as instituições que mais sofreram, em- que jornais
como O Estado de S. Paulo tinham que publicar versos
de Luís de Camões, tiveram que contratar OS serviços de
Luís de Camões em conseqUência da presença fisica da
censura na redação e nas oficinas daquele e de quase todos os jornais do Pais. Não_se_pode conceber que tendo o
Congresso Nacional, nessa dura fase de arbítrio, perdido
pela cassação autoritária centenas de seus membros, não
se pode conceber que tendo sido o Congresso o real irmão de sofrimento, de angústia, de amargura, da imprensa brasileira, não se pode entender como certos setores da imprensa, agora, teimem· eri1 -pisotear o Senado da
República.
Hoje, o Jornal de Brasília publica que o Senado decepcionou junto à ComiSsão de Relações Exteriores, durante depoimento dQSr. Ministro Olavo Setúbal. Mas não
divulga, de propósito, que V. Ex' interpelou o Ministro e
que o Ministro escondeu-de V. Ex•, esc_ondeu do Senado,
escondeu da Nação inteira os tratos, as proVIdências, ou
coisas que tais estejam em andamento para o reatamento
ou não das relações diplomáticas com a República de
Cuba. Como se estivésSemos vivendo num regime e num
momento em que o reatar de relações diplomáticas com
qualquer país do mundo, ou o seu rompimento, _como no
caso se impõe com a República da África do Sul, seja
tratado à sorrelfa, às escondidas, à socapa, em segredo
de Estado ou de Governo, quando na realidade o de que
se trata é de interesse púbfico -e, por conseguinte, não"
pode nem deve ser escondido do Congresso, como o foi,
e muito menos da Nação brasileira que teve no Congresso, ontem, o veículo para que esse assunto fosse dela não
escondido, simplesmente, mas puramente surrupiado.
Ora, Sr. Senador, p-arece-me que está faltando um chamamento ao bom senso. O Congresso pode não ser uma
instituição perfeita, -não o é õ Executivo, ilão o é o Judiciário, somos instituições hun13.-nas, ·embora procuremoS
buscar a perfeiÇão, sempre tereinos de encontrar percalços, obstáculos, óbices que nos iriipedem de atingir a
essa perfeiÇão que C!stâ de nós sendo reclamada. Mas,
ainda apelo, por meio do discurso lúcido, profundamente sábio que V. Ex' pronuncia no Senado, apelo ao bom
senso, lembrando a esses donos dejornal_que estão pisoteando o Congresso, que a guilhotina não distingue pescoços; para a lâmina de guilhotina do arbítrio não há ne-
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nhuma difer~nça entre o pescoço do COngresso e-0 pescoço da Imp-rensa. Era o aparte que tinha a dar a- V. Ex•
O SR. fTAMAR FRANCO- Senadár Fábio Lucena,
primeiramente, V. Ex• tem autoridade para dizer o que
falou nesta intervenção. V. Ex• é homem assíduo a este
Plenário, às comissões; homem de elevado espfrito Público, uma inteligência brilhante e que cumpre seu dever
como representante do seu Estado, que deve, ·neste mo_mento, estar honra~o com a presença de V. Ex• aqui nesta Casa._
_ Mas veja, nobre Senador Fábio Lucena, que não só in~
terpelei o Ministro, como na hora protestei, e a imprensa
também não registrou, ao dizer que o Senado da República decepcionou. Ela não comentou nossa intervenção ao Sr. Ministro, quando dizíamos que nõsso País
não poderia, mesmo se o quisesse, a não ser quebrando
os tratados que assinou, a não ser quebrando sua palavra
nos..fóruns in_ternacionais, tentar fabricar a bomba atômica._Porque o Brasil assinou o chamado Tratado de
Tlatelolco, no México, Brasil, ao admitir o acordo com a
-Alemanha no campo nuclear, assinou o Acordo BrasilAlemanha com a Agência Internaciohal de Energia Atómica, que permite -a eSta agência verificar se o Brasil está
ou não fabricando artefatos militares.
Interpelamos a S. Ex•, o Sr. Chanceler porque o Brasil
não havia assinado o que foi aprovado, em dezembro de
19_84, na Organização das Nações Unidas, contra a tortura, contra os atas desumanos, e que o Governo anterior não quis referendar.
Isso à imprensa não interessa revelar. V. Ex• lembra
um fato importante, nobre Senador Fâbio Lucena, é que
estamos caminhando para a Constituinte. Constituinte
que, evidentemente, defendo diferente, :Porque acho que
O- Presidente da República não deveria dar poderes a nós
de 82, e a Deputados e S_enadore!>, que serão eleitos em
1986. Mas essa é uma outra discussão.
·-- Ã medida que V. Ex' falava, recordei o saudoso Senador Milton Campos, representante do meu Estado,
quando S. Ex• lembrava, nobre Senador Fábio Lucena,
já em 1882, numa conferência na Sorbonne, quando Renan di~i_a. àquela época, que "a Nação é uma alma, um
princípio esJ)íritu-:ii".--Ê-comPletava Milton Campos, dizendo que a «Constituição tem de eSpelhar a realidade
nacional" .. " ~ esta realidade nacional que vai _ser mostrada por aqueles que serão eleitos para elaborar a nova
Constituição brasileira.
b p(lr iSso que, niste momento, não podemos COI_lCOrdar in totum com o Senador Luiz Cavalcante, quando
acha que apenas porque a imprensa está fustigando o
Congresso Nacional, nos vamos aumentar o número de
Seriadores e Deputados presentes nesta Casa. Pelo con~
trário, queremos que a imprensa aponte as nossas falhas,
ajuóe--a- rii.eJiO-rã-ro Congresso N_aciOnal que está funcionando sob uma estrutura arcáica, Senador Fâbio-Lucena--:--NóS meus 10 a~~!__de:__f_asa,_QO_SS_Q_ di;.!:er Que ainda
não apHcamos totalme-nte a moderna administração
piíbrica. Já temOs nos -nossos gabinetes, aqui no plenário,
o que o CCingresso 3inel'icanó não tem no seu Senado,
um terminal de computação, mas continuamos furiCion-ãlldo dentro da mesma sistemática de 30, 40 anos airás.
Isto sim, a imprensa pode e deve ajudar. O que ela ilão
pode e não ~;leve é naufragar esta inStiüiição, no momento em que queremos que este País caminhe no seu processo democrático. Neste momento, como já dizia o poeta, nóS já estamos vendo "as luzes do terceiro milénio-,
qlie este País há de ser a grande: nação do século XXI, se
ela for uma nação democrática. Mas ela só poderá ser
Nação se c:irninhar democraticamente, se tiver um Congresso livre, um Congrt!sso soberano. Por" isso ê que a
Instituição tem de ser forte; e à medida em que ela se fortal_e~~. não tenha dúvida, a impren~a brasileira,_ se fortalecerá, e pOderem-os sair desta pobreza, da miséria absoluta, na qual hoje vivem 40 ITiilhões de brasileiros. Seilador
Fábio Lucena, Sr. Presidente, dos países desenvolvidos,
qual deles permitiria, através do seu Congresso NaciO~
na!, que 5% do seu Produto Interno Bruto fosse entregue
pata pagar juros do serviço da dívida. A Nação brasileira ·pagou, erre 1972, 5% do seu Produto Interno Bruto,
para amortizar não o caPital, mas para pagar o serviço
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da dívida. Continuamos sUjeitos- aos banqueiros interna~
danais.
Una-se a imprensa conosco, nesta voz, protestando
exatamente contra issç, contra a ação das companhias
multinacionais, controlando_90% da indústria farmaCêutica.
Una-se a imprensa a nós, Pira grita"rtno's que não podemos concordar com as ações dos banqueiros internacionais nem com a ação dos nossos banqueiros; porque
bastou o Ministro da Fazenda assumir, bastou se colocar
no Banco Central um homem ligado aos banqueiros, e
em 24 horas os juros caíram, Sr. Presidente.
Queremos assistir se esses grupos económicos que estão comandando hoje a Nova RepúbHca, Sr. Presidente,
vão realmente implantar aquilo que estão prometendo.
Isto a imprensa haverá de estampar. Junte-se a imprensa
a nós, para que este Brasil, Sr. Presidente, possa reafmente caminhar sempre democraticamente, numa ação
nacionalista de goVerno, para que o Congresso Nacional
possa realmente cumprir suaS--nobres e definidoras missões que lhe estão reservadas, e já foram exercitadas no
passado e muito mais agora, qU:ã:ildo o povo- bfasileiro
dará a este País a nova Constituição.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Enéas Faria. _(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa.)
-s. Ex' n,ão está-Pres~nte.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. (Pausa.)
-- S. EX• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S._ Ex' não está presente.
--~Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Sou-

za.
O SR. AMI':RICO DE SOUZA (PFL - MA. Pronuncia o segtiint6-discurso: Sem revisão do orador.)St. Presídente e Srs. Senadores:
A recente nomeação, para o Ministério da Fazenda,
do empresârio Dilson Funaro, não representa somente a
mudança de homens ou de nomes, representa, em verdade, Sr. Presidente e Srs. "Senadores, mudança de rumo,
para o qual a política económica do Governo do eminente Presidente José Sarney haverá de seguir.
Já vimos que as idéias fixas não modificãveis, aquelas
tendências que eram consideradas como intocáveis mud-áram. Hoje, Sr. Presidente, já ·se vê uma medida tomada num dia e alterada no outro, pela prevalência do bom
senso, pela prevalência do entendimento e pela preocupação do acerto. Vimos que o tabelamento da carne., o
congelamentO do seu preço, medida adotada acertadamente no mOinentO ein que o foi pelo Ministério da Fazenda, ouvindo o Conselho Monetário Nacional, e dias
após foi retíficada e alterado o seu status quo. Vimos; Sr:
Presidente, que o tabelamento da carne.provocou, naqueles que a produzem, a compreensão áe que não devtam-·se _prev-alecer -de sua liberdade e acrescer seus
preços, tprnando proibitiva sua aquísiçào pela população brasileira.
Vieram etes ao governO e expuseram seus problemas.
O govern"o, atento na defesa do interesse público, não-só
da população, mas também dos produtores- e aqui se
entenda, população como consumidores - sentam-se à
mesa, e ambos conversaram e acertaram a melhor medida que a· ·ecoÍLomia reclamava.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AM"I!RICO DE SOUZA- Com muita honra,
nobre Senador _Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Amêrico de
_v. Ex• sabe do ~preço e da estima pessoal que tenho por V, Ex', tanto que pesarosamente sou forçado a
divergir de V. EX~.-quando diz que houVe bom senso nesse chamado acordo de cavalheiros, que eu ainda hâ pouco analisava, lamentavelmente na ausência d_e V. Ex•,
mostrand_o, através de dadôs e números, que houve uma
Sou~a.
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espécie de acordo como aquela anedota do indivíduo
que, num jogo, disse para o outro que tinha quatro ases:
Ah, então eu ganhei! Não! Que jogo você tem? Eu tenho
dois revólveres 38, carregados ... Então, foi você que ganhou! Isso foi o que o Ministro Tez. A SEA:P anunciou ,
no dia 7 de agosto, quando fiz aqui um pronunciamento
a respeito do problema da possível importação de carne,

e me foi assegurado que se a carne não ultrapasse os índices gerais de preços estabelecidos com base no preço de
1983 não de 1984, mas de 1983, veja bem V. Ex'", não haveria intervenção do Governo_no mercado, até porque o
GOverno, por razões que ele entendeu como justificáveis,
não tinha feito o estoque regulador, não tinha comprado
na entressafra. como semp-re fez, para-agora, no pico da
escassez, quando V. Ex.• sabe que todas as pastagens ou
foram queimadas pela geada, ou a esta altura já estão
queimadas pelo fogo, logo os bois estão murchando nas
invernadas, aquele que vende boi nes\a época só o faz
premido por necessidades urgentíssimas de resolver negócios, porque ninguém pode matar bois nesta época _do
ano, a não ser, como eu disse, por desespero ou por falta
de dinheiro. Logo, não houve um acordo de cavalheiros,
houve uma chantagem governamental que vai quebrar
- provei isso aqui demonstrando, e poderei passar com
muito prazer às mãos de V. Ex• - os frigoríficos- não
vão dar prejuízo ao Governo, não,...:... vão quebrar-os pecuaristas que estão vendendo o boi a prazo aOs frigoríficos, além de liquidar com os varejistas, porque os custos,
as margens de comercialização do chamado acordo de
cavalheiros, não permitem sequer que os varejistas
cubram os encargos financeiros que terão de recolher aos
cofres públicos como diferença do ICM, do PIS e do
FINSOCIAL. Então, veJa V. Ex• que na realidade não
houve acordo, houve pressão, houve coação naquilo que
muitos dos c-orreligionârios do Governo chamam de entulho autoritário, e o mais hediondo deles é a famigerada
lei delegada. O que é -mais grave, sem -nenhUm critério,
porque se estabeleceu no acordo anterior que se o boi
não ultrapassasse, no mês de agosto, 121 mil cruzeiros
por arroba, 135 em setembro e 162 em outubro, não haM
veria importação de carne e não haveria intervençã_o no
mercado. Mas o que se fez? Simplesmente se baixou uma
portaria, jogando .o-boi-para menos-de 1-00-mil-crmeiros
a arroba. Vale dizer: o boi que deu 24 dólares por arroba
em 1984, passou a dar menos de IS dólares, por força
dessa portaria. Agora, tudo que o fazendeiro compra ê
pago em dólares ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, inclusive os juros para o Banco do Brasil; é correção monetâria plena mais 11%, é: o Juro mais
barato que o Banco do Brasil oferece. Mas não permite
sequer que ele corrija o preço do seu produtO, ·não diria
em ORTN, mas pelo menos no tndice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC; nem isso foi consentiM
do. Pelo contrário, o preço estabelecido para o acordo de
cavalheiros foi na base de "eu tenho dois revólveres. carM
· regado e você só tem quatro ases". Este é o acordo de cavalheiros e isso é aquilo que V. Ex• generosamente chama de bom senso, não só generosamente mas por dever
de ofício, pOrque V. Ex' tem o dever e a obrigação de defender seus correligionãrioS no Governo. ~louvável que
V. Ex• tenha essa coragem. Na realidade, não houve
acordo nenhum, nobre Senador Américo de Souza. V.
Ex' há de fazer justiça ao produtor rural brasileiro que
está cada vez mais exausto, já se exauriu, não tem mais
nada para dar. Dizia eu, ainda há pouco, que eles continuam vindo engrossar nossas cidades, fazendo-os inchar,
crescendo nossas favelas. E ele vem fazer o que na cidade. Senador Américo de Souza? Vem em busca do lucro
que permanentemente a cidade lhe nega, embora os cus-tos de.alimentação no Brasiljã tenha atingído as raias do
absurdo; já conseguiu, veja V. Ex•- eu demons_treiisso
aqui - superar até os preços criminosos produzidos pelas tais estatais do Brasil, pelo empreguismo e malversação do dinheiro público, aplicado através da estatização no Brasil. ~coisa dífícil de se acreditar, mas é verdade~ O preço da alimentação conseguiu superar, no
Brasil, os custos das tais estatais brasileiras. Não obstante isso, V. Ex• _verifica. que 'quem ganhou um salário_
minüno ·no ano passado, com os benefícios das leis traM
balhistas, teve muitO maior_ renda, cerca de 30% a mais,
do que aquele que plantou um alqueire de soja, que era
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cantado em prosa e verso como o grão, como a atividade
agrícola que maiS e melhor remunerava no Brasil. Então,
veja V. Ex•, o desgraçado do maranhense que planta arroz, por exemplo, qual a situação desse homem hoje, Senador Américo de Souza, se a soja resultou nisso, como
demonstrei exaustivamente aqui neste plenãrio. Quanto
ao caso da carne, gostaria de contar com a preciosa e
honrosa atenção de V. Ex•, para os quadros e para os números; para os índices, aplicando o Indice Geral de
Preços, publicado pela Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, e que V. Ex• honrar-meMá com
sua atenção, lendo deste nosso modesto trabalho que
hoje produzímos aqui, no Senado, V. Ex• vai ver que
realmente falece razão a V. Ex• que diz que houve bom
senso, como falece autoridade ao GoverJ?:O para chamar
o-que foi fefto, agora napecuâria de corte, de acordo de
cavalheiros. Acordo de cavalheiros, Senador Américo de
Souza, é como eu disse: alguém tem que apanhar e algUém tem que bater, só que o roceiro, invariavelmente,
entra com as costas e o Governo brasileiro continua entrando com o porrete. Muito obrigado a V. Ex•
O SR- AMJ!:RICO DE SOUZA - Nobre Senador
Bendito Ferreira, o elevado e profundo conhecimento de
V. Ex• sobre a matéria, seria -de porte a inibir o autor ao
discutir com V. Ex• Entretanto, digo a V. Ex• que a 'minha presena na tribuna não representa apCnas um dever
de ofício, para colocar na devida ordem os atas do Governo, por terem sido, possivelmente, intepretados diferentem.ente do seu obJetivo. Dizíamos, Sr. Senador, que
essa at1tude do Governo em reformular as suas decisões
trazia uma nova maneira de dirigir a Nação, aquela de
que as decisões de Governo não mais seriam consideradas _como palavras do rei que não voltam atrãs. Certamente que a volta atrás da decisão anterior, se não encontrar o caminho, o leito natural do seu objetivo, com
certeza, nobre Senador, o Governo não terâ nenhum
pejo de reformular essa outra decisão.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ext que eu faça
J.!l11a ligeira observaão?
O SR. AMJ!:RICO DE SOUZA- Asslm que conclua
a_meu_ raciodnio,. concederei--o- apar-t-e-a- V:.--&'Mas, Sr. Presidente, refiro-me a que esssa alteração de
agora tev~ um outro mérito que foi aquele de impedir a
imp-ortação de produtos que temos em casa para atender
à população, talve~ não no volume desejado para fazer
os preços correntes mais acessíveis às populações, mas de
modo a impedir que os nossos dólares angariados custoM
samente pela exportação ([e prodUtos outros, pudessem
ser exportados, para que trouxéssemos a carne para o
sustento do nosso povo. E há ainda um outro ponto muiM
to importante: é a não-ínteivenção no me-rcado da: Carne
pelo Governo; defendemos ardorosamente a iniciativa
privada, onde o Governo só deve intervir para benefiM
ciar, não só a instituição da_iniéiatiVa p-rivada, como a
própria- POpUlação. Sempre que possível, o Governo não
deve intervir na economia privada.
E aí está_ um outro ponto que destacamos: a volta do
Governo aos seus gabinetes, deixando que o preço da
carne se tornasse também uma questão de mercado.
E _se, Srs. Senadores, estamos, hoje, atravessando essa
situaÇão de escassez de carne - escassez relativa - é
porque o Governo que antecedeu ao atual não teve a
preocupação - e, nisso, creio concordar o Senador Be-nedito Ferreira - de refaZer os estoque reguladores da_~
entressafras: Não teve a preocupação que muitos outros
governos - e até o anterior em outros anos- haviam tido. para que se mantivessem os estoques reguladores,
comprando na safra, ao invés de permitir a sua exportação, como o fez anteriormente.
Ouço -com prazer o Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Quero fazer duas colocações a V. Ex•, Senador Américo de Souza. Primeiro,
tenho que conceder ao Ministro o benefício de uma mâ
interpretação da imprensa, porque isso tem ocorrido
com muita freQUência. Mas a imprenSa noticiôu :.._e não"
foi desmentido- palavras, entre aspas, como proferidas
por S. Ex~. de que o tabelamento teve o úiüco propósito"
de trazer o pessoal do setor à mesa de negociação. Veja
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V. Ex• que, realmente, não sei se pela minha formação de
homem do interior, prezo muito o princípio da autoridade, ~enador Amé~ico de Souza, acho que o Governo não
pode-se permitfr a esse-tipo de deboche, praticar um ato
que intranqililizou e agitou todo o País, criou uma celeuma tremenda, prejudicou os mais fracos, os mais combaM
lidos, porque, forçados a vender, venderam sob a égide
da tabela publicada, mas ainda não em vigor, e afinal,
eSsa tabela não era para vigorar, não era para valer, era
uma brincadeírinha. Bem, esse é um aspecto. Agora,
quanto ao Governo anterior, gostaria de chamar a
atenção de V. Ex• porque vejo que V. Ex•, realmente,
como um homem de bem, está, infelizmente, mal inforw
mado. O Ministro Delfim Netto, no dia 8 de março, assinou um voto, que foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, aprovando a estocagem e liberando os
recursos para 50 mil toneladas de carne e a estocagem que era uma velha reivindica~ão dos produtores - do
boi em pé para 400 mil bois. Só que o Banco do Brasil,
com a Nova República, não recebeu um centavo para a
estocagem do boi vivo; e a COBAL só veio a comprar \0
mil toneladas de carne em junho, quando o dinheiro foi
liberado em 8 de marÇol Então, temos que relevar que
houye a doença do saudoso Presidente Tancredo Neves,
a mudança de Governo, essa posição de substituto eventual, na qual o Presidente Sarney teve que ficar por longos dias, mas veja Senador, que foi somente em jiinho
que foram compradas i O mil toneladas de carne, quer dizer, já _em plena escassez, em pleno fim de safra, mas
poderMseMia ter comprado mais. A verdade é que foram
compradas somente dez mil toneladas de carne; com vinte mil que havia de estoques anteriores, a COBAL, este
ano, só compareceu no mercado, supletivamente. E o
que é pior - reclamei isso aqui no Senado - atendendo·
politicamente às cidades de Brasília, Rio de Janeiro e
São Paulo, vale dizer, s6 são contribuintes de impostos,
só são brasileiros, o Governo Federal só tem obrigações
com essas três cidades, o resto do Brasil inexiste. O Maranhão de V. Ex• nunca foi contemplado com carne do
estoque regulador; o Piauí foi apenas uma vez, durante
todos esses anos, em que se faz estoque regulador de car·
rte no Brasil; e não tenho notícia de nenhum outro Estado_ do_No_r_des.te _que_ reçeb_esse __carne_do_ estoque. regula-dor. Belém recebeu uma só vez, durante esses anos to·
dos. Logo, o chamado estoque regulador, a\êm de signi·
ficar um ônus tremendo para o contribuinte brasileiro,
tem-se prestado para cortejar o povão- não é nem o
povão, digamos a verdade, aqueh:s poucos que freqüenM
tam os supermercados, porque, afinal, a carne só é vendida através dos grandes supermercados. E sabe, V. Ex•,
que o trabalhador, que o operário não tem sequer roupas
para freqüentar os grandes e luxuosos supermercados do
BrasiL De sorte que nem o pessoal da periferia, desses
grandes centros, é beneficiado com essa carne estocada.
Mas, de qualquer maneira, foi feito, novamente, este
alf6, foram liberados recursos e, lamentavelmente, de
cinq-uenta mil toneladas foi reduzido para dez mil e dos
quatrocentos mil bois, nenhum, Ex•, foi financiãdo pelo
Banco do Brasil, de acordo com o voto do Conselho Mo·
netãrio Nacional. Eram essas as observações, e vejo que
V. Ex•, por não ser conhecedor e não tem obrigação ne·
nhuma, porque não é do ramo, e nem o seu Estado é
realmente produtor de pecuária, mas, eu pediria a V.
Ex~. mais uma vez, que examinasse, com a sua experiên~
cia, Com a sUa tarimba, esses dados e números que eu
trouxe hoje e jã foram proferidos aqui, para que V. Ex•
pudesse se assenhorear melhor da realidade do problema
da carne no Brasil. Muito obrigado a V. Ex•

e

O SR. AMtRICO SOUZA - Nobre Senador Bene~
dito Ferreira, eu faria apena-s um adenda ao aparete de
V. Ex• para dizer que o estoque regulador de entressafra
~ue _deve ocorrer em carne, em boi abatido, na época da
safra, quando ele gordo estã e colocado nos frigoríficos
para poder atender na i:poca própria, é uma coisa bem
di~e~ente de estoque de boi vivo. Portanto, 400 mil bois,
Que devem pesar "x" quilos na época da safra, quando
gordos ~les estão, certamente não devem pesar a mesma
coisa, na entressafra, quando esquálidos e vierem a se
tornar.
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Mas dizia eu, Sr. Presidente, apenas para concluir, que
essa mudança de mentalidade ocorrida no Ministério da
Fazenda, chefiada pelo Ministro Dilson Funaro, vem
nos trazer a tranqUilidade e a esperança de que o Governo, neste setor, haverá de caminhar, com certeza, com
passos muito mais firmes, porqUanto a infabíliâade deixou de existir.
Muito obrigado._(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em recente enContro, realizado na segunda quinzena
de agosto, nesta Capital, os Trabalhadores nas Empresas
Estatais, que representam, certamente, um dos grupos
mais esclarecidos dos meios sindicais, sigriificando, também, um dos setores mais ligados ao nosso desenvolvimento económico, fizeram impórfirifes declarações políticas, económicas e laborais, ressaltando, inicialmente:
"A sociedade brasileira não _suporta mais a situação de arrocho a que vem sendo submetida hã
tantos anos. Os trãbalhadores que representam a
parcela mais conseqUente dessa sociedade, reclamam urgentes mudanças políticas para que a conjuntura nacional reflita os anseios e os interesses da
Nação brasileira."
Depois de afirmar que a Assembléia Nacional Constituinte é a única saída para a solução dos problemas institucionais do País, sustentam a n-ecessidade da imediata
mudança na política económica, com ã: revisão dos compromissos assumidos com o Fundo Monetário Internacional. negociada a dívida externa com respeito a nossa
soberania, estabelecida, desde logo, uma moratória -de
cinco anos.
Prosseguindo, salientam os Trabalhadores de Empre- _
sas Estatais:
"Impõe-se a alteração de atual política salarial
substituindo-se por uma legislação que atenda aos
interesses dos trabalhadores, contemplando as suas
propostas básicas que são INPC integral para todos
os empregados, reajustes trimestrais;aumentos reais
de salário e reposição salarial, para compensar as
perdas salariais decorrentes da legislação em vigor."
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legal do País. O amontoado de leis, a irrealidade de muitos dos enunciados, fazem do Brasil um País sem ordena-

mentos jurídicos, sem Constituição, a mercê do humor
do:> governante~.
A evolução da sociedade brasileira neste século não es-

tá restrita- ao progresSo econômico do Centro-Sul, nem
ao crescimento dos núcleos urbanos que plantaram Paísafora as grandes cidades. O Povo brasileiro, neste século,
deixou de_ pensar pelos livros dos franceses e dos alemães, passando a formar o seu próprio repertório cultural, identificador do seu perfil.
No contexto da evolução cultural brasileira a sociedade avançou mais que as leis que a reg~Ja. O fosso entre o
escopo jurídico do Estado e a vontade explícita da
Nação é cada vez maior, principalmente quando o País
teiJl de percorrer instantes revolucionários que impõem
nova ordem, como ocorreu em 1930, em 1945, em 1964.
Vivemos novamente o tempo da recoristrução nacional, agora sob a influência dos ideârios da NovaRepública, levados ao povo da_ memorável campanha
que aliançou a classe política para a transição democrática, para a desmilítarlzação do regime. Um tempo fértil,
porque comprometido com os mais legítimos anseios da
Nação. Instante rico, porque respaldado pelo povo motivado para a convivência civilizada da democracia.
Em fins do século passado, quando foi proclamada a
República e instituída a nova ordem• jurídica do Brasil, o
--pensamento liberal dos nossos constituintes legou ao
País um regime apoia-ao no federalismo, pelo qual a Pátria era, como dizia Rui Barbosa, a família amplificada,
a união fazia coilvergir os Estados e estes os Municípios,
dando a idéia de um só concerto de bases saciais que urii.: dades pela língua, pela História, mas também pelas carências e pelos anseios, serviam de modelo na América
Latina e animavam, internamente, a cri8.riça no futuro
venturoso para todos os brasileiros, tanto aqueles que
atê então viviam na corte, na capit.il.l brasileira, quanto
aos que habitavam os mais distantes e desprovidos m-unicfpios do País.
No entanto, tantos foram os desvios e tantas as claudicações que 0 federalismo ficou apenas no papel. O Brasil
perdia a essência da conquista liberal da República, para
expor a fratura da sUa realidade triste apontando os ricos
e desenvolvidos no Sul, e os pobres e atrasados no Norte
e no Nordeste, separando e estigmatizando porções da
população brasileira.

Essa reivindicação jã foi aceita pelos dois candidatos à ----- O Nordeste é hoje um caso triste de penúri'it. economiPresidência da República, sendo certo que procurarão
camente pouco ativo, com cerca de 35 milhões de ne:cesevitar "o enquadramento na Lei de Se"gurança Naciorial
sitados, e atrãSado cOm relaçã"O ãs demais regiões brasileifãs. _O não cumpfiinento do preceito federalista da
dos dirigentes sindicais e dos trabalhadores", be-m como
superarão a intervenção do Ministério do Trabalho nos
nossa primeria constituição republicana respo_r~:~e, segusindicatos, reconhecido o direito de sindicalização de toramente, pelo desquilíbrio que dividiu o Brasil em dois

dos os trabalhadores.
Afirmaram, aqueles trabalhadores, nesse importante
congresso, que ·~a defesa das estatais é a defesa da soberania nacional" e que ..os trabalhadores levarão essa defesa às últimas conseqUências", colocando-se em posição
"intransigentemente contrária à privatização e defendendo sua nacionalização_ e democratização",
Trata-se de reivindicações legítimas, maduramente expressas. Por isso mesmo hipotecamos nossã solidãriéQ"ã"::de a essas moções e postulações do V Encontro Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas Estatais.
Era 0 que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (MUito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)_ Concedo a
palavra ao nobre Senador Heráclito Rollemberg.
O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiderif.e e Srs.
Sendores:
A instalação da comissão prévia da Constituinte é um
fato auspicioso para o Brasil e para os brasileiros. f: a arrancada para o mais amplo debate em torno das questões mais relevantes do País, para as quais serâ preciso
uma legislação superior atualizada, adequada à realidade económica e ao eStágio sO-Cíat da Nação-.
O Brasil reclama um texto constitucional moderno e
acima de tudo sincero em seus propósitos, para ser a norma jurídica respeitável, de onde fluirá o reorderiarnento
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zer remeter ao espírito do federalismo brasileiro, mas
também por conte-r, no seu âmbito c universo, a pr6pria
questão nacional. Os municípios estão preparados para
o debate e para o esclarecimento de suas necessidades. É
preciso que o Pais esteja disposto a assimil~u o município
e introduzi-lo, de novo, no cOrPo da Lei Magna Nacional.
A Comissão dos 50 notáveis não contempla, lamentavelmente, as organizações brasileiras de municipalismo.
Mas longe de representar üm desestimulo, entedende-se
que todas as comissões são mesmo incompletas e perdem, na medida em que a própria Nação é mobilizada,
as característiCãS salvadoras de que são inicialmente re-vestidas~ A ABM como organismo municipalista continua fervorosamente organizada em defesa- do município
como núcleo do poder local, como fonte do poder maior
que se irradia no estado e dâ sustento à união.
OS nlunícípios vão falar e querem ser ouvidos e con.;iderados, para que o produto da inteligência legislauora
da Assembléia Nacional Constituinte reproduza as tendências e os anseios dos municípios, como fundado escopo da organização nacional através da Nova Constituinte brasileira. A ABM já movimenta os dirigentes municipais do pais, propondo organizar uma Assembléia Nacional MuniCipãlista, para atuar dentro e fora do Congresso Nacional, levando e promovendo as teses que nutrem o municipalismo brasileiro e que explicitam, com
clareza, as competências e as responsabilidades das diversas esferas do poder.
A ABM está em campanha permanente em favor do
muriícípio e da sua consideração adequada e justa pela
Assembléia Nacional Constituinte, ê esta informação
que trago ao plenário desta Casa, exortando os eminentes Senadores da República, a que mantenham o compromissO federalista oriundo das lei republicanas, devolvendo aos municípios o lastro legal e a autonomia da sua
composição, como primeira célula da organização nacional.
O Brasil reencontra, neste momento da sua história, o
seu caminho para reordenar a moldura poHtica e legal
que será a face constitucional com a qual o pais ingressarã no futuro, animado pela proclamação de uma nova e
duradoura república. Chegou a hora da Nova Ordem
Económica, Jurídica e Social, chegou a hora do município sei colocado no seu verdadeiro lugar, para dar início
ao esforço nacional do desenvolvimento com o que o
Brasil vencerá os desafios e as crises e farã a felicidade do
seu povo.
Vamos à constituinte, vamos com os municípios, vamos com a justiça democrática da participação municipal no organismo da federação.
Muito obrigado. (Muito bem!)

grandes pedaços e .onde convivem em partes igualmente
distintas da sociedade nacional.
O município foi 3 grande vítima. Empobrecido e deixado só em suas carências, o município emoldurou a lei
mas dela não se beneficia, ao contrário; se dá até exaurir
a sua capacidade produtiva, resiste até seu povo não mais
suportar o sofrimento e as privações, enquanto aguarda
que novamente o texto da lei maior do País consagre,
efetive e definitivamente, o regime federal.
No curso do tempo vários organismos lutaram para
soerguer os municípios, mobilizando as comunidades, as
líderanças, aS- assOciações e mantendo quase a conta e
risco uma atividade fortalecedora da vida municipal. O
efeito de todos os trabalhos está aí, mostrando na forca
da base nacional que vem dos municíPios, dando à
união, mais uma vez, a oportunidde de legislar sincera e
decididamente em favor da retomada do federalismo que
a futura constituinte enseja.
A_ Associação Brasileira de Municípios - ABM que_-hon_rosamente presido, tem procurado manter achama municipalista acesa, revigorando através do preparo
dos dirigentes municipais para os embates que a questão
tem suscitado em todo o País. E agora, quando 0 Brasil
vive a véspera de uma Nova Assembléia Nacional Constituinte a ABM firma a sua palavra de_ participação, arganíza os coridutos da colaboração que os municlpios,
pelos seus líderes, podem dar ao texto da nossa lei maior.
Entendo que o município, em toda a sua abrangência,
é matéria prioritária da conStituinte, não apenas para fa-

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

Concedo a

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado:
res:
Faz poucos dias em Cuiabá, realizou-se o Encontro
Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Naquela oportunidade o Dr. José Pedro Rodrigues, Presidente
da Associação Médica de Mato Grosso, proferiu uma
brilhante conferênCia que se intitulou: "A Questão Social dos Projetas_ de Desenvolvimento".
Nesse brilhante trabalho, o Dr. José Pedro, analisou
com- precisãO -e brilhante discerniffiento, os pfoblemas
nacionais indo atê ao âmago da problemática nacional.
Trata-se de um documento preciso que deve ser pres~rvado. Daí, ~r~ Presidente, Srs. Senadores_. ter eu que
ler a conferência para que conste dos Anais desta Casa.
Eis O que diz o Dt. -JOsé Pedia:
A QUESTÃO SOCIAL DOS PROJETOS
DE DESENVOLVIMENTO
Ao se tentar analisar a queStão social de uma determinada região, deve-se ter em conta alguns parâmetros em
função dos quais essa análise possa ser entendida de forma clara.
Primeiramente é forçoso que se reatce de plano a importância do fato social; onde ele passa e por que ele se
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.Jassa. O atar da cena social é o homem, em furu;ão_de]e
tudo o mais se processa,
O-homem é, a essência, ã filZãó e o fim de todo o eri-- -volver da humanidade. De forma positiva o homem se
afirrria sendo, e o SER é qUe define e marca o caminho e
a carriinhada, não o TER. Para KARL MARX -"O
homem deixa de SER e manifestar sua vída na medida
em que passa a TER e sua vida se torna mais alienada."
Dessa forma Marx nos remete·à questão da individualidade, a afirfnação do homem em si próprio e que levou
Emannuel Munier a definir em--Seu livro "O Personalismo", a forni.B.-de andar a vida, criando um estilo próprio,
origiilal de viver, sem copiar o modelo de outrem, porém
incorporando o que de positivo outràS mOdelos pudessem oferecú.
__ A partir do indivfduo, que tem o seu TE LOS, ou seja a
sua meta e sua finalidade como ser _hu_m__ano, representado, em última análsíe, comO-sUa filosofia de vida, podemos csbo_çar o TELOS de sua eSpêde, ou seja, a finalidade da espécie humana no mundo.
..0 homem aspira realizar-se plenamente, busca a vida
rica, a sua felicidade individuaL Esta, dentro de uma
concepção humanista, inclui além da satisfação das necessidades_ de sobrevivência (alimento, abrigo, sexo)_ a
atenção a outras aspirações humanas como: saúde, educação, recreação, estética, aceitação sociaL. satisfãção no
trabalho, seguridade, conforto físico. Este conjunto con~
substancia a Felicidade Plena" (Chaves-1978). Neste instante emerge do raciocínio a questão do b~:m comurit,
posto que, "o bem comum assume um sentido social correspondente ao máximo de bem-estar coletivo que o Estado pode assegurar a uma sociedade nacional".
(Arinos-1982). Para Aristóteles, na sua "Política", volta~
mos à concepção social do bem comum que ele define
como ••a ação do Estado pela qual cada um, segundo sua
condição, pode viYCr eri:t bem~estar".
Dentro desta visão percebemos a identidade entre a finalidade do ser humano__ no mundo _e o _exercício da política, qual seja a de buscar o bem -estar geral, que do_ ponto de vista filosófico é a felicidade e do ponto de vista
político ê o bem comum. Sendo o bem c_omum o objetivo
final da política, o Estado necessariamente tende _a
buscá-IQ" (Bobbi_o ~ _1982)_.
___ _
O exercício da política, que Max Weber chama de luta
pela posse ou pela repartição do Poder, é que define ocaminho que levará à composição desse Poder e à prática:
da justiça social, ou seja, a distribuição igualitária _do
bem comum, de uma outra forma, à distribuição da renda e seus benefícios.
No Estado autoritáriO o Poder é definido e definido
pelas armas, dispensando a prática da disputa democrática e da alternância, pinnitindo o processo de usurpação e de eligitimidade, que ocorreu no Brasil atê há
pouco, com todas as funestas conseqUências que tão bem
conhecemos. Com a dispensa dos políticos_ na disputa
pelo Poder, o papel desempenhado por eles era o de
emoldurar a tela onde se des_e_Il_rolava a cena do arbítrio,
da corrupção e do engodo. Especialmente a cena da vio~
lência cultural que deformou o significado de tantas palavras e o sentido de tantos gestos, criando mesmo um
duplo significado à uma mesma palavra, bem ao gosto
de George Drwell no seu "1984".
Dessa -marginalização dos políticos originou-se também, em muitos deles, um condicionamento em não assumir posições claras e concretas, estabelecendo o "murismo" permanente, a perpétua ,indefinição. Levando
com isso à omissão _consciente da qual resultaram pfãticas extremamente nocivas ao povo e à Nação Brasileira.
Criou-se a idéia de que o Estado Nacional era uma
empresa que tinha de crescer a qualquer custo. Proibiuse a definição de que éramos nação ·subdesenvolvida
para assumirmos uma faritaSia de pompa e circunstância
de Potência Emergente, mesmo sabendo que o Homem/Brasil que vestia essa fantasia era desnutrido, esquálido, desempregado e doente.
Feiram criados os projetas de desenvolvimento que,
em sua grande maioria, trouxe-ram apenas o bem-estar
das empresas, enquanto instituiÇõe-s jurídicas, mas praticamente nada de positivo aos homens da região onde esses projetas eram inStalados.

Instituiu-se uma legislação sanitária que percebia o
:-homem unicamente como instrumento-de produção, que
-tão Jogo ficasse doente, deveria, imediatamente, ser colocado numa "oficina de reparos" ã fim de retornar à linha
de produção.
. Batemos o recorde mundial de acidentes do trabalho,
não porque tivéssemos os piores trabalhadores, mas por
que eles precisavam trabalhar mais tempo para sustentar
a sua família com a mesma cesta alimentar que cada vez
mais custava mais caro. O recurso das horas-extras levou
o operário brasileiro à estafa física e mental; o sono e o
cansaço advindes daí, o empurrava ao acidente, promovendo mutilações e mortes em número exagerado.
Isto foi muito bem demonstrado pelo DIEESE que veriflc_Oii que-"eln 1970 um operário dispendia 103 horas
de trabalho e gastava 43% do salário miníma para comprar a ração mfnima necessária para uma pessoa; em
1979, segundo o DIEESE, ele trabalhava 144 horas e
consumia 60% do seu salário.Qs_1ndices divulgados pelo Ministério do Trabalho,
com relação aos acidentes de trabalho, são conflitantes:
ao mesmo tempo em que os ..acidentes de trabalho" diminuíram em 24%, de 1976 para cá, ocorreu um acréscimo de 19% no número de morte_s entre 1975 e 1979, além
-de assustador aumento de aproximadamente 80% nos casos de invalidez permanente. (Garrafa~ 1983).,,
A ideologia contida na legislação brasileira dos ólhmos 20 anos era realçada na prática social e na legitimaçãO do autoritarismo contido em suas letras, que
eram __ C_Q_ns_e_nsua.lm_r;:_nte acei_t_os, na grande maioria das
vezes por pura omissão, pela sociedade em decorrência
da alienação de (orma permanente, durante os anos negros da repressão cultural, onde só se lia o que o Ministério da Justiça ~ntendesse ser bom para o povo brasileiro, mas que na realidade só era ótimo para o Regime na
medid~ em _que se constituía uma sociedade amorfa, incolor e inodora, fácil de_ ser manejada, como se fôssemos
todos muares guiados por cabrestantes.
Um exemplo t~rrível_foi a lei dos defensivos agrícolas,
que_ felizmente nào foi aprôvada, apesar áe ter sido revestida de uma roJ,lpagem democrática-que já se estabeleceu uma_discussi!o nacjonal. O Ministério da Sàlld_e, por
pre~sPe§ 9o Qq_ye_~llo_, _aceito~ n_egar ~-sua pr{l_pri_a r~ãº
de ser na medida em que_ estabeleceu níveis_de adoecimento, ou seja, níveis- de intoxicação humana e de alimentos até um ponto onde o trabalhador ainda pudesse
se agüentar em pé e continuar trabalhando. ConSeguimos informaçOes de técnicos do Ministério, segundo os
quais,-_·o Ministro da época fora obrigada a "engolir"
aquele anteprojeto, por ser de interesse de pessoas influentes à sua aprovação.
Senhores, a análise dos projetas de desenvolvimento
_;;ob o porito de vista social, nos últimos anos, rio Brasil
permite perceber de forma cristalina que, na sua grande
maioria, esses projetas tentam usar o-povo em beneficio
das empresas.
~o SOJ!!OS, de forma alguma, contra qualquer empresa, ao contrª-rio, sabemos que elas são os instrumentos
de progresso e de justiça social, mas é preciso aclarar, de
forma contundente atê, que o que importa para um povo, para um região e mesmo para a Nação é que o_ produto final da ação empresarial seja o bem estar coletivo.
Não se pode admitir que o povo seja sacrificado e violentado em seus direitos fundamentais.
A Declaração- U-niversal dos Direitos Humanos que
todo ho.mem tem direito à saúde e ao trabalho e é da responsabilidade do Governo a manutenção desses direitos.
Também pão s~ pode simplesmente esperar que o Governo presenteie o povo com o que lhe pertence por direito,
pois esta foi a imagem repassada nos últimos tempos, e
de que todas as conquistas democráticas e sociais aconteceram graças à- bondade dos Goveroãntes~
Retomando a questão_dos projetas de desenvolvimento se torna preciso relembrar que, em Mato Grosso
como em toda rçgião Centro-Oeste, a abertura de frentes
de desenvolvimento, especialmente em áreas pioneiras e
com população migrante, traz um risco muito grande e
que precisa ser considerado com muito cuidado, visto
que o deslocamento de populações adaptadas a um determinado ecossistema, ao se descolar para outro, com
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caracterfsticas diversas, torna-se extramamente vulnerá~
veis a toda sorte de agressões do meio.
Essas migrações trouxerem o aparecimento dedoenças até então inexistentes, como é o caso da esquistossomose em Goiáas e a Doença de Chagas em áreas
onde não havia casos autóctones .
"A intensificação da mobilização populacional para a
Amazônia, assim como no interior da região, tem prov_ocado um grande aumento na transmissão da Malária. Os
dados epidemiológicOs da Amazonia Legal, referentes
aos últimos cinCo anos (1978/83) mostram uma grande
elevação do nú.mer_o de casos, que chegaram a duplicar
no período (Tabela 1). _
As áreas CO:W maior concentração de casos correspondem às que apresentam maior crescimento demográfico
decorrente de processo migratório. (Tabela II). Em 1982,
seis microregiões da Amazônia Legal totalizavam mais
de cem mil casos, sem incluir milhares de outros que foram registrados em outras partes da Amazônia e em estado situados fora dessa região_.
Nessas regiões, a -Malária vem produzindo forte imw
pacto_ sócio-econômico, comprometendo a sáude e a produtividade de milhares de trabalhadores rurais, coloniza~
dores e garimpeiros conforme dados apresentados a seguir;teferentes a 1982; A grande maioria dos casos~ registrada em populações instáveis, há pouco tempo im~
plantadas na região. Muito colonos deixaram de se fixar
à terra após repetidos acessos da doença.
-No norte mato-grossense, registraram-se 1850 casos em garimpeiros do Peixoto de Azevedo, enquanto
que, em_dois projetas de colonização (Braço Sul e Terra
Nova), foram detectados 4.700 casos.
-Os projetas de colonização mostraram a maior inci.:dência de Malária erq. Rondônia. Ariquemes, Cõlorado,
Jaru, Marechal Outra e Ouro Preto apresentaram 24.600
casos.
-Uma análise da informação obtida em 1982, nas regiões de maior transmissão de Malária no Estado do Pará, reunidos os dados epidemiológicos por grupo de localidade, segundo sua principal característica (colonização, fazenda, assentamento humano ao longo de rodovias, garimpo, etc.) concluiu que a Malária atingiu proporções elevadas em todos esses grupos e que tem um
ponto em comum: são áreas de ocupação recente ou então influenciadas por elas.
Febre Amarela
Esta doença infecciosa aguda pode aparecer, sob a forma de surtos epidêmicos, na área onde a mesma é endêmica (Amazônia Legal), se a população não for convenientemente vacinada. Este risco decorre da rápida ocupação do Norte e do Centro-Oeste por milhares de indivíduos que se instalam em áreas de florestas e se expõe
à picada do mosquito transmissor (Marques..__ 1983).
Pelo exposto podemos perceber a importância dos
-projetas de desenvolvimento, que são atrativos importantes para o deslocamento de grupos sociais de um determinãdo ponto afiffi de buscar melhores condições de
trabalho nesses projetas.
~ necessário _que o governo sinta a necessidade de assegurar condições condignas para o assentamento desses
migrantes em regiões onde incidência de endemias se
exacerbam com as migrações. "Seria útil para todos os
partiCipantes desses projetas que entendessem as causas
fundãmentaís· das migrações, que além de fatores pessOais, humanos, existem causas estruturais que obrigam
as ~ig~aç~es. Em muito casos os migrantes que se deslocaram --de-- Cídãde:f menores para centros Urbanos mais
avançados, causam uma desestruturação no mercado de
trabalho, obrigando operários com melhores qualificações profissionais a se deslocarem para centros mais
desenvolvidos. b uma migração forçando outra, fenômeno que ocorre no cotidiano.
Entre outros fatores que são causas de distorção em
projetas de desenvolvimento, um dos mais importantes,
é a vjsjo que_o x:~_p}IDSâvel por sua implementação tem
do projeto e de sua finalidade real. Este fato r pode levar
mudanças de ótica e de trajeto de tal forma que o prOjeto
pode perder sua identidade.
Um exemplo c_oncreto deste fenômeno é o BNH, que
foi criado para dar habitação de baixo custo à população
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de baixa renda. Entretanto o enfoque que.-hójC se ·percebe
na filosofia do BNH é a·de dar lucros às cmprciteiras do

setor, que cada vez constroem casas de pior qualidade a

preços semelhantes aos do setcir privado. A oficialização
da propina que pode até ser chamada de Lei dos lO%, já
que nenhum investimento oficial, em qualquer setor, não
será implementado sem que a "autoridade" do setor receba os 10, 20 ou 30% à título de não se sabe o quê, aumentando assustadoramente o custo da obra, que será
fatalmente repassada sob a forma de imposto, ou sob
qualquer outra forma ao consumidor, qUando a obra
não é feita com material de pé~slina qualidade.
Os aspectos, abordados neste tema, constituem leves
pinceladas numa tela gigantesca do panorama nacional,
onde uns poucos usufruem do quase tudo em detrimento
de tantos que nada possuem.
A Nova República não pode ser apenas figura de retórica. Ela deve representar uma mudança real, não apenas de homens, mas, principalmente, uma transformação na consciência dos homens.
É necessário que as Prefeituras pobres de Mato Grosso se unam em programas conjuntos, contratando assessores de alto nível para prestar serviços a vários municípios ao mesmo tempo, dimiriuirido aceritua-damenie os
custos desses serviços. Isto v-ale, inclusive, para aquisição, de equipamentos que podem atender a sua ou mais
Prefeituras próximas uma das outras.
São formas de se promover o desenvolVi-mento com
poucos recursos e com técnicas rilais simj:>Iitícadas e adequadas à cada região.
O grande passo que devemos dar é, antes de qualquer
coisa, resgatar a moral administrativa, sem a qual os
projetas de desenvolvimento, por mais perfeitos que sejam, acabam por penalizar o homem na sua individualidade e à sociedade como um todo.
Cuiabá - agosto _de 1985 -José Pedro Rodrigues
Gonçalves.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Ontem,_ Sts.. ·se:riadOieS, no plenário do Senado, usãral1} da palavra os Senadores Roberto Saturnino,
Virgílio Távora, Lomanto Júnior;Carlos Chiarelli, NCIson Carneiro e Fábio Lucena, e eu tive a oportunidade
de apresentar a relação dos trabalhos ocorridos nas duas
Casas do Congresso, rio dia anterior.
Reunir.ãril-Se aS Coinissões de Serviço Público, de
Constituição e Justiça:, de Relações Exteriores - para
ouvir a palestra do Ministro Olavo Setubal- e a CPI da
Previdência, para tomar o depoimento do Dr. Thomaz
CamanhQ Neto.
Na Câm~ra, falaram os Deputados constantes da relação anexa a este pronunciamento.
Mâis uma vez repito que tudo isto ocorreu em um dia
normial de trabalho. Não tenho a relação das Coniissões
que se reuniram na Câmara.
Sr. Presidente, Srs.. Senadores,
De tudo isto que ocorreu no Co-ngtéssO no dia de ontem. vimos hoje, na Í!llp_rensa, alguns comentários sobre
a presença do Ministro Olavo Setú6al na Comissão de
Relações Exteriores e sobre o depoimento controverso
do Dr. Thomaz Camanho N etc, na CPI da Previdênqia.
Como ·o público poderã julgar, com pleno oonhecimenfo -de causa, o" trabalho dos .seus representantes?
AqUi encerro, SenfiOi Presidente, a prestação de contas que resolvi fazer nos últimos três dias. Fica, nos
Anais do_ Senado~ um pouco do muito que aqui se faz.
·um-dia, talvez, a"Jgum estudioso, ou meramente inte~
ressado, venha a compulsar os nossos Anais e, ao se deparar com estes pronunciamentos despretenciosos, verifique que no Cóngresso o povo brasileiro estava represêiHãdo por parlamentares com os mesmos defeitos e
qualíd8.des da média do povo brasileiro. Que tome nota,
porém, de uma coisa: nenhum parlamentar, desde que
conheço o trabalho dos congresssitas brasileiros, jamais
foi"ácusaáo de ter sido corrompidO no exercício ·das suas-funções. Os corlgressítas es~ão isentos deste pecado, mesmo fazendo parte de uma'coletividade.
Era a que tínhamos a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte--discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

DILSON FANCHIN- Reformulação no sistema de
pesagem: nas ro_dovias.
MARCONDES PEREIRA - Tabelamento dos
preços~dos gêneros alimentícios. Contrabando de pedras
preciosas para os Estados Unidos.
_
JOSt GENOINO- Influência de empresários e juristas ria Nova República.. Reivindicações dos previdenciáriOS greVístaS. ---NILTON ALVES- NiSitiva,-iJOr posto da ECT do
Bairro Partenon, Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, de taxação de telegrama a lideranças partidârias
no Congresso Nacional.
JORGE CUR Y - Reivindicações dos -bancá-rios.
MÁRIO LIMA - Greve dos trabahadores no Pólo
Petroqu[mico de Camaçari, Estado da Bahia.
HERMES ?AN~T~_- Contratação irregular de professores em Porto Alegre~ Estado do Rio Grande do Suf.
EV ANDRO A YRES DE MOURA - Fortalecimento da rede bancária. Recursos para a pequena e mêdia
agropecuãria nordestina.
JOS~ TA VARES- Aproveitamento de projeto de lei
em defC:sa do consumidor, de sua autoria, pelo Ministêrio da Desburocratização.
AIUHUR VIRGILIO NETO- ""Carta Aberta"" do
oradOr ao Sr. José Ermírio de M6faes.
FRANCISCO DIAS - Panorama social brasileiro.
IRMA PASSONI - Política educacional. Greve dos
alunos da Organização Santamarense de Ensino e Cultura.
GERALDO MELO - Campanha salarial dos trabahadores na palha da cana no Estado de Pernambuco.
ANTONIO DIAS- Falecimento do engenheiro João
Cataldo Pinto.
EDME TA VARES- Desempenho do Presidente José Sar_':l-ey.
OSWALDO TREVISAN - Pauta de reivindicações
do_s bancários.
MÚClO ATHA YDE - Adinfs1ração "Josê Aparecido, Brasília, Distrito Federal.

Não desejo tornar hâbito a apresentação do resumo
do que ocorreu na Câmara e no Senado, no dia anterior.
Esta é a terceira vez que apreSento estas reJãçôes~
A razão pela qual dei-me a este trabalho foi simplesmente de fazer a constatação do que já afirmei neste plenãrio: o que Se pasSa no plenário -e nas comissões não
merece, por parte dos meios de comunicação de massa,
qualquer aten(:ão.
Dentro do direito de opção destes órgãos, os trabalhos
de ontem, no Congresso, praticamente não mereceram
qualquer comentário. ~ como se nada tivesse ocorrido
nos plenârios. No entanto, sete Senadores discursaram e
houve um debate muito ímportante sobre a política econômica do atual governo, debate este provocado pelo
eminente Senadõr Virgflio Távora, e do qual participaram vârios Senhores Senadores, dos diversos partidos,
com assento nesta Casa. Hoje, nõs jornais de maioi- circulação, na-da foi noticiado sobre o assunto.
Desta maneira:, Senhor Presidente, é natural que ouçamos, nos programas de rádio e TV, comentâríõS que dão
os Senhores Congressistas como exemplo dOs que ganham sem trabalhar. ~ uma caricatura, muito injusta,
dos parlamentares. Em toda a coletividade existem os
que cumprem mais, ou menos, com suas obrigações. O
que não éjústo é a Instituição, como um todo, ser condenada por qualquer falha individual. O Congresso, como
instituição, não deveria ser apresentado à opinião pública como uma instituição falida, Isto é um desserviço à
causa da democracia. Da mesma forma que não podemos condenar a imprensa como um todo, em razão de
qualquer abuso ou descumprimento do dever por parte
de qualquer jornalista, por mais imPciitimte que seja, o
Congresso, como um todo, não pode Ser considerado
pela opinião pública como um ônus muito pesado à sociedade.
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MENDES BOtELHO- Artigo "Constituinte, ou é
autêntica ou é farsa", publicado no Diário do Grande
ABC.
JORGE ARBAGE- Destinação de cinco por cento
da renda líquida da Loteria Esportiva Federal e da Loto
para as Santas Casas de Misericórdia e para assistência
aos leprosos.
JUAREZ BERNARDES- Asfaltamento da estrada
Uruaçu-Padre Bernardo, Estado de Goíâs.
LÚCIA VIVEIROS ~Igualdade de tnitamento para
a mulher ou companheira do trabalhador rural.
FRANCISCO AMARA~ - Instituição do crédito
educativo~pela Caixa Econô"mica de São Paulo e outros
conglomerados bancários.
NOSSER ALMEIDA -Apoio governamental para a
reestruturação financeira do Banco da Amazônia S.A.
WAGNER LAGo-....:. Agravamento da violência furai
no Estado do Maranhão.
DA RCY POZZA - Alteração do cálculo da correção
monetâria para remu-nerãção dos- dePósitOS em caderneta de poupança.
AMAURY MÜLLER - -Nomeação de Álvaro
Villas~Boas para a Presidência da FUNAL
ESTEV AM GAL VÃO - De:sativação da Companhia
Siderúrgica d~ Mogi das Cruzes.-- COSIM.
BENEDITO~MONTEIRO - Aprovação de i-equerimento sobre comparecimento do Ministro Ronaldo Costa Couto à Comissão do Interior.
ANTONIO MAZUREK - Conveniência de instal(!ção de Faculdade de Odontologia em Cascavel, Estado
do Paranâ.
MAURILIO FERREIRA LIMA -Regulamentação
do pagamento de jeton aos Parlamentares.
GILSON DE BARROS- Possibilidade de funciona·
rp.ento. _sob regime de plantão, de agências e postos da
ECT.
l-ÍUGO MARDINI":_ Assistência do FUNRURAL
aos agricultores do Município de Carazinho; Estado do
Rio Grande do Sul.
CHAGAS VASCONCELOS - Falecimento do ex~
Senador Ozires Pontes.
WILSON VAZ- Representação-de Minas Gerais na
NOva República.
StRGIO LOMBA- Aumento do índice da inflação
nO m~ de agosto do corrente ano~
DÉUO DOS SANTOS - Conveniência da cons~
trução de Centro Integrado de Educação Pública no
Bairro da TijUCa, Rio de Janiiro", Estado do Rio de Janeiro.
JAQUES D'ORNELLAS - Projeto RADAM.
ALBtRICO CORDEIRO- Ameaça de fechamento
da "Casa de Graciliano Ramos", Palmeira dos lndios,
Estado de Alagoas.
DJALMA BOM --Movimento paredista dos bancâdos.
· ··- · - ·
WILMAR PAUS- Indecisão do Governo no combate aos especuladores. Segurança do trabalho na construção civil.
ALCIDES FRANCISCATO -Captura predatória
de baleias em águas territoriais brasileiras.
CELSO BARROS- Conservação e 'asfaltamento de
estradas no Estado do Piauí.
HAROLDO LIMA - Greve dos- irabahadores do
PólO Petroquímnico de Camaçari, Estado da Bahia.
JOJ:O BATISTA FAGUNDES- Isenção do pagamento de IPI e ICM para motoristas profissionais.
JOS~ CAMARGO Pi"ograma -··Primeli-o, a
CriãnÇa", da LBA.
LÉO SIMOES- Instalação do Conselho Nacional de
Defcbsi do Consumidor.
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA - Liberação, peloGoverno federal,_ de:- recursos para restauração da BR232, trec!lo São_ CS:etano - PesqUeira-- Arcoverde, Estado de Pernambuco.
OSCAR ALVES- Redução do prazo para cobrança·
das contribuições devidas à Previdência Social.
PACHECO CHAVES - Crise no abastecimento alimentar no País.
RENATO CORDEIRO~ Sugestões para reformulação da assistência médico-hospitalar da Previdência
Social.
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SIQUEIRA CAMPOS- Implantação de distritos-inR
dustriais no norte- do Estado de Goiás.
ROSEMBURGO ROMANO- Reflexões do orador
sobre as comemorações do Dia da Pátria.
JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS- Prejuízos causados por chuva de granizo em Carmo do Parnaíba, Es-

tado de Minas Gerais.

- --

LEÓNIDAS RACHID- Implantação de usina metalúrgica em Porto Velho, Estado de Rondônia.
JOÃÓ HERRMANN - I Encontro dC Secretários e
Coordenadores de Cultura e Turismo do. EstadQ de Sã.P
Paulo.

OSVALDO MELO- Necrológio do Desembargador
Edgard Maia Lassance Cunha. Greve branca dos Investigadores de Polícia do Estado do\ Parâ.
ARTENIR WERNER- Obrigatoriedade de juntada
às declarações de rendimentos dos comprovantes dos pagame~~os

a profissionais liberais cuja de.dução_ou abatimento for pleiteado.
- -·

BOCA YUVA CUNHA - Maior assistência do Governo Federal ao Estado do Rio de Janeiro.
INOCe:NCIO OLIVEIRA combate à inflação.

Ação do Governo _no.

VALMOR GIAVARINA- Restabelecimento da linha ferroviária de passageiros entre Cianorte e J acarezinho. Instituição -do vale-transporte.
L~LIO SOUZA- Competência plena para ,~s Câmaras Municipais-e as-Assembléias Legislativas decidirem
sobre a remuneração de seus memb,ros.

MÁRCIO LACERDA - Financiament_o_ para construção de habitaç:õeS nõ Estado de Mato Grosso.
DASO COIMBRA - Instalação de feira de livros na
Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal.
HORÁCIO ORTIZ- Isenção do !PI e do !CM na
aquisição de automóveis a álcool por motoristas de tâxi
de São Paulo.
NELSON DO CARMO- Adoção de crianças brasileinis por estrangeiroS.
DOMINGOS LEONELLI- Greve dos petroqufmicos e químicos no Pólo de Camaçari, Estado da Bahia.
V - Grande Expediente

JORGE__ARBAGE- Polftica econômica do Governo.
CELSO BARROS- Política econômíca do Governo.
Sf:RGIO FERRARA- LicenciamentO do orador da
Câmara dos Deputados para concorrer à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas GeraiS.
Problemática belo-horizontina.
VI- Ordem do Dia
EPITÁCIO CAFETEIRA, LEONIDAS RACHID,
ABDIAS NASCIMENTO, FRANCISCO ROLLEMBERG, PAUW MARQUES, ANTONIO MAZU·
REK, DILSON FANCHIN, CÁSSIO GONÇALVES,
FLÁVIO BIERRENCACH, VICENTE QlJElROZ,
AIRTON SOARES, JOÃO HERCULINO,~ CESAR
CALS NETO, ALTAIR CHAGAS, CARLOS~ V!NA·
GRE, DORETO CAM PANAR!, FRANCISCOAMARAL, LUIZ LEAL, PAULO ZARZUR, JOSfl MENDONÇA DE MORAIS, NELSON DO CARMO,
MAR CONDES PEREIRA, FRANCISCO. DIAS,
FLORICENO PAIXÃO, LflLIO SOUZA, CARLOS
VIRG!LIO TÁVORA, PEDRO CORREA, ARNAL·
DO MACIEL - Apresentação de proposições.

AIRTON SOARES - Comunicação, como Líder,
sobre enViO, pelo Presidente da República, ao Congresso
Nã.cional, de Projeto de Lei dispondo acerca de Gratificação de Desempenho das Atividades Previdenciârias.
IRMA PASSONI (Retirado pela oradora para revisão.)- Comunicação, como Líder, sobre quadro sócioeç_onômico_ naciona_l.
-HA_ROLDO LIMA - Comunicã.ção, como Líder,
sobre desencadeamento, com a instalação da Comissão
de Estudos Constitucionais, da campanha pela Constituinte. Redefinição constitucional do papel das Forças
Armadas.
SEBASTIÃO NERY - Coniunicação, como Líder,
sobre limitações impostas pelo TRE do Estado do Rio
de Janeiro ao normal desenvolvimento da campanha
eleitoral pela Prefeitura da Capital fluminense.
GASTONE RIGHI - CómurlicaÇão, como Líder,
sobre inconsistência da política adotada pelo Ministro
Dilson Funaro, da Fazenda.

s~R.GiQ L.ÔMBA --Comunicação, como Líder,
sobre disciplinamento, pelo TRE do Estado do Rio de
Janeiro, de gastos na campanha eleitoral para a Prefeitura da Capital do Estado.
-ANTONIO DIAS - Comunicação, como_ Lfder,
soOte necessiaãde ·ae apOio ministerial à nova administração da SUDEPE.
AIRTON SOARES -"Comunicação, como Líder,
sobre assassinato do Líder camponês Evanduir Pereira
da Silva. Propósito do Governo de elucidar o crime.
HUGO- MARDINI - Comu_nicaçã_o, como Líder,
sobre ·c_o_iiip!irecimento do Senador Roberto Campos ao
PãláciO dÕ Planalto a coiivlie do Pi-esidelite José Sãrney~

--Jost THOMAZ NONO - COmunicação, como
Líder, sobre razões iníol'madoras do convite do Presi~
dente losé Sarney ao ~nadar Roberto Campos.
__HUGO ___MA_RDINI - Comunicação, como Líder,
sobre silêncio do PMDB quanto ao comparecimento do
Senador Raberto Campos ao Palácio do Planalto. Postura do PFL em defesa da Nova República.
AIRTON -SOARES - Comunicação, como- Líder,
sobre inexistência de convite do Presidente Josê Sarney
ao Senador Roberto Campos.
AGNALDO TIMÓTEO- Questão de ardem sobre
conveniência da exoneração do Ministro da Cultura.
JOACIL PEREIRA - Encaminhamento da votação
do Projeto de Lei n\0 4.014-C, de 1984.
WILMAR PALIS- Questão de ordem sobre impos~
sibilidade regimental_ de encaminhamento da votação do
Projeto de Lei n9 4.014-C, de 1984.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do
Deputado Wilmar Palis.
DARCY PASSOS, RICARDO FIÚZA, TARC!SIO
BURITI, JOSf; GENO!NO, LÉLIO SOUZA, GASTONE RIGHI- Encaminhamento da votação do Projeto
de Lei nv 4.014-C, de 1984.
HERMES ZANETI- _Questão de o~:'dem sobre restabelecimento do antigo sistenlã eletrônico de votação.
PRESIDENTE _, Resposta à questão de ordem do
Deputado Hermes Zaneti.
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PR ISCO VIANA- Questão de ordem sobre possibilidade de emissão de opinião na fase de encaminhamento
de votação.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do
Deputado Prisco Viana.
PRESIDENTE - Esclarecimento ao Plenário sobre
nova sistemática eletrônica de votação.
FREITAS NOBRE- Questão de ordem sobre inexistência de condições que assegurem a legitimidade da votação realizada pelo sistema eletrônico.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem de
Depütado Freitas Nobre.
PRESIDENTE- Esclarecimento ao Plenârio sobre
perfeito funcionamento do sistema eletrôníco de votação.
MAUR!LIO FERREIRA LIMA (Como Uder) Destinação de Base de Lançamento construída pelo Mi~
nistério da Aeronáutica em Alcântara, Estado do Maranhão.
PUNJO DE ARRUDA SAMPAIO (Como Uder)Violência no meio rural. Reforma agrária.
HUGO MARDINI (Como Líder)- PoHtica económica do Governo.
ITURIVAL NASCIMENTO (Como Llder)- Herança deixada pelos Governos apoiados pelo PDS à
Nova República.

PROJETO DE LEI N• 4.014-C, DE 1984
V~taÇão, em discussão única, do Projeto de Lei nl'
4.014-C, de 1984, que profbe a pesca da baleia no mar
territorial brasileiro, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa,
com emenda; da Comissão de Agricultura e Polftica Rural, pela aprovação; e, do Relator designado pela Mesa,
em substituição à Comissão de Finanças, pela apro·
vação. Pareceres às emendas de Plenário, dos Relatores
desginados pela Mesa em substituição às Comissões: de
ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade,juridicí~
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com subemendas: de Agri-:ultura e Política Rural, pela
a provação da de nv 2 e rejeição da de nv I; e, de Finanças,
pela aprovação das de nvs I e 2. (do Sr. Gastone Righi.)
~Relatores: Srs. Nilson Gibson, Cardoso- Alves, Luiz
Leal, Raymundo Ãsfora e Jorge Vianna. Aprovados o
projeto e a Emenda nl' 2 de Plenário.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 266, DE 1984
Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução
nv 266, de 1984, que dispõe sobre a Assessoria legislativa.
(Da Me.s.a.) ~--Relator:_S:r._F~rnando Lyra. Aprovado.
PROJETO DE RES_OLUÇÃO N• 341, DE 1985
Discussão _única do Projeto de Resolução n9 341, de
1985, que autoríza o Senhor Deputado João Herculino a_
participãr de missão cultural no exterior~ (Da Mesa.)Relator:· Sr. Leur_Lomanto .._Aprovado.

ALBERTO GOLDMAN- Questão de ordem sobre.
ter o PCB representação na Câmara dos Deputados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 343, DE 1985

PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem de
Deputado Alberto Goldman.

Discussão úriiCã do Projeto de Resolução nv 343, de
1985, que autoriza o Senhor Deputado Hélio Dantas a
participar de missão cultural no exterior. (Da Mesa.) Relator: Sr. Leur Lomanto. Aprovado.

DJALMA BOM - Reclamação sobre demora na i_nstalação da Comissão de Desenvolvimento Urbano.

VALMOR OlA VARINA- Questãodeordem_sobre
aceitação, pelo orador. do novo sistema eletrônico de "lO-_
tação em homenagem ao Deputado Ulysses Guimarães,
Presidente da Casa.

PRESID.ENTE- Resposta à reclamação do Deputado Djalma Bom_.

PRESIDENTE-- Resposta à questão de ordem do
Deputado Valmor-Giavarinã._ ·
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PROJETO DE LEI N• 4.215-A, DE 1984
Discussão única"do Projeto de Lei nv4.215-A, de 1984,
que ·acrescenta dispOsitivo. à ~ei nv 4.504, de 30 de no-

Setembro de 1985

vembro de 1964-- Estatuto da--Terra~. cOm vistas à fixação de módulo de fracionamento rurãl esPecifiCO Paia
o Distrito Federal; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e da ComissãO de AgricultUra e
Política Rural, pela aprovação. (Do Senado Federal.)Relatores: Srs. Gomes da Silva e Renato Cordeiro. Adiada a discussão por cinco sessões.

DIÃR\0 DO CO'NORE~SO N ACIQNAL (Seçãoii)

redefinir a figu-ra do pequeno produtor rural e retirá-lo
do âmbito dos sindicatos das categorias profissionais.
: O ~R. DILSON: _I::ANCHIN- Proj~to d~ lei que isen~

la da contribuição previdenciárla a construção de tipo"-econômico, e determina outras providências.
O SR~ CÃSs!o' ÓONÇA-LVES -:- R~Querimento de
voto de congratulações à Fundação Logosófica de Belo
HOrizonte, pela passagem do cinqüeni~mário de suas ati~
vidades nl) Brasil.

PROJETO DE LEI N• 4.957-A, DE !985
Discussão úDica do ProjetO de Lei n'i' 4.957-A, d_e 1985,
que fixa os v-alores da retribuição da Categoria: Funcional de Fisioterapeuta~- do Grupo-Outras AtiVídades de
Nível Superior, código NS-900~ e· dá ou~tras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constitu-içãO e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técncia legislativa, com emendas_e voto em separado do Sr. Egídio Ferreira Lima; e, das Comissões de Serviço Público e de Finanças, pela aprovação, com adoção das emendas da
Comissão de Constituição e Justiça. (Do Poder Exécutivo.)- Relatores: Srs. Nilson Gibson, Gomes da Silva e
Bayma Júnior~ AprOvadOs o projeto e "ã.s emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

PROJETO DE LEI N• 4.959-A, DE 1985
Disc~ssão ó.nica do Projeto de Lei n'i' 4.959-A, de- f 98J~
que autoriza a reversão ao EStado de Mato Gross_o do
terreno que menciona; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de AgricUltura e Política Rural e de Finanças, pela aprovação. (Do
Poder Executivo.) - Relatores: Srs. Plínio Martins,
Maçao Tadano e Fernando_ Magalhães. Aprovado.
VIl- Designação da Ordem do Dia
VIII - Encerramento
Discurso do Deputado Ernani Sátyro, proferido no
Grande Expediente -da seSsão _o_rdinãría de OS-08~85:
Convocação de Assembléia NaCional COnstituinte. _

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Proposta de
Emenda à Constftuição que aitera·a-reaação dos§§ l'i' e
2'i' do art. 102 da Constituição FederaL

O SR. LEÓNIDAS RACHID- Projeto de lei que estabele;ce o aproveitamento, pelas Forças Armadas, em
seus Quadros de Oficiais, das praças possuidoras de cursos superiores.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO- Indicação que
sugere a manifestação da Comissão de Relações Exteriores sobre a oportunidade do reconhecimento diplomático, pelo Brasil, da SWAPO, designada pela Assembléia
Geral das Nações Unidas como a única e autêntica representante _do povo namibiano.

O SR. FRANCISCO ROLLLEMBERG- Projeto
de lei que dispõe sobre a isenção do imposto sobre pro~
dutos industrializados na aquisição de caminhões por
transportador autorizado.
O SR. PAU(O MARQUES- Projeto de lei que altera a redação dos§§4'i''e5'i'do art. 79 da Lei n'i' 3.807, de 26
de agosto de 1960, para isentar a construçãO de tipo econômico da contribuição previdenciãria.

O SR. ANTONIO MAZUREK -Projeto de lei que
altera dispositivos do Decreto-lei n'i' 1.166, de 1971, para

-----·0 SR. FLÁVIO BIERRENBACH -Projeto de lei
que altera os arts. 882 e 883 da Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de ProcessO Civil).

_ ~ÜSR:: ViCENTE· QÜEÍROZ- Pr~jeto de iei que autoriza o Poder_ ExecutiVo -a criai- a ~Scala Ági-Oiécriícã
Federal de Paragominas, nÓ Estado do Parâ, e dâ outras
p~ovidêncías .. "
-·- -
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O SR. FLORICENO PAIXÃO- Projeto de Lei que
dispõ'i: sobre a corn::ção automática de salârios.

O SR. LÉLIO SOUZA -- Proposta de Emenda à
· Constituição que dá nova redação ao art. 14 e seu§ único, da Constituição.
O SR. PEDRO CORREA- Projeto de lei que extingue a taxa de aferição de_ medidas e instrumentos de medir cobrada pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas
(INPM), alterando o Decreto-lei nY 240, de 1967.
O SR. ARNALDO MACIEL - Projeto de Lei que
revoga o art. 58 do Decreto-lei n'i' 3.688, de 3 de ou-tubro
de 1941 -Lei das Contravenções Penais- para legalizar o jogo do bicho.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR,.JOÃ.O CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REV/SÃ.O DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. A.IRTON SOARES- Projeto de lei que institui a. fuJlção_ de Instruto.r de Pilotagem.

O SR. JOÃO HEitCULINO ~Pro]eio de lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica de
João Pinheiro, Mi nas Gerais, e dá outras providências.
O SR. CESAR CA.UrNETO - R.equerimento de inserção em ata desta Casa de voto de regozijo pelo trans~
curso do cinqUentenário do Colégio 7 de Setembro, em
_F::.~?rtaleza.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos. anteriormente convocada. a seJ!;uinte

ORDEM DO DIA

O SR. ALTAIR CHAq_~s__- Proposta de Emenda à
ConstituiÇão que dá nova redação aos aris. i7-e ii7 da
Cõnsthi.Iição· Ff:dei-al.

O SR. CARLOS VIRGILIO TÁVORA- Projeto de
Leí Complementar que acrescenta § ao art. 4'i' da Lei
Complementar n 9 1I, de25 de maio de 1971, reduzindo a
idade para a aposentadoria do pescador.

O SR. DORETO CAMPANARl -

Projeto de Lei

que revoga dispositivO da Lei n'i' 5.889, de 8 de junho de
I 973, de modo a não permitir quaisquer descontos pelo
fornecimento de moradia ao trabalhador rural.

O SR. FRANCISCO AMARAL -

Projeto de Lei

que dispõe sobre concursos para ingresso no serviço
público.
O SR. LUIZ LEAL- Proposta de Emenda à Constituição que modifica o § 2'~ do art. I 02.
O SR. PAULO ZARZUR- Projeto de Lei que con-_ ~cede aposentadoria após 25 anos de serviço aos trabalhadores na indústria química e de refrigeração.

O SR. JOSI:. MENDONÇA DE MORAIS- Requerimento à Mesa sobre número de jornalistas contratados
pela Câmara, vantagens e carga horãria a que estão submetidos.
O SR. NELSON DO CARMO- Projeto de Lei que
introduz alteração na sistemãtica de liquidação de entidade financeira (Lei n'~ 6.024, de 13 de março de 1974),
dispondo que, antes da decretação da intervenção, serão
co':':voca~_os os acionistas pãra iecOinpOsição do capital.

O SR. MARCONDES PER.EIRA- Projeto de Lei
que pune como ~ontravenção peilãf o jJichamento de
bens do patrimônio público ou privado.
O SR. FRANCISCO DIAS- Projeto de Lei que cria
o Fundo de Assistência à Educação Supletiva da Pr.evidência Social, e determina outras providências.

Discuss~o, em turno único, da _re~ação final (oferecida
pela COmíssão de Redação em seu Parecer n"' 416 de
1985), do Projeto de Lei do Senado n'i'45, de 1982, de autoria do Senador Passos Pôrto, que institui o .. Dia Nacional da Conservação do Solo" a ser comemorado, em
todo o Pais, no dia 15 de abril de cada ano.

Discussão, em segUndo turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n'i' 174, de 1980, de autori_a do Senador Jutahy Magalhães, dispondo sobre o funcionamento das clínicas
que menciona, tendo
PARECERES-, sOb n'i'S 821 a 823, de 1982, das Comis--

sões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e }uridicídade;
..:.... De Legislaçio SOcial,- favorâvef; e
-de Saúde, favorável.

3
Discussão, em s_egundo turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n9 95, rle 1982, de autoria do Senador Gastão
MUller, que veda a fabricação de veículos automotores
de_ passageiros, com potência superior a 180 HP, que não
sejam para consumo a álcool, e dâ outras providências,
tendo

PARECERES, sob n•s 819..~ 820, de 1983, das Comissões:
- de Constituição eJu~iç~, pela constitucionalidade e
j~~rfdíddãde, com voto v:ehcido_do Senador Passos Pôr-to; e_
-------- ----:de ECOnomia, favorávCI.--~
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Está encerrada a sessão

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 28 minutos.)
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EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. João Lobo

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena -:Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre CostaAmêriCo de Souza - Alberto Silva - Helvídio Nunes
-João Lobo- Cesar Cais- Virgílio Tãvo(ã--: Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes_Oãdelha
- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid SarnJ)ãioNivaldo Machado- Carlos Lyra- Luiz Caval~ailte
Herâclito Rollemberg- Jutahy Magalhães- Lomanto
Júnior - João Calmon - José Ignácio Ferreira Amaral Peixoto- Nelson Carneiro ........ Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos - Amarai Furlan - Fernando Henrique Cardoso
- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Gastão
MUller- José Fragelli- Ãlvaro Dias- Enêas FariaJaison Barreto- Lenoir Vargas- Carlos ChiarelliOctavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A li&ta de presença acusa o comparecimento de44 Srs_. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçãO de Deus iniciamos nossoS trabalhos.
O Sr. 19-Secretário Procederá à leitura do expediente.
É lido o seguinte

/

~

cioso voto do Ministro· Moreira Alves, foi no sentido de
q1:1e não pode__ ~ubsistir tritiutàção PróPria- da- trarismíssão, quai1d0--est3. na verdade não ocorreu, tendo-se verificado uma hipótese de aquisição ori8iilária, além do que
ã-legislaÇão tributária--nãO pode altei'ar definição, alcance e conteúdo dos institutos, conceitos e forrilas do direito privado.
Isto posto, com fulcro no item VI do art. 4o da Consti~
tuição, cqnçluí_mos _p_elo seguinte:

PROJETO DE RESOLUéÃO
No 97, DE 1985
Suspende a execuçio da letra "h", do Item I, do
art. J9, da Lei no 5.384, de 27 de dezembro de 1966,
do R.io Grande do Sul, declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribtm~ __Federal.

- Arti&o- Único. Fie3.Suspensa a execução _da letra h,
do it~m I, do art. 11' da Lei n9 5.384, do Rio Grande.do
Sul, declarada inconstitucional por decisão plena do Supremo· Tribunal Federal, no julgamento do Re~urso Exúaordinârio -nl> 94.580-6, a 30 de agosto de 1984.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985. ~ J"osé lgnáclo Ferreira, Presidente- Helio Guelras, Relator--Luiz Cavalcante - Henrique Santillo - Nluldo Machado - Helvfdio Nunes - Jutahy Magalhães - Alfredo
CaiitpOS~~ Martins Filho.

EXPEDIENTE
PARECER

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -O expediente
lido vai à publicação.

PARECER
N• 598(85

Sobre a Mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19Secretãrlo.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S" n9 30, de 1985 (Oficio n9 43/BS..P/MC,
de 12 de agosto de 1985, na origem), "do Senhor Presidente do Supremo Tribuna,( Federal, encaminhando
ao Senado Federal cópias W.s notas taqulgdficu e do
acórdão proferido pelo STF nos autos do Rewrso Extraordinário no 94.58()..6, do Estado do Rio Grande do
Sul, o qual declarou a Inconstitucionalidade da letra
"h", do item I, do art. to, da Lei n?5.384, de 27-1266, daquele Estado".

São lidos os seguintes

·Altera a estrutura da Categoria Funcional de
BibliotecáriO, do Grupo-Outras Atividades de Nfvel
Superior, do Quadro Permanente do Senado Federal,
e dá outras providências.

Art. i~' A Categoria Funcional de Bibliotecário, Código _Sf-N_S_-9.32. do Gr_1,1po-Outra~ Atividades de Nível
Superior, do Quadro Permanente do Senado Federal, a
que $C: refereª- Lei n9 6.908, de 24 de maio de 1981, fica
alterada na forma do Anexo desta Lei.
Art. 21' As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão atendidas à conta do Orçamento da Unillo.
Art. 3"? Esta lei entra em vigor na data de sua .publicação, vigorando os seus efeitos financeiros a partir de
IS de abril de 1984.
Art. ·49 _Revogarrl-se as disposições em contrário.
Justificação
A alteração pr~posta tem por objetivo dar à Categoria
Funcional de Bibliotecãrio, do Grupo-Outras Atividad~
de Níivel Superior, do Quadro Permanente do Senado Federal tratamento idêntico ao jã adotado em relação a
outr~ Categorias Funcionais desta Casa, permit_indo o
acesso à última referência daquele Grupo, ou Se.Ja, NS-

25.
Observe-se, por oportuno, que se trata, na hipótese de
mera extensão aos servidores do Senado Federal de medida semelhante já adotada pelo Poder Executivo em relação a seus funcionârios, sendo assim, tão-somente,
aplicação do mandamento c_onstitucional relativo à pari-

da~=l~ed:en~~~~!~~- Diretora, 24_ ~e _junhO de 1985..
-José Fragelli- Enéas Faria- João Lobo- Alberto
Silva.

ANEXO
(Art. 1'1' da Lei nl'

Grupo

Categorias

, de

C6dlgo

ü_utras AtiVidades de
Nível

Bibliotecãrio

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Funclouals

Relator: Serut.dor Hélio Guelros
· Por Oficio de n9 43/85, de 12 de agosto de 1985, o senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Moreira Alves, encarii.lnhou-·ao Seilado Federal cópia
das n-otas taquigrãficas edo acórdão proferido por aquela alta Corte nos autos do Recurso Extraordinãrio-- n9
94.580-6, do Estado do Rio Grande do Sul, declarando a
inconstitucionalidade da letra h, dÕ item I, do art.J'l', da
Lei no 5.384, de27 de dezembro de 1966, daquele Estado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 255, de 1985

SF-NS-932

~uperior

NS-22 a NS-25
Classe C

NS-17 a"NS-21
Classe B

Cumpre -ão S6i1ado Federal, nos termoS-'dõ" afi. 4:r,item VI, da Constítuíção, ..suspender a execução, fio
todo ou em parte, de lei ou decreto, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tríbunãl
Federal".
O dispositivo contestado faz incidir o -imPoSfó-sobre a
transmissão de bens imóveis e direitoS a ele relativos
sobre o usucapião. CCinsiderado constitucional na primeira instância, o dispositivo aprovado, longo e substan-

Classe Especial

NS-12 a NS-16
Classe A

NS-SaNS-11

(Às Comissões di! Constituição e Justiça, de Ser víçá- Público Civil e de Finanças.)
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DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 29, de 1985

a ser comemorado, em todo o P_afs, no dia 15 _de
abril de cada ano.

Dispõe sobre dotação financeira ao Fundo Assistendal do Instituto de Previdência dos Congressistas
-IPC.
.
.
---

Em discussão ã redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada esta, a redação final ê considerada definitivamente aprovada nos termos do art. 359, do Regimento
Interno.
A matêria vai à Câmara dos Deputados.

P~OJETO

0 Congresso Nacional decreta:

Art. l\' Serâ incluída na programação orçamentãr:ia
anual das duas Casas do Congresso Nacional, consoante
determina o art. 79 da Lei n9-7 .266, d.e 4 de dezembro de
1984, dotação destinada ao Fundo As_sistencial para
complemento dos encargos com beneficias do Instituto
de Previdência dos Congressistas - IPC.
Parãgrafo único. A dotação prevista--neste artigci
corresponderá a 50% (cinqUenta por cento) do valor das
despesas previstas para o exercício, inclusive 1985, com
pagamento de benefícios, sendQ30% {trinta por cento)
no Orçamento da Câmara dos Deputados e 20% (vinte
por cento) no Orçamento do Senado Federal.
Art. 2\' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contráfío.
Justificação
O oOjetivo do presente decreto legislativo é disci_plinar
a obrigação legal do Senado Federal e da Cârilara dos
Deputados em destinar dotação para o _Fundo Assistencial do I PC, consoante determina o art. 7\' da Lei o\'

7.266, de 4 de dezembro de 1984, que em consonância
com o estabelecido no art. 53 da Lei n"' 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, assegura a contrapartida para cobertura das despesas com pagamento de benefícios para viúvas, companheiras, filhos e filhas de saudosos excongressistas, bem como amo1io-doença, auxílio-funeral
e pecúlio, e ainda resguardar, com maior ·solidez, a
sobrevivência do Instituto de Previdência dos Congressistas - I PC.
Brasília, em 5 de setembro de 1985- Nelson CB.rneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 7.266,
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera as contribuJções dos segurados obrigatórios
do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC,
o valor das pensões, e dá outras providências.
Art. 79 Será incluída na programação financeira
anual das duas Casas do co-ngresso NaciOnal dotação
destinada ao Fundo Assistencial do lristituto de Previdência dos Congressistas - IPC.
(Às Comissões de Constituiçilõ e JUstiça, Diretora
e de Finanças.)
-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Os projetos Ji.
dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Através do Aviso n~" 345, de. 30 de agosto_ de 1985, o Presidente do rribunal de Contas da Uilião encaminhou ao Senado cópias das atas das sessõc;:s em que foram_ tomadas decisões
aplicando sanções aos responsáveis que. relaci_ona, bem
como a discrimínação dos recursos prov1dos no período
.
.
-.
de 18 de junho a 8 de agosto de 1985.
O expediente foí encaminhado, com oficiO, à Comú;são de Finanças, para conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)-- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de RedaçãQ em seu Parecer
n"' 416, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n9 45,
de 1982, de autoria do Senador Passos Pôrto, que
institui o "'Dia Nacional da Conservação do Solo",

É a seguinte a redação aprovada

R~açilo final do Projeto. de Lei do Senado nY 45,
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- !tem 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Sf:nado n\' 95, de 1982, de autoria do Senador
Gastão Müller, que veda a fabricação de veículos
automo_tores de passageiros, com potência superior
a 180 HP, que não sejam para consumo a álcool, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 819 e 820, de 1983, das
Comissões:_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Passos Pôrto; e
-de Economia, favorável.

de 198_2, que institui o "Dia Nacional da Conservação
do" Solo.,, a ser comemorado em todo o País, no dia
15 de abril de cada ano.

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)

O Senado Federal decreta:
Art. l\' ~ instituído o "Dia Nacional da Conser-

O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.

v-ªção do Solo", a ser c_omemorado, em todo o País, no
dia 15 de abril de cada ano.
_Art. 2\' O Poder EXeC-utivo tomará as medidas acessórias à execução desta lei.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação_.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 2:
------Discussão, em segundo turno, do Projeto dC~Lei
do Senado n\' 174, de 1980, de autoria do Sei:iadcir
Jutahy Magalhães, dispondo sobre o funcionamento das clínicas que menciona, tendo
PARECERES, sob n9s 821 a 823, de 1982. das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
_ -de Legislação Social, favorável; e
-de Saúde, favQTável.
Em discussão_ Q projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão_~

Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado nos teremos do art. 315, do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Re_dação.
t o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 174, de 1980
DiSpÕe
menciona.

S:Obl-e Ó funcionamento das

clínicas que

·

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para discutir o
projeto.
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Para discUtír.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Esse é um projeto" aparentemente simpático- mas, ita
minha opiniãO tem um erro a ser considerado.
"Veículos automotores de passageiros ..." - os ônibus
são veículos automotores de passageiros. Então, riós va~
mos determinar, por lei, que os ônibus sejam obrigados
ao consumo de álcool, quando o Brasil tem uma frota
enorme e todos são a diesel? Como é que podemos conciliar isso?
Teiiho, para mim que e~se projeto mereceria uma
emenda, uma retificação, porqüe, da maneira como ele
esfá redigido, -poderia criar Um problema sério e, além
disso, na minha opinião, não seria um projeto que merecesse a consideração da Casa, porque vão dizer que o Senado não examinou o assunto, não o estudou. Queria,
pelo menos;-resSã.lvar a minha participação nesse caso.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• poderia
pedir o adiamento da votação ou apreSentar uma emenda ao projeto.
O SR. MILTON CABRAL - Seria um adiamento.
Então, Sr. Presidente, encaminho à Mesa o requerimento .solicitando_ o adiamento da discussão por 30 dias.
(Pã-usa.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a Mesa,
requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. )\'Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

O Congresso Nacional decreta:
Art. lY As clínicas especializadas em -emagrecimento
e no "trato da obesidade deverão obter licença para funC-ionirnento, junto-aO_Ministério da Saúde. § 19 A licença somente será concedida após a verifi:
cação, pela autoridade competente, do preenchimento de
requisitos e condições mínimas que atestem a_idoneidade
e cápacitação profissional para o exercido da atlvidade.
§--2v-· A autorização para: fürició"naniento;--n-os termos
-deste artigo, será temporária, obrigando-se o interessado
a requerer nova licença, a cada três anos, sujeito à prévia
fiscitlização pela mesma autoridade.
ArC 2\' Juntamente com a licença prevista no artigo
ante_rior, será expedido Certificado de Aprovação para
Pubficidade, sem o qual as clínicas não poderão anunciar
seus método_§_ de trajamento por quaisquer meios de comunkação oU div_ulgação.
Art. 39 A infringência das normas desta lei sujeitará
o infrator à suspensão imediata das atividades, semprejuízO das demais sanções cabíveis.
Art. 4\' O Poder Ex.ecu_tivo regulamentará esta lei,
deiltro de cento e vinté. dias, especialmente rio que serefere aos requisitos e condições mfnimas de idoneidade e
capacitação profisSiOnal, previStas no§ 19-do artigo 29.
Art. 5\' Esta h:i entrará em vigor na data de s_ua
publicação.
Art. 6Y Revogam-se as disposições em contiário.

REQUERIMENTO
NY 342, de 1985
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discusSãO-do Projeto de Lei
do Senado n"' 95, de 1982, a fim de ser feita na sessão de 4
de outubro de 1985.
Sala das Sessões, 5 de setembro de 1985. -Milton
Cabral.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- De acordo com
a deliberação do Plenário a matéria sairá da Ordem do
Dia para a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada mais havendo a tratãr;vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

_~o_~ação·.__em ~1,1r_noúnico, do Requerimento n\' 160, de
1985, de autoria-do Senador Fábio Lucena, solicitando a
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transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado
'"Direita dá sinais de que está viva", do jornalista Tarcísio Holanda, publicado no Correio Brazillense, edição de
24 de junho de 1985.
2

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n'~' 18, de 1985 (n~>4.337f84, na casa de origem), que
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e dã
outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 526 e 527,de
1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Votação, em primeiro- ii.ifi10, do Projéto de Lei do SenaQo n9 228, de 1981, de autoria do SenadOr GiiStãO -

MüUer, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura
a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas edi~
toras de todo o Pafs, em regime de proporcionalidade, de
obras em caracteres braille; e a permitir a reprodução,
sem finalidade lucrativa, de obras jâ divulgadas, para
uso exclusivo de cegos, tendo
PARECERES, sob n"'s 334 e 335, de 1984, das Comissões:
-"de Constituiçio e Justiça, pela constituciori.alidade e
jurfdicidade, com voto vencido do Senador Helvfdio Nunes; e
-.de Educação e Cultura, favorável.
4
Votação, em pririteirõ turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 158, de 1983, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que regula a utilização e i1iberação
da conta vinculada do FGTS, para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n•s 652 e 553, de !984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCion8Jidade,
juridicidade e, no mérito, favOrável; e
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta
de n"' I-CE.
5.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dos~
nado n"' 20, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acresCenta dispositivo à Lei n"' 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos locatários corrt mais de 80 anos de idade, no caso de despejo, tendo
PARECERES, sob n9s 597 e 598, de 1984, das ComissÕeS,:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade; e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estâ encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minu-toi.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO-SR.
VIRG[UO TÁVORA NA SESSÃO DE 4,~,&~_e_
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIOMENTE:
O SR. VIRGILIO TAVORA (PDS -CE. PronunCia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na primeira parte-de nosso pronunciamento, tratamos
de questões que tínhamos obrigação de percutir, embora
não diretamente ligadas aa cerne da nossa apreciação,
hoje, que será- é claro _;o grande desafio económicofinanceiro em qiie se dabate a Nação, desafio este que ela
tem que enfrentar, desejamos nós ou não que tal suceda.
Não mais será possfvel a polftica do laissez.faire, laissezpasser, como se isto resolvesse alguma coisa.
Mudou o responsável, pelo menos teoricamerite, pela
conduta desta poUtica, ·como era apontado o Sr. Mini~_
tro da Fazenda. claro que sob a supervisão vigilante de

Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Mas,
se as palavras de S. Ex• soavam mal a muitoS daqueles
que o combatiam e os a tos, por sua vez, sofriam grande
contradita, o que nós estamos vendo agora nas afirmativas feitas pelo seu -sucessor? Realmente, foi a procura de
um acordo com representantes do sistema financeiro
para que fossem baixados os juros. Vamos ver se será feliz nisto.
O Sr. Roberto Saturnino- Esta iniciatiVa já foi tentada, nobre Senador ...

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Mas, vam~s verse ela
serã. feliz. Nós estamos dandoJhes o crédito da dúvida, e
vamos ver se eles serão exitosos. Mas, uma vez conseguido esse grande triunfo, que só aparece no otimismo dos
dirigentes dessa política, por enquanto, que flor de decla~
ração nós nos deparamos nos jornais! "f: preciso combater de toda maneira o déficit público, que é o mal maior
que está ãfligindo a nossa ecOnomia." Mas, quem é que
afirmava isto, há poucos diaS, senão o Ministro demissionário'? Pelo amor de Deus, não era isto que S. Ex• o
Sr. Ministro Francisco Dornelles dizia'? A não ser que es-tejamos sofrendo de aminésia, era istO.
O Sr. Roberto Saturnino- Era precisamente isto. E o
que se dizê que S. Ex• caiu em desgraça por ter afirmado
isto com muita ênfase.
O sR: -VIRGlLIO TÁVORA- Mas isto daí é o que
agora está sendo afirmado! S. Ex• esqueceu de colocar
·uftiàj:la]ª-~r~: _"estr_utu_ral". ~- Ex• esqueceu do "es_trutll~
ral":Eperrritii-lloS O-Estado de S. Paulo de plagiá-lo na
idéia, mas achamos que esquecimento lhe foi meio fatal...
Passando da ironia para a seriedade, assistimos já no
início dessa nova gestão financeira, aquilo que hã pouco
transmitimos ao eminente Líder do PDT, quando de sua
peroração aqui: que justamente começa haver o desencontro da t~oria com a realidade. Diz o Sr. Ministro _que
seria n:ecessârio maiS "um corte de 5 trilhões nas estataiS.
As estatais pagam por muita cOiSa__: sióC V. Ex• que somos muito mais privativistas do que estatizantes- mas
achamos que não se pode botar culpa sobre as estatais de
atgo-que-no mõmenTOelas estaõ inocentes.
__E_Qj§_~_wl_Mas o qu_e v~io_di~_er, como depoente oficiai
a esta Câmara na CPT" daS Estatais, o SeCietádo- da
SEST, jUstamente a Secretaria que cuida deste grande
mundo_ que hoje são esses órgãos, seja- de atividades diretameiite-ligadas ao Governo, seja do sistema produtivo,
seja piesfado-reS de serviço'?-Vem justamente dizer ontem, nesta Casa, que nãci poãe- cOrtar mais coisa ilenhuma, e ainda fez essa concessão: ~·se me mostrarem onde
há o corte, prazeirosamente fala-ei."
- Estávamos nós admirando a desenvoltura desse jovem, mas ocupante de um cargo do segundo escalão,
quando vemos declaraçôes outraS do Ministro Sayad,
portant_o, do mesmo nível do Ministro Funaro, afirmando a mesmíssima coisa: que não pode mais cõitar as estatais_. Então, realmente, o que dizíamos àquela época,
diziamos talvez com alguma razão, sem nenhuma pai~
xão. Estas eram as primeiras palavras que queríamos dirigir, aqui, aos Srs. Senadores.
Vamos tratar com seriedade de um problema que, se
não.resó!v:ido, .vai nos. levar. todos-à-insolvência.- Não vai
ser apenas algo que ofenderá profundamente a popularidade de pessoas altamente situadas no poder, não vai ser
algo que abalará o crédito dos conhecimentos econôrrii~
cos de hoje dessa equipe que, galhardamente, dirige o
destino econômico-fmanceiro desta- Nação! Vai é a&ir
sobre todos i:tós, indiferentemente.
S=e&UOdO SUStO qUe _tomamos: eSte ano, já pi-acuramos
muito chegar a um acordo com a nobre Situação, vamos
convir, com muito boa vontade, qUe o déficit fique, depois desses cortes, depois desse aumento, depois desse
·•empurrar com o estômago", sempre para diante de
dívidas do Governo para serem saldadas num futuro, e o
futuro do dia 31 dedezembrojã se conta no ano de 1986.
Vamos supor que este déficit fique da ordem, digamosvamos _ser muito, muito, otim-istas_-- de 70 trilhões de
cruzeiros.
Esses 70. trilhões de cruzeiros, como podem ser, no
momento, cobertos'? Aí nós no_s_socorriamos do eminen-
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te economista, Senador Roberto Saturnino, do eminente
engenheiro, Senador Itamar Franco, porque a minha

fraca inteligência ainda não está compreendendo como
vai se zerar _esse caso. E, muito mais, quando nos aparece
~e nisso, primeiro vai o elogio com transparência
que é de receber realmente encômios, no Orçamento de
1986, um déficit declarado e não um déficit confirmado,
de 211 tfilhões de cruzeiros._ Aqui foi~nos apresentado
até -lamentavelmente, o Vice-Líder do PFL. não está
presente - _como uma grande vitória, que esse déficit,
depois do reajus~ªmento feito na Assessoria da Presidência da República, tinha passado para 151 trilhõesbatemos~lhe palmas. Infelizmente, nos equivocamos:- é
2 I 1 mesmo, pelo que vimos transcrito de documento oficial em todos_ os principais jornais da terra.
Então, clarameflte, vamos ter coragem de dizer que o
déficit é tal; vamos aqui fazer, não como dizem algumas
autoridades monetárias, que o Congresso vote emendas,
porque sabem que não podemos votar isso, mas vamos,
pelo menos, dar a nossa contribuição e dizer claramente,
antes de chegar o fim do ano, ao Chefe do Poder Executivo, está certo, está errado, como pode se enfrentar essa
situação. Mandar para cá e dizer que aqui façamos
emendas, é brincadeira, porque todos nós sabemos que
não podemos fazer isso.
Eritão, v_amos enfrentar: a inflação é dessa maneira,
valrios examiriar as formas comuns de combater a inflação e porque podemos nõ"s, da Oposição, podem os
. Senhores, do Governo, ter idéias diferentes de S. Ex•s
que estão lá em cima, naturalmente muito pressionadas
pelo dia-a~dia, mesmo porque Economia, se tem um
pouco de ciência, tem muito também de aritmética e de
bom senso. Um economista que não tenha bom senso,
ou que -não obedeça bem as regras de aritmética, eStá
ruim-. DiZii:tm (jue Eiristein se dailava, porque de vez em
quando ele se enganava quando fazia as somas. Mas ti~ha um auxiliar que dizia: .. Mestre, a sua concepção está
linda, mas esta soma aqui está equivocada".
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. VIRGILIO TA VORA -

Pois não.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Virgflio Távora, estou ouvindo com a atenção costumeira ...
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Espero que dê a contribuição que estamos pedindo.

O Sr. Hélio Gueiros- ... a exposição que V~ Ex• está
fazendo sobre a situaçã económico-financeira do País.
Quero apenas dizer, nobre Senador Virgífio Távora, que
V. Ex• está apenas constatando uma situação. Então,
não temos nada que discordar quando V. Ex• considera
calamitosa a situação econômico~financeira do País.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Nós não falamos em
calamidade, não! Achamos que nós devemos enfrentar
--a nossa diferença está nisso- vamos enfrentar.
O Sr. H~lio Gueiros- Não tem diferença nenhwlúi!
Agora, V. Ex~_ fica dizendo que o déficit é de 70 trilhões,
que o déficit p'revisto para o orçamento do ano que vem
são de 200 trilhões, quer dizer, são fatos que o Governo ê
que está lhe fornecendo. E, se é ele que está lhe fornecendo ~tes dados, então não tem nada demais V. Ex• querer
advertir o Governo, quando é o GOverno que está fornecendo ~ses dados, é o Governo que está lhe dizendo que
o déficit é de 70 trilhões e que vai ser muito maior para o
ano, e pode ir até a 300.

-O SR. VIRG{LIO TÁVORA- O Governo -disse no
infcio que o déficit era de 84, passou para 110 e ele fez
aquela redução e nós estamos dando o crédito da dúvida.
Estamos mo~trando que numa situação dessas é preciso
tomar medidas saneadoras. Aliás, poderfamos responder
a V. Ex•, mas não queremos _tomar esta atitude negativista que existia de há muito quando as posições estavam
invertidas ...Nós da Oposição não somos obrigados a
apresentar soluções". Vamos apresentar, primeiro, o
quadro.
O Sr. HéJio Gueiros- Mas os fatos são conhecidos,
nobre Senador Virgílio Távora.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex• está sabendo
hoje que o Sr. Henry Philippe Reichstul disse ontem-

mas V. Ex~ não é Deus para adivinhar- que não podia
cortar mais esses 5 trilhões da estat~[, como o Sr. Ministro da Fazenda estava dizendo no dia anterior; por coincidência, o Sr. Reichstul veio aqui depor. Não estamos
querendo dizer que a culpa é do ...seu" fulano ou do
useu" sicrano. Nós estamos mostrando ê que alguns dos
dados que estão sendo apresentados daqui a alguns dias
já não serão be_m aqueles 211, que foram aqUi apresenta-

dos pelo seu colega Vice-Líder do PFL. como uma grande conquista, que haviam sido reduzidas para 150...
O Sr. Hélio Cueiros- V. Ex~ é engenheiro, nunca foi
advogado. Mas, se fizesse u_m_ processo de concordata
preventiva ou de falência, o devedor vem e apresenta que
só estava devendo aquilo; aí se abre oportunidade para
que os verdadeiros credores apresentem a realidade, e
todo mundo sabe que o processo de concordata e de falência alcança números muito maiores do que aqueles revelados pelo devedor. De modo que, no caso brasileiro, é
a mesma coisa: pcideser 70/100/200/300. Os fatos são os
fatos. Hcije, o Governo-enCOntrou 70; se amanhã encontrar 150, vai dizer que são 150. Apenas quero dizer a V.
Ext que isso não é obra do atual Governo. O descalabro
financeiro daqui a 3 ou 4 anOs pode ser culpa do atual
Governo; Iilas, no momen-tO,- é do Partido de V. Ex'O SR. VIRGlLIOTÁVORA- Ex•, não fale muito no
passado, que o Presidente que está diri8inâo o Pãís justamente tomou muita parte no Governo passado. Vamos
discutir o ato em si, porque nós aqui não apresentamos
quem era culpado ou não.
O Sr. Hélio Gueiros- Mas, então, onde V.Ex• quer
chegar? V. Ex• está procurando encontrar defeitos graves, pecados mortais, no fato de que hoje o Governo di.:
zer que o déficit é 10 e amanhã dizer que ê 100. E não
vejo nada de mais nisso, acho absolutamente irrelevante,
porque os fatos são os fatos, a dívida é a dívida, o que
for, será! Agora, se V. Ex• quer descobrir quem ê o_culpado, eu pelo menos acho que foi o "Governo passado,
porque um Governo que vai preparar.pela primeira vez o
orçamento, como é o Governo ó:i Nova República, nãO
pode ser responsabilizado por coisa alguma.

O SR. VIRGILIO TÁVORA-O orçamento de 1986,
ao que saibamos, ê feito pelo atual Governo. Mas nós
não estamos aqui criticando.
O Sr: Hélio Gueiros tuação preexistente.

Mas está refletindo -Uma si-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O centro do nosso
pronunciamento é procurar maneira de enfrentar a situação. Mas, preliminarmente, .sem mostrar o quadro, é
que achamos isso imP-ossível.
O Sr. Hélio Gueiros- Só para cOncluir. Então, só tem
uma opção: aumentar o imposto, ieduzir a despesa -e cow
locação de títulos. t por isso que o Gõverno diz que
quem vai decidir é o Congresso Nacional. Ele diz quais
são os caminhos. Agora, a classe política, refleth1do a
vontade_ da sociedade, vai fazer a sua opçãO: se quer
apertar cinto, se não quer apertar cinto etc. Assim, é o
?_~gªc;) _C~?_O$_~~~-Na~~O_l_'!?! __q~e _vai deci~ir. Então,_ não
tem nada demais quando o Governo diz que o Congresso Nacional é quem tem que escolher o caminho, porque
através do Congresso .Nacional -e·a- própria--sociedade
brasileira quem está escolhendo o caminho.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Sucede apenas que o
Congresso Nacional pode discutir o assunto, mãs não
pode emendar, nem dimimu1ndo despesas,-nem aumentando receita. b para esta discussão que temos procurado trazer a V. Ex•s essas informações.
O Sr. Hélio Gueiros

~V. Ex~

permite?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não!
O Sr. Hé1io Gueiros- Discordo de V. Ex• quando diZ
que o Congresso não pode emendar o Orçamento. Acho
que só estamos impedidos de aumentar despesas, mas
outra coisa não estamos impedidos. Pode-se cortardespesas à vontade, O Congress1..1 não tem a menOr restrição

quanto a isso. Se o Congresso acha que esse déficit de
200 trilhões é escandaloso, não deve existir, só tem um
jeito, ele aumenta a receita ou reduz a despesa. O Congresso pode fazer isso . Não há irripedimentõ Constitucional.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não! Responde-

remos aos dois apartes ao mesmo tempo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Muito obrigado. Senado-r
Virgilio Távora, -acompa-nho sempre com o maior interesse os pronunciamentos de V. Ex• sobre esse assunto, e
não me atrav_eda a entrar na questão técnkã da discussão com V. Ex•,_ficaria quase que somente com o aspecto
político. Vejo Preocupado, porque--estamos já no sexto
mês da nova administração e ainda não temos uma linha
de política:- económica a ser seguida ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador
Jutahy Magalhães, é justamente o que estamos tentando
dizer aquL Vàmos- falar claro. A política económica seguida pelo eminente Ministro Francisco Dornelles praticamente não diferenciava em quase nada, a não ser em
pequenos detalhes de procedimento, do que era no Governo passado. E a atual é, queiram ou não, podem rotular o nome que bem entenderem, exatamente a mesma
coisa que Dorne[_les estava fazendo. Hâ procedimentos
apenas ligeirameqte diferenfes de ação, mas no fundo
uma e outra são políticas absolutamente iguais, moiletaristas.

_9

Sr. Juiahy Magalhães- _É exatamente isto que ve-

jo.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA - E não há Cristo no
mundo que possa negar o fato. Podemos não ter elo·q-uência para demonstrar, mas isto daí são números, são
fatos. Podemos discutir conceitos, rrias fatos, não.
O Sr. Jutahy Magalhães- Exatamente isto que estou
tentando dizer. Não há uma linha económica do Goverrio, -o-que vemos são discussões sobre monetarismo, esw
·truti.lralismo, pagamento de juros, diminuiçãO de juros,
dívida interna, dívida externa. Tudo isto é discutido e
sempre há choque dentro do Governo. -Entãõ-, não há
uma linha a ser seguida. E não adianta dizer que o responsável pela polítca económica é o Senhor Presidente
da Repúlbica, isto todos nós sabemos. Pelos menos no
regime presidencialista é admitido que isto seja uma verda_de. mas tem que haver um executor e esse executor da
polftica econômica tem que ter autoridade. Não é possível alguém abrir uma torneira aqui e um outro fechá-la
mais adiante, ou vice-versa._ O País não aguenta mais
esse gradualismo permanente que nunca chega a uma solução. O País pode exigir uma definição gradualista para
o combate à inflação, mas um gradualismo que vá diminuindo a inflação e não um gradualismo que aumente.
Não um gradualismo de 5 a 6 anos, como estamos chegando até agora e estamos mantendo no patamar de
200% como uma grande vitória. t isto que acho que o
País não aguenta mais. Tem que haver alguém responsável. O País não está mais diSpOsto a aceitar erros. ~ neCessário que alguém seja responsável. O que não é possíVei, Sr. Seilã.dor, coino V. Ex~ mesmo está mostrafldo ao
PlenáriO, é o Ministro da Fazenda num dia declarar que
ê preCisO--cortar verbas das eit8.iais e, no dia seguinte, o
responsável pelas estatais dizer que n-ão Pode cortar, e o
Minis-tro do Plailejámento- dizer que não vai mais cOrtar.
Então, isto não ê democrático, Ex•.
O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

- O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Semidor Virgílio
Tavora, o Ministro assurrie-e tabela a carne. Parece que
foi a priÍ'lcipal medida. Dois dias depois, S. Ex~ dbstabela
a carne. Onde é que nós estamos?
~
O Sr. Jutahy Magalhães- Exato, no dia seguinte inuda. Está faltando uma orientação e não ê: mais possível o
Brasil aturar isto.
O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um aparte, n~re
Senador Virgílio Távora?
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O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Vi~gílio Távora,
quero concluir dizendo, é preciso haver um responsável.
Chame-se ele Funaro ou Sayad, chama-se como quiser->
mas é preciso ter alguém responsável para se poder
cobrar deste alguém a solução dos nossos problemas. O
que não pode é o Brasil ficar mais um ano ou dois na
base dos 200 ou 300% de inflação.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos o aparte de V. Ex• e, com muito prazer, ouvimos o Senador
Lobo.

~Q~o

O Sr. João Lobo- Eminente Senador Virgílio Távora, acho que não devemos nos apegar muito ao rótulo,
ou aos nomes, ou aos carimbos que deverão ser postos
JIOS adminístrad_ores da coisa económica deste País. Dizer a Escola Monetarista, a Escola Estruturalista, acho
isso meiQ yago. Como diz o Senador Roberto Campos:
"se realmente existem monetaristas neste País, eles praticam uma seita ultrasecreta, porque esse procedimento
deixa muito a desejar à linha monetarista pura." São Palavras do Senador Roberto Campos, pelo menos, uma
das grandes autoridades económicas deste País. Agora,
quando V. Ex~ diz que o Ministro Francisco Dornelles
fez a mesmíssima coisa, teve as mesmas atitUdes e o mesmo procedimento do Ministro Delfim Netto e do Ministro Galvêas, acho que V. Ex• está deixando de considerar
os resultados que o Ministro Dorneltes apresentou durante o seu período e o resultado que o Ministro Delfim
apresentou também nos seus últimos períodos. Vimos o
Ministro Dornelles com a simplicidade do ovo de Colombo, apenas botando o ovo em pé, fazer cOm qu"e essa
inflação baixasse_ para sete, sete e poucos por cento. O
Ministro Dornettes e a equipe deste Governo contiveram
os aumentos dos derivados de petróleo durante quatro
meses ou mais. Não sei que rilágica foi que se praticou
neste País. Antes, não ·era possível passar 15 dias ou 1
mês sem aumentar os derivados de petróleo, mas foi
possível neste Governo. O Ministério daS Minas e Energia deixou de aumentar os combustíveis durante quatro,
cinco meses consecutivos. E quando houve um aumento
o fez parcimoniosamente.

o· Sr. Hélio Gueiros- E a PETROBRÃS teve o maior
lucro na sua hístóda.
O Sr.João Lobo- E a PETROBRÃS continua-trabalhando com eficiênCia e corri a alta produtividade que caracteriza os seus trabalhos e a sua ação neste País. Então,
chego a ficar em dúvida sobre se interessa muito o rótulo
de monetarista, de estruturalista; se um estava fazendo a
mesma coisa do outro ou não. Por que o Ministro Francisco Dornelles, com humildade, com simplicidade, com
seriedade, conseguiu deixar essa inflação em 7%? Porque
s_ Ex'- conseguiu passar 4 meses sem aumentar os combustíveis líquidos e agora a coisa degringolou? Por que
vai degringolar? Não vai. O novo Ministro da Fazenda,
o Sr. Dílson Funaro, tem apenas 8, lO dias de Ministério.
É preciso dar tempo para S. Ex~ se sentar na cadeira. Entendo que a cobrança que V. Ex~ faz é justa. V. Ex• é um
homem de oposição e usa os termos e os argumentos da
Oposição, como o faz o nobre Senador Jutahy Magalhães, mas é preciSO que também tenhamos bom senso
para esperar que as coisas se realizem.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, V.
Ex• sabe o constrangimento que teríamos ao nos referir a
resultados proporcionados pela administração Dornelles, porque S. Ex• saiu do poder. Não somos d!iqueles
que fazem críticas a quem deixa o poder. Mas, desde
aquela época, fizemo-lhe restrições e sustentamo-las.
Quando aqui apareceu a inflação de 7,3% e foi anunciado com toda ênfase que no outro mês iria a 5%, dissemos
que era algo artificial, devido ao congelamento de preços
que não estava sendo seguido por medidas correlatas e,
como tal, isso iria estourar.
O Sr.João Lobo- O Governo anterioi- usou congelamento, usou tabelamento e tudo
O SR. VIRGJLIO TÁVORA- Agora V. Ex• apresentar como um sucesso do combate à inflação as medidas tomadas ... Nós tivemos no mês de_ agosto- e aí não
vamos fazer irljustiça ao Ministro Funaro, S. Ex• tinha
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assumido naquele momento, "parecemos" que era da
administração anterior à dele~ uma inflação recorde na
História do Brasil; num mês recorde da História do Brasil, em doze meses, quer dizer, no ciclo de um ano.
Bem, não queríamos nos desviar da rota que traçamos. vamos; então estabelecer 14% ...

que não o possa fazê..lo por dever de oficio. Essa é a
questão fundamental.

O Sr. Carlos Chitirelli- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Carlos Chiarem - Essa é a questão fundamental. Então, não vamos tomar esse dado refereitcia1 como
algo valioso. Em segundo lugar, ilustre Senador; não vamos mais no processo comparativo e no mérito, vamos
agora ·na PrOcesso de substância. Esse número que traduz- timã inflação num índice elevado, e não estamos a
ocultar este fato, traz dentro de si também a comprovação valiosa e fundamental, tantas vezes defendida nesta Casa, inclusive pelos estruturalistas, e se eles têm memória haverão de_ repetir que defendem também isto,
fiã:i- COiiS1go o crescimento -do emprego contimiaâo, ·semanalmente contiriuado, mensalmen-te -aferido.
Aumeqtou-se o índice do emprego nos últimos 6 meses
no valor crescente que mensalmente é de O. 73. Nós sabemos e quem diz isso são os mãis idoneos. Em segundo lugar, aumentou-se substancialmente em quase 14% o índice.: nacional de comercialiZação de produto. Estanl.os
vendendo muito mais, e est3mos vendendo muito mais
por quê? Porque houve aumento real de salários, está-se
comprando muito mais. O trabalhador está ganhando
muito mais, estâ comprando mais, a loja está vendendo
mais- a indústria estã produzindo mais e gerando mais
empregos. Esta é a inflação que nós estamos enfrentando
que pode ser questionada, meu caro Senador, mas, não
tem nada_a_xe_r com a estâvel_inO~ã_o_ do período anterior, a trágica, pérfida e a cruel combinação da inflação
galopante com a recessão trágica.

O SR. VIRGIL!O TÁVORA- Que dúvida!
O Sr. Carlos Chiarem - Eu acho que essa" quéSltío ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nós estávamos aqui,
V. Ex• chegou neste momento para encaminhar o seu
aparte, querendo ver se vamos discutir as- diferentes maneiras que tem de se enfrentar o problema hoje da inflação e do déficit, que não Se]ã desta forma acadêmica,
monetarista, que ate-o -dia de hoje, por mais esforços que
tenham sido feitos não deu resultado. 1:: só iSSO!
O Sr. Carlos Chiarem aparte.

V. Ex• deu um aparte do

O SR. VIRGIUO TÁVORA - Justamente por uma
questão de cavalheirismo.
O Sr. Carlos Chiarelli- Mas é que V. EXf se esqu_ece
de que eu acompanhava o seu brilhante raciocínio atráves dos mecanismos de divulgação à distância, pelo sistema eletrônico.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não temos nem esta
honra, nem este prazer, nem esta felicidade.
O Sr. Carlos Chiarelli- Mas, ilustre Senador Virgflio
Távora, hã uma questão primacial. V. Ex• disse que a inflação do mês do agosto foi a mãis alta.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Nãol Vieram dar
como uma das conquistas da mudança do primeiro
período, que tinha sido baixada a inflação. Dizemos não,
isso não pode ser argUido.
O Sr. Carlos Cliiafelli
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não vou questinonar

V~

Ex•
O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Falar que a inflação
era mais alta ou mais baixa, não era o fulcro do nosso
discurso.
O Sr. João Lobo-- É uma conseqUência da administração.
O Sr. Carlos Chiarelli - Apenas pondero no sentido
de que essa consideração de que aquele índice tenha sido
mais elevado, acho extremamente questionável. A partir
do momento em que neste País, por declaração expressa,
franca e exoontânea. das autoridades então resoonsâveiS
formalmente pela eéonomia, se praticava a a;te do expurgo, se adotava a alquimia dos números e se mudava
os índices ao bel-prazer dos interesses momentâneos,
sem qualquer tipo de transparência na fixãção numérica,
nós jamais, meu caro Senador, vamos ter a oJ)OfiüTifdade
de saber realmente quando foi a inflação maiS- alta. A
ponto de, em função desse fato, termos tido demissões
expontãneas, voluntárias, muito idôneas, até de diretores
da Fundação IBGE, do Rio de Janeiro, que o Seilador
Roberto Saturnino conhece quem se demitiu, e se demitiu à época porque -não aceitava as maniPulações -do
Ministro-Chefe da SEPLAN, que mudava númefos, alterava índices, adulterava percentuais, numa trágica liturgia enganosa e enganadora dã nossa população. Falar
que essa inflação foi a maiS alta, de certa forma, é cometer uma heresia. Algo só pode ser comparado a um valor
similar ou anãlogo. Agora, se tem números questionáveis, discutíveis, porque são elementos caracterizadamente apresentados para o questionamento da opinião
pública. Antes eram altos ou baixos, ao sabor daquela
unilateralidade impositiva da prepotência do mago das
finanças, que afinal. ..
O SR. VIRGILIO TÁVORA-- Estamos quase batendo palmas pelo floreado da frase, embora negando toda
a essência do conteúdo.
O Sr. Carlos Chiarem- V. Ex• sabe que é verdade e
estã com vontade de bater palmas ao conteúdo, ainda

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- V-;- Ex• é conhecido
aqui na Casa pela beleza da forma e pela inexatidão do
çqnteúdo de seus pronunciamentos.

~Ó SR. VIRGILIO TÁVORA- Não é verdade.

O Sr. Carlos Chiarelli - Agora, a inflação aparece
nos números, mas aparece o aumento de emprego, aparece a melhoria na situação do comércio; agora aumenta
o poder aquisítivo. E nós tantas vezes dissemos que pre_feríamos~ se não pudêssemos o ótimo, que é o inimigo do
bom, se tivêssemos de conviver com a inflação que começou com Pedro Álvares Cabral, que convivêssemos
com uma inflação que nos desse aumento da taxa de ocupa@Q,_ m_~!_hçr~ª'--9-º- e_mprego c_apacjci;:Lde_ real de__ ;:~,gui
sição poder-deCOnsumo. Veja, e V. ExfSabe bem, aumentou o mercado interno ao consumidor nos últimos
30 dias~ IssO é bom, ou nãO? AumentOu a taxa de emprego. Isso é bom. Aumentou a capacidade de real de constimo.lSSO-é boin. Aumentou a produção industrial, Isso
também é bom. O maior recorde nacional, 15.6%, foi o
aumento da produção industrial brasileira. Então ...

e

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Então, V. Ex• não
tem nada- cjUe feclamar. Não deviam teT posto -o Dr.
Dornelles para fora.
-0 Sr. Carlos Chiarelli - Quero lembrar a V. Ex•,
como ensinava Montaigne, de que a bilha tem duas
alças, depende do lado que nós a pegarmos. V. Ex• estã
insistindo em pegar do lado errado.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Isso do outro lado é
conclusão de V. Ex• que justamente deu um aparte sobre
o secundário e não sobre o prinCipal da oração. Justamente arareceu _aqui inflação ante uma afirm-ativa --de
que tinha havido um suces-so extraordinário no coinbate
à inflação, que não houve, PT. Pois bem, então_vamos ao
âmago da nOssa questão. Como, a nossO ver, Vai-se enfrentar, -e isso o Governo bem tem dito que o farão, e isto
as_ autoridades maiores que se empossam no Ministério
dizem que o fará, mas nós n-ão vimos fazer, mas dizem
que sim. Então, nóS "fizemos unla pequena nota para; em
sua função pudermos discutir algo com os Senhores.
A receita tradídonal para abreviar o silcrificio do
combate à inflação é a reversão das espectativas. E quando se reverte expectativas não vai-se conseguir grande
coisa no combate à inflação. Desde que os agentes econômicos se convençam de que a inflação irá cair, todos
os próprios reajustes salariais e de preços se_ desatrelam
da inflação passada, sem Que para isso se aumentem as
taxas de desemprego. Estabelecida esta premissa, pode
ser discutida ou não, passamos para diante.

Nós gostaríamos de dizer aos Srs, e aí é que cOmeçam
as propostas, que, com ou sem controle, um complicador
que existe quando quer-se utilizar qualquer política de
controle à .inflação, e por mais otimista que seja o eminente Senador pelo Rio Grande do Sul este controle tem
que haver, todos nós sabemos, e a prova é que o Gover·
no declara todo dia que vai fazer, é justamente esta justaposição- em termos económicos, não é justaposição no
sentido comum - dos contratos salariais e dos reajustes
de preços. O fato de não serem sincronizados constitui o
fulcro da questão. Daí as diversas soluções para que possa haver uma sincronização, isto~. que no dia em queaf sim ê que nos referíamos - quando se fizer um congelamento de preços, seja de salários, em tudo tenhamos a
mesma referência de poder real aquisitivo por parte do
trabalhador e suporte, pelo real por parte das tarifas e
dos preços. Isto é, é preciso a referência de um dia. Não
estamos "ensinando o Padre-Nosso a vigâro", e quem
diz iSso são alguns dos principais hoje assessores da atual
equipe dirigente da Fazenda Nacional.
Então, essa justaposição, isto é, preços e salários que
se justapõem diferentemente, vai provocar, se congela·
dos de repente, um agrave crise, a crise de quejustamen·
te aquele que foi reajustado em seus proventos ou aquele
insumo básico que hâ mais tempo, como previsto -tenha
sido reajustado, fica em uma posição, em face do preço
real, muitíssimo" inferior àquele outro que tenha sido-i-ea·
justado hã poucos dias, do que, em economia, se conven·
cionou chamar o dia .. D".
O Sr. João Lobo- V. Ex• está dando uma aula.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Em função disso, vamoS Propor as dilererltes formas aqui para discutir, Os
Srs. não querem crítica, não querem sugestão, que diabo
os Srs. querem?
O Sr. JoiÓ Lobo - Não, queremos crítica, sim. A
questão é que não podemos discutir nem criticar o que
V, Ex• está dizendo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Há diferentes formas.
Para isto é que quando aplicamos a forma mais tradicional, disso fiz:emos a crltfca, do congelamento de preço; e
é o que este Governo não fez, o que o Governo passado
também n!9 fei, não levou em consideração justamente
a necessidade de que todos os preços e todos os salários
referenciados a uma determinada data. Agora, como fazer, depois? Os aumentos sucessivos é que diferenciam as
diversas sugestões apresentadas por Bulhões, por Francisco Lopes e por Lara Resen~e e, se não nos enganamos, até um dos auxiliares maiores, hoje, da nove equipe, Pérsio Aritas, se não nos enganamos, também.
O Sr. Carl9s Chiarem -

Brilhante...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Brilhante, e cujo livro
V. Ex•.deve ter lido, como lemos também- a coletânea
da opinião dos mais diversos economistas sobre o assunto. Então, o estabelecimento à discussão se, realmente,
esta premissa é ou não certa, serviria de base para discutirm_os uma solução da "Ortnização" pelas médias, ou a
solução apresentada pelo Professor Mário Henrique Simonsen, agora, à Fundação Getúlio Vargas. Algo, então, há que ser feito: ou Segue este caminho, ou, então,
vamos ter a coragem de enfrentar o sistema financeiro e
fazer a desindexação, também, a partir de um dia desses,
mas a indexação tout court, como a Argentina, ou, como
Bulhões, que, também, tem uma sugestão a esse respeito.
Não viemos, pois aqui, apenas pira criticar não, nobre
Senador João Lobo. Nós estamos apresentando sugestões e idéias que não são nossas, inclusive, são de pessoas
de alto conhecimento econômico e que estão justamen:te
boje no leme trato da coisa econômica do País, da coisa
financeira do País.
O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador'?
O SR. VlRG[LIO TÁVORA -Até agora, essa parte
foi expositiva. Vamos para adiante. Os Srs: não querem
que critiguemos, não querem que demos sugestões, que
diabo vocês querem, então, que vamos bater palmas aos
que estão fazendo aí'? Ora!
_Ouvimos o aparte do nobre Senador Hélio Gueiros.
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O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador VirgHio Tãvora, ninguém vai defender o· t3.befamento como uma medida definitiva e completa para resolver o problema. h
uma coisa emergencial. Porque, na corrida de preços no
Brasil existem muitos fatores econômicos, mas existe
muita sem-vergonhice. Hã o problema psicológico.
O SR. VIRGruo TÁVORA- Hã pouco falãvamos
na reversão das expectativas. V. Ex• não prestou
atenção?
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Yirgflio Távora, considero indecente um anúncio' de um banco colocar: Dê hoje 1 milhão de _cruzeiros e receba daqui a um
ano 5 milhões, Isso é indecente, é iinoral, devia ser proibido, quer dizer, o banco não sabe ainda em quanto vai
montar a inflação, mas estâ apostando numa inflação
mais alta do que imaginaCi dono do dinheiro. E o banco
não foi feito para perder dinheiro, Então,_o que acontece? O banco vai fazer força para a- inflação ser ainda
maior do que aquela projetada, Então verifica V, Ex~
que o tabelamento, o congelamento não é uma medida
eficaz totalmetne. Mas é necessária, da mesma maneira,
como se V, Ex• tivesse um problema qualquer de saúde
- que Deus me livre disso - e a sua temperatura chegasse a 41 graus, V. Ex' ia ter um tratamento de emergência, o médico não ia saber, não queria saber o que teria causado a sua febre de 40, 41 graus; ele ia dar logo remédio para bai:~~;ar essa febre, fosse como fosse.
O Sr. Joio Lobo- Um antitérmico.
O Sr. Hélio Cueiros- V. Ex• ê pai, é avô, tem netos, e
sabe que o médico nem conversa: Olha, se passar de_ 39
graus, aplique esse analgésico e antitérmico. Depois de
que se aplica o analgésico e o antitéi'mico é que ci médico
vai tentar descobrir a causa daquilo. No problema financeiro no Brasil, é a mesma coisa: nós temos que apelar
para esse pronto-socorro, para essa terapêutica de emergência. Vamos deixar a descoberta das causas e o melhor
tratamento para um tempo quando a situação ficar um
pouco-melhor. Mas deixar a coisa desenfreada, para
acontecer o que tem de acontecer, V. Ex• me desculpe,.
mas não concordo. Embora ache que esse problema de
congelamento seja uma medida emergencial e passageira
---e não permanente e definitiva.

0 Sr. Jutahy Magalhães- Senador, permita-me dizer
que, antes de dar o analgésico, vefa se !~ffi afeigia·, por. que pode causar um efeito miserável. (Risos.)

O Sr. Hélio Gueiros -

O Sr. João Lobo- t:: uma pena que não 5eja,- pOrque
da cachola do Senador Virgílio saem coisas preciosas.

-o SR. VIRGILIO TÁVORA- E onde estão esses homens hoj~? Onde é que estão estes homens hoje? Então,
v.amos dar um pouco, pelo menos, de seriedade ao nosso
_ raciocínio. Não es!amos aqui querendo culpar A, B, QU
C, mas most_rar claramente o que é que dissemos: houve
justamente esse congelamento, estâ certo, mas faltaramlhe as medidiis-complementares. E todos os...
O Sr. João Lobo- Estão sendo adotadas as medidas
fiscais correlatas.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA-- Um instante! E todos
os autores das diferentes formulações para um combate
efetivo à inflação que citamos- aqui, todoS eles partiam
do mesmo pressuposto, e vários deles estão hoje no Governo, isto é, referência a um dia, preços e salários ficariam sincfoiiizados com reajustes maiores Ou menOres,
- .conforme a diferença que mediava entre. o último reajuste deles e o dia "'0". Isso varia de um para outro autor.
Mas, tinha que haver um termo de referência, e em
função disto depois se dariam aumentos, jã af condicionados, cada qual à sua forma de combater a inflação,
maiores, menores, que discutiremos daqui a dois minutos. IJto ê o que dissemos. Então, a tese central que afirmamos aqui é que o congelamento puro e simples, que é
a forma mais, dlgamos assim pririlária da gente chegar e
enfrentar um problema desses, tinha de ser de ceitíssimà
duração ...
O Sr. Roberto Saturnino -

Nobre Senador, permite

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Antes de dar o aparte
a V, Ex' ...

O Sr. Roberto Saturnino- Não, é só uma observação,
não chega nem a ser um aparte. b só para lembrar que ao
tempo em que o PMDB era Oposição, o médico Que eles
consideravam o mais competente era o Sr. Celso Furtado. Aí o PMDB foi para o poder e manCou o médico lá
para Bruxelas. Diss.e: "Olha. fica lá, não dê palpite, deixa
a gente resolver aqui com o pessoal do BRADESCO,
com o pessoal aí da máquina bancária ·do País, e pron-to...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Maria da Cõnceição
Tavares-ficou lá no seu tamboretezinho ...
O Sr. Roberto Saturnino - E es.tamos aí assistindo a
este espetâcuto lamentãvel que é o PMDB no poder negando tudo o que dizia enquanto estava na Oposição. ~
isso que nós, enfim, lamentamos e com muito desgosto,
realmente com muito desgosto, é o que temos a observar.
o SR. VIRGruo TÁVORA- Eminente Senador, vê
V. Ex' que não estamos nem querendo entrar nessas contradições. Era só lermos algumas declarações de eminentes membros do PMDB, Estamos é mosfrã"rido que, justamente, logicamente, houve o congelamento, Então,
mostramos, pela lógica, que o corigelamento, para dar
c_erto. tinha que ter medidas correlatas. Então, eStamos
errados?
O Sr. João Lobo -

e;

verdade.

E jâ saturou!

O SR. VIRGILIO TÁVORA - ••• Exato, saturada,
Por quê? Penalizava absolutamente, absoluta e injustamente, de maneira diversa, os diferentes setores da sociedade. e os diferentes setores, seja trabalhadores, seja os
setores produtivos. Foi afirmado, não vemos porque
está-se fazendo uma celeuma em torno de algo que parece que é atê elementar.
~:

O Sr. Roberto Saturnino um aparte?

Estâ certo._

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Otimo! Der·rubo todos esses assessores aí porque vão levar os Ministrosse eles são assessores, são as pessoas que os Ministros
ouvem - a errar de novo.
Mas eu não estou dizendo algo que saiu da cacho linha
de Virgílio, não.

Carlos Chiarem -

Permite V. E~' um aparte?

O SR. VIRG[LIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. Carlos Chiarelli - Realmente, penso que ouvi
quase toda a manifestação de V. Exf, mas pode ser, tenho muito cuidado nas afirmativas, que eu não tenha,
num determinado momento, por prejuízo meu, ouvid_o
alguns parágrafos das orações ...
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uma análise abrangente, global. que não haveria de deixar de lodo nenhum dos aspectos _essenciais, c como esse
é um dos aspectos essenciais, eu me desculpo se V. Ex• já
fez -este elogio antecipado ao êxito da ação governamental da maneira a viabilizar esta queda crescente na taxa
de juros, e se não o fez eu apenas ajudo e refresco esta
memória tão brHhante _que V, Ex• sempre usa e de certa
forma, simpaticamente, retiro da cachola do Virgilio,
como foi dito, esse pensamento que certamente estará rec§ndito para que se faça absoluta justiça com as autoridades.
O SR. VIRGILU_)_TÁVORA- Quai:tta gentileza da
nobre ex-oposição, hoje situação!
Mas, eminente Senador, eminente representante do
Rio Grande do Sul, os Srs. meteram na cabeça que o papel do Vice-líder da Oposição ê só achar defeitos em
tudo que ê realizado. Há pouco, V. Ex• não estava aqui,
quando elogiamos atê uma providência, com 4 meses de
tardança, mas Sua Exelência o Senhor Presidente da Rep(tblica, o Sr. Ministro Archer, disse eu isto en passant,
naturalmente viram que estavam equivocados e corrigiram um decreto que era uma aberração completa que é o
da criação do Ministério da Ciência e Tecnologh, como
havia sido, e aqui rendemo-lhe homenagem, embora ainda discordando, dentro dos meus parcos conhecimentos
jurídicos, não afirmamos o contrário, a nossa profissão
h Engenharia, de que ainda. na minha cabeça, não se
coadunava muito um conselho presidido pelo Presidente
da República estar subordinado ao Ministro, mas em
todo caso esse. era um detalhe aO tempo em que se consertavam pelo menos, aqueles erros bâsicos ...
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro a V.
E.x• que tem apenas maiS ~ mi~utos.

O SR. VIRGILIO TÁVO..RA ~Eminente Senador,
nunca negamos, e jâ dissemos aqui, e não é que V. Ex•
não compareça muito aqui, ao plenârio, mas vá ficando
lã de dentro, ouvindo sempre, quando falamos, pois pelo
menos-nunca negamos que um dos pontos positivos desse combate, que é feito ao setor financeiro é a queda dos
juros ser continuado. Mas o que está matando o aumento da dívida pública não são só os juros; realmente, os juros crescem-na, mas é a correção monetária na dívida interna, o busílis,
Nós estávamos afirmando, então, que temos de decidir; não adianta e gostaríamos que ficasse registrado nos
Anais desta Casa- e acreditamos que faça, talvez, até, e
vamos repetir mais U."ina vez - o crédito da esperança,
não resta dúvida- de que talvez atê esses auxiliares de S.
Ex•s., os Srs. Ministros, essa equipe nova, os faça enveredar p·or um desses caminhos de combate à chamada inflação inerciai - não s-omos inercialista - mas existe,
eminente SenadOr, pelo amor de Deus, não venha negar
q·ue existe- a In.flação inerciai~_

--O SR. VIRGrLio TÁVORA- Mas as notas taquígrâficas estão aí e não deixam mentir.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. Fazendo soar a
campainha)- Nobre Senador, jã entramos nos descontos.
-

O S-r~--Carlos O.iarelli- Fãço esta introdução para
um ráPido comelltâdo. P(irque cOmo- V, Ex' estâ realmente nos reafirmando que faz uma análise que não ê
uma crftica, que é apenas uma ·consideração global sobre
uma realidade, fazendo um chamamento à reflexão, buscando alternativas, tenho a impressão que não ouvi, não
sei se não percebi ou se V, Ex• ainda não chegou a este
ponto nessa sua postUra tão isenta, tão modelarmente
isenta da anâlise do quadro, penso que V, Ex' não sereferiu a um aspecto que _me parece fuitdamental nessa
questão da política financeira, da política -ecOnônlica,
que é o conjunto de medidas já adotadas e que vêm diariamente - quem sabe "diar_iamente" seja um pouco
uma figura muito forçada - que vem quase que semanalmente determinando a queda nas taxas de juros. V.
Ex' haverâ de convir que esse fato está ocorrendo, V. Ex•
haverã de conyir que esse fato tem-se feito continoado.
V. _Ex• haverá de convir que tem sido feito de maneira
crescente e que tsso é um êxito em matéria de política
económica e que, sobretudo é um elemento fundamental
em qualquer tipo de ação eficiente e eficaz no combate à
inOação. E como V. Ex• nos diz. reiteradamente, que faz

O SR~·VIRGILIO TÁVORA- Só mais um minutinho, Presidente, que jâ terminaremos, com a boa vontade de V. Ex.'
Então, vamos dar o crédito da dúvida, que eles ou decidam fazer a desináixação violenta. tout court, ou então adotem uma dessas fórmulas que não são nossas, são
suas; e da próx:íma vez que a bondade de um colega e a
magnanimidade do Sr. Presidente permitir, examinemos
cada uma dessas fórmulas que não são novidades, V.
Ex•s. encontram-nas publiCações as mais diveisas. Agora, o que não é possível é com um déficit que estâ. e não
vamos discutir qu·em é culpado, não vamos discutir se
_ atê agora não conseguiram diminuir esse déficit, nlas vamos discutir realmente o que não pode ser contestado:
um déficit, que este ano-chegará a 70.80 trilhões de cruzeiros, e que ano que vem se apresenta com mais 211 trilhões e para seu combate adotemos o mesmo sistema,
Com pequenas variantes de comportamento, que governos passados tiveram em situàçõeS diferentes.
Sr. Presidente, protestando continuar da próxima vez,
com a brilhante intervenção de tão eminentes pares. deixamos aqui expressa a nossa confiança, pelo menos
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como crítica, crítica vamos dizer, de um engenheiro. E o
que engenheiro entende de economia, dirão? se ele lida
com economia há 12 anos, Sr. Presidente, alguma noção,
pelos menos, deve ter. E a noção que possuímos de economia nos diz que algo precisa ser mudado na condução
do setor no momento, no País,
Muito obrigado, sr. Presidetl.te e Srs. Senadores.
(Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MARTINS FILHO NA SESSÃO DE 4-9../!5 E_
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO OlUDOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE--

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nem só de desgraças se faz· o Nordeste!
Vezes hã, embora raras, que brotam alegrias de fontes
insuspeitadas como um neblineiro em pleno estio.
Vivo um desses tempos!
Chegou-me ao gabinete, inesperadamente, um conterrâneo ilustre, amigo de longa data, trazendo, na maiata,
mil surpresas.
_
É o José Lui:i Silva, o querido Padre Zé Luiz, nordestino de Natal, itinerante e afoito que, qual Pai Abraão,
vai armando suas tendas aqui e acolã, ora em São Paulo,
ora no Rio, ora na Europa ou no Oriente Médio levando
a fê abrasadora que sofre por sua terra e pelas coisas de
sua- terra, tendo por púlpito a pena e por congregação
seus leitores do mundo.
Padre Zé Luiz assumiu um ma:ndacaru pela cruz e nos
gemidos da viola nordestina interpreta sua misSa cotidiana.
José Luiz passa, hoje, por Brasília falando de repentista e de constituinte; termos entre si, tãO dfspares e des~
conjuminados, que assumem na visão desse filósofo da
caatinga, os contornos de um binômio perfeito. Promove, agora, um congresso de repentistas em Natal~RN,
para debater a constituinte e estes poetas do povo saem
dos porões do folclore para adentrarem, impávidos, a
sala-de-visitas da cultura pátria, engajando-se na realidade brasileira.
Como pano de fundo dess.e espetáculo cívico, cultu~
ral e sobretudo popular, no sentido mais legítimo deste
termo, está o "Almanaque da Constituinte" onde se discute Tancredo Neves (inteligente ou sabido?), onde literatura de cordel não o é de cordão, mas de cordel mesmo, cognata de cordial, por ser de corjcordis, do_ coração. Fala até de Nordeste, capital São Paulo, onde todos os nordestinos são baianos, pelo tamanho que a
Bahia tem.
-Essas coisas todas _alegram o coração da gente e por
isso as reparto com meus nobres colegas desta Casa e,
para tudo constar, peço transcrever nos Anais "o Almanaque da Constituiifte", como notação histórica desta
quadra tão rica que o Brasil está vivendo. Obrigado!
(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARTINS FILHO EM SEU DISCURSO:

ALMANAQUE DA CONSTITUINTE
SUBS!DIOS PARA OS DESAFIOS
DOS_ POETAS REPENTISTAS DO
NORDESTE, REUNIDOS EM NATAL E
SÃO PAULO NOS MESES DE SETEMBRO
E OUTUBRO DE 1985, PARA
DEBATEREM A CONSTITUINTE
Em 1973, reuni em São Paulo, 36 repentistas espalhados, naquele tempo, entre os dois milhões de nordestinos
do Brás, São Miguel Paulista, ltaquera, Carapicuíba, Perus, Mooca, Pinheiros, Bela Vista, Santo Amaro, Socorro, Piraporinha.
Nas minhas aulas da Faculdade de Filosifia de Santana, eles, os repentistas, estavam sempre presentes. Numa
delas, escutei Diniz VitorinO:
.. Dóis nlllhões de brasileiro
Do _Nordeste do País,
Fortes, destros e viris,
Labutam anos inteiros,
Fortalecendo os c_eleiros,
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Do vasto império sulino,
Unidos num só destino,
Na mesma boa vontade,
Imagine esta cidade,
Sem o braço nordestino!"
No Rio Grande do Norte, riOs anos de 1974, 1976,
1978 e-1981, tive a felicidade de organizar co-m eles, "repentistas", encontros para debater os problemas sóciopolíticos do Nordeste. Num deles (0 Brasil estã sendo
violado), terminei na Polícia Federal para explícar os
versos de Apolônio, de Mossoró. Cantando, ele dizia
que um dia o povo seria resposta.
Com o_ advento da Nova República, vim novamente
para o Sul. E no eixo RiojSãõ Paulo, me deparei com os
repentistas. __Para ser fr_an~o. senti certa revolta_ quandO
os vi transformados ~m objetos de ctfri~idade. O repentista tem que ser um agente de transformação social.
Num verso de Azulào, entoado na Feira de São Cris~
tóvão, eu escutei:
"Esta notícia espalhou-se
Desde o sertão ao agreste,
Por isso o Rio está cheio
De cantadores da peste,
Assassinando a cantiga,
Envergonhando o Nordeste."
O repentista ê tão engajado como Ferreira Gullar,
Thiago de Melo ou Affonso Romano de Sant'Anna. E
quando eu falo em repentista,_ eu não falo em mercadores
do verso, ur!lanizados e eHtizados, _com sotaque rural,
bríncando com a simplicidade do povo. Eu falo dos verdad~íros poetas, comprometidos com o destino de sua
gente, capazes de transpor para o verso, as interrogações
e angústias do seu povo. Graças a eles, a consciênCia ingê_nua é substituída pela consciência crítica.
Desta vez, estaremos todos nós em Natal,_ debatendo a
Constituinte. Será a prévia de um grande encontro de repentistas que será realizado em São Paulo, na segunda
quinzena de outubro. São Paulo, hoje de quase quatro
milhões de nor_destinos. Por isso, o tema será: Nordeste,
-- C_apital São Paulo. Discutindo a Con§iituinte.
--Quando a Nação pode escolher as formas de vida e as
regras de convivência social, estabelecendo governo, regime político e económico, cria o Estado, se isto-é feito
pela maioria da vontade do seu povo, o Estado se chama
democrático. E se todos ac~itam e respc;:itam as leis estabelecidas, aí então existe o estado de direito.
Muitos teóricos sonhararri até com a eliminação do
Estado. Há milênios, Platão e Sócrates ousaram
desafirmâ-lo, corrigidos depois pela lucidez de Aristóteles. Mais perto de nós, Marx e Lenine embalaram o mesmo sonho. Stalim deu cartão vermelho aos dois e a Rússia está aí como está: o Estado, sobretudo o Estado.
Mas, vamos falar da gente. Do Brasil de agora, que
_possui-uma excelente oportuqidade para criar O seu Estado de Direito. AtravéS de uma nova Consfiti.iição, a
Nação vai constituir, de novo, suas formas de vida de
uma maneira bem nossa, pois raríssima a nação teve a
chance de conseguir mudanças reais através de meios
_pacíficos. Isto é tão-- rãio q_u~ mUito~__jU.iistas não compreendem, nem aceitam, a convocação de Assembléias
NãdÕriais CôilstltuÍntes sein" reYOlução, sem ruptura
com a ordem política anterior.

"'")I< "'
Há 21 anos estamos à espera de uma Constituinte.
Constituinte que poderíã ter sido convocada após a provisoriedade prometida em 1964. Mas, antes tarde do que
nunca. E no próximo anO, teremos uma nova Constituição para reconstruir a -ordem jurídica, económica e
social. Para desconstituir os vfdos que--c0ntari1.inarain a
vida nacional nestes 21 anos de sufoco e desalento.
Repete-se -muito qui õ.Ossa ConS-tituíção é uma áOricha
de retalhos. Não existe comparação maiS Verdadeira.
Quando a gente sabe que ··a ConstituiÇãO- norteamericana p-ronlulgada em 1787 deu certo atê hoje; pensar que nesses 200-a"ilos -ela recebeu apenas 26 emendas, a
gente compreende a praticidade do povo americano. E
veja qUe" 'sUa ConstituiÇão origin-almente tinha apenas
_sete artigos.
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Tudo isto é para dizer que o povo brasileiro estâ. se
cansando de tantos artigos e mais artigos para, no final,
dizer tão pouco.
A nossa primeira Constituição republícana (1891) teve
oitenta e cinco artigos e doze disposições transitórias.
A Constituição de 1934, cento e oitenta e sete artigos.
E a Constituição de 1946, vinte e dois artigos e trinta e
seis dispOsições transitórias. -A atual tem, i'lada mais
nada menos, do que duzentos e dezessete artigos. Até ar
tudo bem, se tudo correspondesse à realidade. O nosso
Direito assegura ao trabalhador, por exemplo, salário
mfnimo. "capaz de satisfazer as suas necesSidades nm··
mais e as de suafamata", a "integração na vida e no desenvolvilitento da empresa com participação nos lucros"
"segUia-desemprego" (Artigo 164, I, V, XV).
Nada disto aconteceu. E porque não aconteceu, o País
está ai Chorando o seu infortúnio, consciente da riqueza
iHcita de muitos e da pobreza também ilícita da maioria.
Hoje todos nós, brasileiros, somos desafiados pela
própria História. Vamos deixar que passe esta oportunidade sem a nossa participaçã-o, sem uma proposta nOssa,
discutida por nós?
Os repentistas do N ardeste, reunidos em N atai e em
São Paulo, nos meses de setembro e outubro, preferem
caminhar na frente. Reclamar só não adianta mais.
Depois da Constituinte, se as coisas mudarem, fomos
cc-respOnsáveis da mudança. Se não participamos e
nada for modificado, a culpa foi também nossa. Não
~dianta reclamar depois.
Aí esiá, portallto, parte de nossa parte. Estas perguntas e respostas poderão ajudá-lo na construção dQedifício, que todos n·ós teremos que construir: Uma Constituinte Livre, Democrãtica, feita por todos nós.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1985. - José Lulz Sil-

va.
O que é Constituinte?
É a- mobilização do povo para definir as regras básicas
da convivência nacional.
Como isto se processa?
Pela escolha de representantes desse povo mobilizado,
Que produzirão um documento instituidor das normas
da convivência referida.
E como se cbama este documento?
Este documento se chama Constituição, e o conjunto
dos representantes que a elaboram se chama Assemblêia
Nacional Constituinte.
QUais os CI_'itérioS para que uma Constituinte seja autêntica?
Para que ela seja ~utêntica, ela terá que ser livre, democrãtica e soberana. Livre porque feita sem coações;
democrãtica porque não é um trabalho de um grupo apenas, mas de torlo o povo; soberana porque, acima dela,
nenhum poder.
Quantas Constituintes já existiram no Brasil?
Quatro Constituintes. Duas no Império (1823 e 1891),
- e·duas na República (1934 e 1946).
J!:_ quantas Constituições?
O Brasil, desde que se libertou_ do domínio português,
jã teve oito Constituições, mas apenas três delas foram
feitas por Constituinte.
E o mais grave.~em nenhuma delas houve participação
do povO.
-·
Como se processou a Constituinte de 1823?
A 3 de junho de 1823, sete meses após a Independência, Dom Pedro I abre as sessões da Constituinte, com
um discurso condenando, entre outras coisas, as "mordomias reais". Depois de meio ano de trabalhos legislativos, Dom Pedro I manda prender os deputados e dissolve a Constituinte.
A Constifuição de 1824, outorgada por Dom Pedro I,
estabelecia um governo "monárquico e hereditá;io". O
Imperador era "inviolável e sagrado"; esc_olhia os senadores, convocava a Assembléia Geral, perdoava ou moderava as apenas, concedia anistia, nomeava ministros- e
b_ispos, dirigia a política externa, as Forças Armadas, tudo .
A Câmara era temporária. O Senado, vitalfcio, Para
ser eleitor, era preciso não ser trabalhador.
E a ConstituiçãO de 1891?
A República foi decretada de forma inesperada. a 3 de
dezembro, o Marechal Deodoro nomeia uma comissão
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especial para elaborar o projeto da Constituição. Depois
de muitas acusações de fraudes contra Deodoro, em
1891 se demite o primeiro Gabinete Republicano. A 24
de fevereiro, a Constituição é promulgada. Em deR
zembro, Deodoro tenta dissolver o Congresso e convoca
uma nova Constituição para 3 de maio de 1892. Adoece
no dia 20 e, no dia 23, entrega o poder ao Vice. Floria no

Peixoto, seu rival, por sinal.
A Constituição promulgada pelo Congresso ConstiR
tuinte de 1891, estabeleceu a República Federativa, sob o
regime presidencialista, com 20 Estados e mais um DisR
trito Federal a ser demarcado no Planalto Central.
E a Constituição de 1934?
Getúlio Vargas assumiu o poder no final de outubro
de 1930 "como delegado da Revolução, em nome do
Exército, da Marinha e do povo". Depois de marchas e
contra-marchas, sobretudo em São Paulo, marcadas pela
Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932, Getúlio preparou um Código Eleitoral novo incorporado
ao eleitorado as mulheres e os maiores de 18 anos. A 1O
de novembro de 1937, a Constituinte se iilstala. A 16 de
julho de 1934 promulga a nova Constituição. E a 17, elege Getúlio por via indireta.
E a Constituição de 1937?
A Constituição_ de 1934 jâ previa que o presidente da

República poderia suspender os direitos individuais durante o Estado de Sítio. Para isso, criou o Conselho Superior de Segurança Nacional.
A Constituição de 1937 é o resultado das crises advindas pelas insurreições em Natal, Recife e Rio de Janeiro,
em 1935, e as reações fascistas, em 1937. A falsa descoberta de um Plano Cohen (plano traçado no exterior
para a "implantação do comunismo qo Brasil") foi o
pretexto final. A lO de novembro, o Brasil amanhecia
com nova Constituição, "polaca", decretada por Getúlio, que fecha o Congresso e estabelece a ditadura com
o nome de Estado Novo. A nova Constituição foi redigida por Francisco Campos.

E a Constituição de 1946?
A vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra
Mundial foi a responsãvel pela queda de Getúlio que em
meados de 1945, ele mesmo·, jã esboçava passos de abertura política, permitindo a formação de partidos, concedendo anistia e marcando eleições para dezembro. Preparava também uma legislação anti-truste, conhecida
como Lei Malaia. Mas foi tarde, Em 29 de outubro de
1945, um golpe o derruba. Mesmo assim, Getúlio
pre,feriu-se co-mpor co·m generais e golpistas, e apóia Outra para a Presidência.
A Constituição_ de 1946 estabelece a independência
dos Poderes, instaura a autónoinia dos Estados e os _direitos individuais. ~ restabelecido o direito de greve, e a
organização sindical regulada por lei.
A Assembléia Nacional Constituinte, que a elaborou,
foi até hoje, em toda a história do Brasil, a Constituinte
que teve a maior particip-ação das correntes populares c
nacionalistas. Entretanto, seu traço foi Predominante~
mente conservador.

E a Consütuiçio de 1967?
Os militares que depuseram Goulart em 1964 tinham a
pretensão de realizar um curto período "de saneamento
e reorganização" da vida política do Pafs. O Ato Institucional que editaram a 9 de abril, não tinha número, pois
julgavam que seria o único. O seu objetivo era eleger o
novo presidente da República, através do CongreSso. O
Ato permitia ao presidente legislar sobre qualquer matéria, enviando ao Congresso. com um prazo _de 30 dias
de apreciação em cada Câmara, a partir do qual os pro~
jetos seriam considerados aprovados. Era a instituiçãO
do processo do "decurso de prazo".
Com base nesse Ato, Castello Branc_o _impôS: um con~
junto de leis repressivas. Depois dele lã vêm outros.
A tos: I, II, III e IV. O AI-4 convocava o débil Congresso
para aprovar a Constituição; que se caracterizãva pela
centralização do poder manifestada por decretos com
força de lei.
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a Constitui~ão de

1969?

1968 foi o ano do protesto. O País acreditava que poderia voltar à normalidade d~mocrâtica. A passeata de
100 mil pessoas realizada no Rio de Janeiro teve um
grande signiflcado: era o país todo que não suportava
mais. O próprio Congresso se· rebela, recusandoMse a
aprovar o pedido de licença do Governo para processar
o. deputado federal Márcio Moreira Alves, autor de um
discurso considerado ofensivo às Forças Armadas.
A 13 de dezembro, o Governo Costa e Silva edita o
Ato Institucional n~' 05, que praticamente suspendia a
Constituição. O Ato permitia:- ao presidente fechar o
Congresso e legislar sem reservas; reabrir cassações, demissões, confis-cos e demais punições sumãrias sem possibilidade de apreciação judicial.
Costa e Silva suspende o Congresso, cassa parlamentares e governa por decretos e atas institucionais. Depois
dele, vem a Junta Militar que resolve outorgar uma
Constituiçào nova. Baixa a Emenda Constitucional n~'
01, de 17 de outubro de 1969, que reformula a Constituição_ de 1967. :t a Constituição do terror. A continuação do AI~05 e os demais atos posteriormente baixados de forma acintosa e denunciadora.
E a Constituição de 1979?

A Emenda Constitucional n~' li, de 17 de dezembro de
1978, que entrou em vigor a }9 de janeiro de 1979, estabeleceu (Art. 81) que o presidente da República podia .. determinar medidas de emergência e decretar o Estado de
-sítiO e o Estado de Emergência". O Estado de Sítio deveria ser submetido à aprovação do Congresso em 05 dias.
O de Emergência, bastaria a aprovação do Conselho
Constitucional. Os Atas Institucionais como o Al-05,
conflitantes com a Constituição, foram revogados. Propriamente dito, não foi uma Constituição, mas uma alteração, uma reforma que se poderia chamar, por isso
mesmo, a Coristituição da Abertura.
A partir de 1973, antecipando-se em parte às pressões
pela redemocratização, logo ao tomar posse, o Presidente Geisel an-unciava: ~·uma distensão política lenta, gradual e segura". Era uma luz que apareceria lá no final do
túnel, apesar do plantel de poderes de arbítdo concedidos ao presidente da Repúbl~ca.

De 1979 para cá, o Brasil mudou alguma coisa?
Come-Ça a mudar:Em agosto de 1982, o Jornal doBrasil fez um balanço das leis aprovadas desde janeiro de
1979: dos 6.400 projetas apresentados pelos parlamentares, nenhum foi convertido em lei; dos 390 apresentados
pelo Executivo, apenas um - o que vetou as sublegendas para as eleições de governadores - foi rejeitado.
-Depois de Figueiredo, porém, as-coisas corileç-aram ã
mudar. Porque o povo não suportava mais. Daí os granM
des comícios pelas diretas, a_ eleição de Tancredo pelo
Colégo Eleitoral, a eleição dos prefeitoS das capitais e
áreas de segurança, a formação de novos partidos, incl'usive o comunista.

O Presidente .José Sarney mandou emenda ao Congresso convocando a Constituinte para 01 de fevereiro de 1987.
Afinal, quem convoca uma Constituinte?
A Constituinte ê realizada para constituir o gõVerno
numa fase de transição, quando temporariamente ele
deixa de existir. No caso do Brasil, o governo constituído
existe. Mas, foi esta a fórmula encontrada. Embora que
não sejã esta a maneira mais correta -constitucionalmente
falando. Hã um governo constituído, e que vai continuar
com a Constituinte. Afii1al, o Brasil é assim. Nada, poliM
ticamente, foi realizado ao pé-da-letra. Tivemos 21 anos
de ditadura com um CongresSo limitado, mas funcionando. Vimos o povo nas ruas gritando pelas eleições diretas
e elegendo indiretamente Tancredo Neves. Nós s_omos
assim.

Qual a importância de 1986 no destino político do

Bra·

sil?

__ A eleição dos prefeitos das capitais este ano, os debates na televisão mostrando quem é quem na realidade
política brasileira, a. criação de.pequenos partidos com
direito a coligações, o aparecimentO de grupos de deba-
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tes_, nom~adamente as Comunidades Eclesiais de Base,
estão dando ao povo possibilidades novas na escolha de
seus representantes para a Assembléia Nacional Constituinte.
A NOVA REPÚBLICA VESTIU UMA ROUPA
NOVA, MAS NÃO TOMOU BANHO
(Mário Paulino,
agricultor no Vale do Açu-RN)
Estes três artigos não foram escritos por acaso. Eles
têm um -compron1isso com-a pulificação (tomar banho)
do País.
Alguns dos seus temas serão debatidos e transformados em versos pelos repentistas nordestinos que estarão
reunidos em Natal e São Paulo, nos desaflos sobre a
Constituinte. A Nova República chegou. Mas o que terá de
diferenciá-la realmente do antigo regime é que as transformações agora não podem, nem devem vir por decreto.
Elas terão que vir, discutidas e exigidas pelo povo. E
quem mais genuíno para representá-lo e interpretã-lo do
q~e os poetas repentistas?
Até aqui, eles haviam sido catalogados no estudo do
folclore apenas. Essa fase-acabou. Ou vai acabar.
Os repentistas nordestinos estão convencidos de que
eles mesmos terão que ser o sujeito das transformações
sociais e não o objeto. Daí se intitularem, agora, de re·
-pentistas engajados na realidade brasileira.
Também com eles o Brasil vai mudar. Para eles também. Porque até aqui, o Brasil havia mudado. Mas contra-eles.
TANCREDO NEVES: INTELIGENTE OU SABIDO?
No meu livro "Apesar de Tudo", reservei um -capítulo
para analisar os sabidos e inteligentes, convividoS na vida
brasileira.
O inteligente é como grão. Se não morrer, serã infecundo. A fecundidade do sabido é feita da cotidianidade
dos seus sonhos.
O inteligente ê aritmético. Consegue sobreviver. O sabido é_ geométrico. Quase sempre vive sobre.
O inteligente ê polivalente na ordem do conhecimento.
O sabido na ordem do aproveitamento.
O inteligente é grosseiro às vezes, mas humano, profundamente hu!!_lano. O sabido se irrita mas é sempre fino. Fino e aderente. Sobretudo ao Poder. E quando eu
falo em poder, me refiro ao poder podendo. Feito de números. Sobretudo d_e números.
O inteligente pode ser desligado. O sabido, nunca. O
inteligente gosta de se encontrar com velhos amigos. O
sabido prefere localizar novos. Se vão lhe dar dividendos.
O inii?ligente é simPles. O sabido é complexo. Chegar a
ele, às vezes, não é- fácil.
O mundo é dos sabidos. A vida, dos inteligentes. Na
sua intensidade.
A ambição do inteligente ê limitada. Porque limitada.
nem consegue ser ambição.
O sabido ê sobretudo ambicioso, explicação maior do
seu sucesso..
O inteligente poderá ser sábio. O sabido, jamais.
A fé do inteligente é escatológica. Do sabido, circunstancial.
O inteligente não COnsegue ser audaz, na intensidade
do_s"abido. A ousadia é o oxigênio do sabido. ~sua respiração normal.
O inteligente aguarda a morte como passagem; para o
sabido, ela não é objeto de cogitações.
O Inteligente gosta de biblioteca; o sabido, de computadores.
O inteligente sonha com Paris, escreve maravilhosamente sobre Paris, mas suas notas são escritas em N atai,
Nova Friburgo ou Sorocaba.
O sabido dorme em Hong Kong, acorda em Chicago e
janta em São Paulo.
O inteligente sorri. E no seu sorriso se esboça a silhueta da paz. O sabido ri. E ri gostosamente.
O inteligente tem saudades; o sabido, nostalgia.
O inteligente mergulha no silêncio; o sabido vira taciturno.
O int~ligente fica só para eStar cOm outros; o sabido,
para libertar-se deles.
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O -intl'ligente cria, o sabido amplia.
O inteligente ilumina; o _sabido ofusca.
O inteligente pensa em canteiro de flores; o sabido, em
projetas de reflorestamento.
O antônimo de inteligente é burro, de sabido é besta; às
vezes (quem sabe?) viram sinõnimos ...
SER, para o inteligente, é fundamental. Parecer, para
o sabido é prioritário. E como vivemos no mundo das
aparências, nele o inteligente não tem vez~ A não ser que
mude os seus crítêrios. Aí, então, aflora a crise do desencanto. É quando a mediocridade se entroniza, o supérfluo se instala, e a inteligência se rende. A não se-r que o
inteligente se chame Unamuno, reitor imortal. Por isso,
ele foi magnífico. Do contrário, não teria sido reitor,
mas feitor. E de feitores o Brasil está cheio. Sabidos, por
sinal.
O inteligente compra livros; o sabido, ações. Para o sabido, as letras que realmente valem são letras de câmbio_.
lnteli'genle é quem trabalha para viver razoavelmente.
Sabido é quem consegue que os outros trabalhem para
que ele viva maravithosamente.
O inteligente sua; o Sabido, transpira.
O inteligente acordo cedo._ Para ele, Deus ajuda a
quem cedo madruga.
O sabido acordo tarde. Outros madrugam por ele.
Sem o inteligente o que seria do sabido?
-

...

Afinal, o que estas considerações têm a ver com Taocredo Neves? Tem_ É que ele conseguiu ser síntese, e foi
justamente sua capacidaCfC de- súltese que o tornou transitoriamente necessária como o foi João XXIII em relação à Igreja.
E quem me deu esta convicção? Os pronUnciamentos
políticos? A mobilização emocional do povo? Os pOeiiias
de Thiago de Melo e Ferreira Gulla"r na TV Globo? Os
apelos de Dona Risoleta? As rezas, orações e promessas?
Não. Fui buscar nos repentistas nordestinos a razão de
ser da grandeza de Tancredo Neves. 1?. que a Literatura
de Cordel é natural e afoita. Quando feita sob encOmenda, é uma mentira. O comprOmisso maior dos que a fa~
·zem é com a verdade.
Ninguém se engane. Os heróis fabriCados e ProjetadOs~
sobretudo pela televisão, nem sempre são os heróiS do
povo. Vejámos estes exemplOs cõncretos: Pelé e Robefto
Carlos. O povo sabe que Pelê é o jogador do sêculo. Sabe
que suas pernas conseguiram transformar os nossos sustos em abraços e felicidade nacional. Mas o povo também sabe que Pelé não tem nada a ver com ele (o povo).
Pelê, ele mesmo quando fala dele, fala na terceira pessoa,
como se ele, primeira pessoa (gente, negro, mineirO) -não
existisse mais. Por isso, os repentistas não se ocupam dele. A Literatura de Cordel se ocupa de heróis, e os seus
heróis jamais se voltaram contra o povo.
Quando Pelé declarou que o povo brasileiro não sabia
votar, e este mesmo povo acompanha os seu-s passos cifrâticos, não adianta transformá-lo em mito popular.
Suas pernas foram. Ele, não.
Roberto Carlos é a mesma coisa. Não adianta
proclamá-lo rei. nem refabricá-lo em especiaiS: Na sua
música dedicada a Tia Ariiêlia, ele lembra a sua juventude passada em Niterói. Recórda o seu sofrimento heróico e conclui; "Agora, Tia Arri.élia, eu moro num avião",
mas não dá o endereço.
Roberto Carlos como Pelê, significam o resulfado de
um processo do qual o povo não participa. Folhetos de
Cordel sobre eles? Nunca. Aos inimigos não se m:indam
flores.
O próprio Luiz GonZaga não conseguiu arràneãr d:i
Literatura de Cordel as homenagens que parece merecer.
qs três (do Futebol. do balão e da jovem guarda) foram sempre identificados com o Poder,justãmente numa
hora em que o povo_ era massacrado, humilhado, piso-- teado e injuriado.Um fato curioso: a fama de Luiz Gonzaga deve-se a
uma mentira de Carlos Imperial. Tudo começou na década de 60. Até entãO; Luiz GOniãga, sanfoneiro q_!:Jase
anônimo nos grandes centros, cantando nas feiras e forrós rurais, era sobretudo o intérprete de Humberto Tei·
xeira.

Num programa de televisão, Carlt;?s Imperial é vaiado
es!J:ondoSamen!e. De repente, interpela o auditório e gritã ifritado: ''NO Brasil não se v'aloriza quem tem valor.
Nãq ~é L_!!iz Gõ!!z_agat Vocês sabia!n q~_e os "Beatles" vão
g_ra~·Czr ã "Asa Branca"?
No dia_ seguinte;-Luiz Gonzaga ressuscitava. E haja especiais, contratos, entrevist~ circuitos universitãrios, e
cOmo
Passou a ser Chamado Lua e, mais tarde, Gonz_agão, para diferenc]á-lo de Gonzaguinha.
A inteligência de Garrincha não foi além de suas perrias. Erasmo se bandeou para o rock. Humberto !eixeira
paftiu defi_!li~ivamente,
_ - _
9ua~~o um dia se escreve_~ o subter~âneodo suce~so
musical, __ cultural e polítiCo ~e mui.tos, nele trá se encon- trar tâffibém.. a hiStória doS-inteligentes e-;abidos.
Tancredo Neves era diferente. Todos o sabiam conserVadO-r:maS-SUa s~rit!dade·p~soal·e hiSiófica-nãO en~ana
ya ninguém. Atarraxado, _.Sério quando necessário-:- pilhérico como forma de disfimie, Tancredo-Neves atê fisicainente--era a própria configuração do povo.
Logo no inrcro de sua campanha, antes de Fafá de Belêm tomai Conta das praças, os repentistas já sentiam
que entre ele e Maluf não se precisava contar- três- Vezes.
"A vtolenta disputa de Maluf com Tancredo" é-o -títUlO de
um folheto de Gc;mçalo Ferreira da Silva, que assim conclui:
"Quem lê o nosso duelo
Do princípio até o fim
Se acaso não for Tancredo
Vai odiar o Salim
E torcer pelo Tancredo."

nova-m-arca

A feira de São Crístóvão, no Rio de Janeiro, é a respo-nsável desde o inicio da campanha de Tancredo Neves, -pela" divulgação do seu nome entre os nordestinos.
Num folheto de Azulão, iiltitulado "Tancredo é a-solução", pe"rcebe-se a força- dos seus argumentos.

"Para o Brasil libertar-se
Da fome e da inflação
Das multinacionais
Qiie -s~,~gam nossa Nação
E ficar tudo certinfio
Existe só um caminho
Tancredo é a solução
Pãra um BraSil de~ocrâtico
Qu_e o povo tenha direito
De escolher seu presidente
No mais moderado pleito
De paz e democracia
Para essa garantia
_ Só Tancredo é que dâ jeito.
Para expulsar agiota
QUe-· nosso metal dissolve
L_evaJ]do para seu país
E O Brasil não desenvolve
Leva brilhante, ouro e prata
Para o fim desta mamata
Só Tancr~o é que resolve."
Existem dezenas de folhetos sobre a vitória de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de
1985~_ Descrições apenas.
Apolônio Alves dos Santos preferiu mostrar oS estra_gos QJ-Ostrados por Figileii'eào. O folheto do -repentista
paraibano: "A despedida do João ~a vitória dá Tancredo"
reftete o sufoco -lilSupártâvel que residia" no Sofi-imento
do povo:

Setembro de 1985

Mais do que a campanha e a oito posse, foram a
doença e a morte de Tancredo Neves o binômio criador
nos repentes da poesia nordestina. São dezenas de (olhetos espalhados pelo N ardeste. Cantados, sofridos e decorados.
Pedro Bandeira, repentista de Juazeiro do Padre Cícero, escreve: no folheto: "Tancredo Neves, o mártir da
Nova República", verdadeira apologia do novo herói:

oco

calvário de Tancredo _
_Durou 39 dias
- De cortes e agulhadas
Gemidos e agonias
Lutando para viver
Sentirldo o corpo morrer
Nas dores das cirurgiaS.
A todo o seu sofrimento
O Brasil testemunhou
Entre suspiros e ais
A Nação toda chorou.
É _essa a Voz de quem chora
O seu corpo foi embora
Mas o seu sonho ficou."
Sobre sua morte, há versos e mais versos. Impossível
transcrevê-los todos. Manuel Morais, Celestino Alves e
José João de Santos, respectivamente, assim analisam
sua morte:
"A 21 de abril
Um soluço, uma saudade
Tancredo de Almeida Neves
Passou para a Eternidade
Morreu no dia da morte
Do Mártir da liberdade."
"Sua doença foi santa
Pois rez a grande uníão
No seu leito mortuário
Congregou toda a Nação
O mundo inteiro rezou
Em uma só comunhão."
Às vinte e duas e trinta
De 21 de abril
Num dol)lingo melancólico
A morte__ negra e sutil
Com as mãos frias e leves
Posou em Tancredo Neves
A esperança do Brasil."
Na missa de sêtimo dia, no Rio de Janeiro, eu escutei
na Cinelândia, estes versos de Raimundo Santa Helena:
"Lembrai-vos de João Pessoa
Tiradentes, Juscelino
Não basta chorar os mortos
Rezar e tocar o sino
Temos que ser verticais
Ou o povo nunca mais
Mudará o seu destino."
Tenho em mãQS vários folhetos escrevendo toda a história de TancredO. Almir Oliveira Gusmão usa metáforas gloriosas, e Elias de Carvalho é enfático -como o próprio Tancredo Neves em relação à dívida externa.
Pedro Bandeira imagina -um enCOntro de Tancredo
com Padie Cícero. E consegue introduzir no diâlogo a
malícia de _quem sempre soube encontrar safdas. Veja.
mos os versos dos três poetas:

o povo esqueceu"
Esses anos .de aflição
Do Governô Figueiredo
E a terrível inflação
A fome e o sacrifício
Que deixou p~ra a_~ação.

"Apagou-se uma fogueira
De calor universal
Mas sua chama incandescente
Hóje brilha triunfal
E para nunca mais perdê-la
Vai nascer mais uma estrela
NO sím-bOlo DadClnal."

Deixou a população
Faminta e sacrificada
Sem proteção, sem emprego
Numa- sOrte indesejada
Muitos sem poder pagar
-A sua casa alugada."

..Vamos pagar nossas contas
Usando um sistema novo
Que, tírar de_ quem não tem
Essa atitude eu não louvo
Dívida é paga com dinheiro
Não com a fome do povo."

~'Jamais
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Como ficou Delfim 'N etc
Na queda do seu império.
Tancredo disse: Esse homem
Comeu que só cimitério
Estã por lã na moleza
Organizando a riqueza
Que arranjou no Ministério.
E os problemas da Capemi?
Da Delfim, da Sunamam?
Tancredo respondeu: Esses

Passaram tirando lã
Envergonharam nossa gente
São corrupções do presente

Lâgrimas do nosso amanhã".
Mas foi Manuel Morais, do Rio Grande do Norte,
que conseguiu reproduzir nos seus versos a "Verdadeira
história da vida e morte de Tancredo Neves". Eu o vi cantando suas estrofes na Feira do Alecrim, em Natal. E a
multidão soluçando~ Vejamos alguns dos seus versos:
.. Primeiros passos políticos
Ganhou para vereador
Deputado estadual,
Federal e senador
Em sua terra querida
Foi tambêm governador.
Junto com Getúlio Vargas
Pelos direitos humanos
Fói Ministro da Justiça
Teve êxito nos seus planos
E chegou à Presidência
Com setenta e cinco anos.
Getúlio Dornelles Vargas
Nome vivo e imorredouro
Que antes da sua morte
Que causou, tristeza e Choro
Presenteou a Tancredo
S_ua caneta de ouro.
Quando a doença ê de morte
Não há remêdio que evite
O -médico lhe operou
Pensando em apendicite
Porém depois constatou:
Era divirticulite.
Foram sete operações
Que Tancredo suportou
A tingindo seu pulmão
A sua pressão baixou
Seu estado de saúde
Cada vez se agravou
Veio um mêdico americano
Com aspectos positivos
E enquanto ele dormia
Â força de sedativos
E oito aparelhos mecânicos
Que lhe consevavam vivo
Tiradentes faleceu
Com pura soberania
Tancredo Neves tambêm
Faleceu no mesmo dia
Ficou sendo para o mundo
Herói da democracia."
Quando eu lia todos estes versos dQ.s repentistas nordestinos sobre vida, paixão e morte de Tancredo Neves,
eu me lembrava de que certo dia, Jesus Cristo desafiando
a arrogância dos escribas e fariseus, desabafava em forma de oração: "Eu te agradeço, ó Pai. porque escondeste
estas coisas aos grandes e revelaste aos pequenos".
Tancredo Neves era simples e foi justamente a sua
simplicidade que o transformou em mito. Sua inteligência residia na sua maneira de ser simples. Nada nele era
ensaiado. Se acertava -quase sempre, é porque experiência que conduzia todas as suas respostas era feita sobretudo por uma caminhada cheia de decisões e r~.Ps. Sentiu sem deslumbramentos o papel que a história lhe reservara. Os inteligentes não se perdem no emaranhado
das honrarias.
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Taficredo Neves: Inteligente_ ou Sab_ido? Inteligente.
--Através de todas as suas manifestações. Sabido no sentido d_~ condutor de_ sabedoria, nocauteadora dos "sabi.dos", sinônimo de esperteza.

LITERATURA DO CORAÇÃO
Nunca me convenci de que literatura de Cordel vem de
Cordão, ''cordéis,. Por causa dos folhetos pendurados.
Nem real, nem literalmente, cordel vem de cordão.
Marcus Accioly, Alceu Mainard, Luiz Beltrão, Raimond Cantei, Antônio Marques, Joseph Luyten, Mârio
S_outo.Maior, Orlando Tejo, que me perdoem, mas o sig- nificado de cordel é muito rico para reduzir-se a simples
cordões pendurados nas barracas das feiras.
Eu sei que os dicionaristas Morais, Caldas Aulete,
Cândido de Figueiredo, LaudiHno Freire, Aurêlio, todos
eles assim _Qdefinem: "Farças de cordel, as expunham à
venda nas ruas ou_debaixo das arcadas e penduradas em
cordel; por extensão, literatura popular de pouco merecimerilo". (Dicionário Contemporâneo_::- Caudas Aulete.}
A própria Casa de Rui Barbosa prefere chamar: "Literatura Popular -em Versos". Para salvaguardar os que
não escrevem os seus versos e não os expõem nas feiras,
mas o fazem por transmissão oral através dos desafios e
das emboladas.
Nada disto. Cordel ê cordel mesmo. E não tem nada a
ver com cordão. A palavra vem de Cordis, que em latim
quer dizer Coração. Do coração e da mente (memória);
por isso, o sabemos de cor (decorado). Assim como os
franceses que também empregam a expressão "par
couer" vinda do coração e localizada na memória.
ü homem brasileiro jã foi _definic!o por Buarque de
Holanda "o homem cor4ial". E o é. Se não o (os-se, onde
estariam os demolidores do nosso futuro, que enchem os
nossos ouvidos de falsas esperanças? Cordial, como cordel, tambêm vem de Cordis.
Tudo isto é para dizer que literatura de cordel é nominal e substancialmente a literatura do coração.
Da espontaneidade.
Que chega de repente.
Sem preocupação de palavras bonitas.
Sem gramãtica.
Sem crases.
Com gosto de terra. De gente. De _aurora dourada.
Literatura sem esquemas. Sem escola.
Solta, Perdida no absoluto.
Comprometida com todos os espaços e todos os
destinos.
Literatura que assume os pedidos dos cegos e o
aboio dos vaqueiros.
Literatura que mistura cachaça com valentia.
Humilde. Afoita. Mendicante.
Assumindo um compromisso exclusivo. Com o coração.
Somente__com ele. Por isso, Lampião, Antônio Silvino, Padre Cícero, Frei Damião, são misturados e decantados.
Todos eles foram portadores da grande coragem
que tem o sobrenome de justiça.
Para a Literatura de Cordel, o sante o bandido são
heróis deversificados.
~ a força do espírito e do corpo.
_ A coragem enlouquecida,
criando ruturas dolorosas.
O Santo veio para dividir.
O bandido também.
Seus gestos são decantados porque são violentos.
Ambos não !!e conformam com a planície.
A riqueza espiritual, humana, histórica de que a literatura_ de Cordel é portadora ainda não foi escrita.
Há pedaços de informação.
Referências, quase sempre descontextuadas.
Sei que hã gente tateando. Querendo. Escr_evendo.
Dando notíCias.
Mas o mioio. A substância. O tesouro escondindo
ainda não foram localizados.
Nem a riqueza d()s versos, das rimas, da inspiração,
do sofrimento, da procura foi enfocada na sua
clareza.
Precisam ser _acalentadas com o coração.
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Somente com ele.
Do contrário, a Literatura de Cordel seria profunada .
Desnutrida.
Cambaleante.
Através dela seus portadores respiram.
Aproximam os espaços.
Voam. Choram. Crescem. Morrem. Ressuscitam.
Com ela, tudo é reaproximado e aceito.
Aí está Zê Limeira.

"Um dia Nossa Senhora
Se encontrou com Rui Barbosa
Tirara um dedo de prosa
Judas se enforcou na hora
Numa corda de cimento
Botou os filhos prâ dentro
Foi" pra barca de Noel
Viva a Princesa Izabel
Diz o Novo Testamento".
Na Literatura de Cordel, a aldeia global vai mais
alêm.
Assume as desproporções do tempo:
E, de repente, a "barca de N oel" vai circulando
nos nossos rios.
Um dia, eu tenho certeza, os antropólogos, os
parapsicólogos, os exegetas, os cabalistas, transformarão os folhetos de Cordel nos seus livros de cabeceira.
Foram eles que precederam o apocalipse de hoje
no .sabor de todas as calçadas.
Com eles, a noite se chamará dia e a besta possuirá tonalidade lírica.
O seu universo é múltiplo, mistéz.ico, trivial.
O passado, o funtro, o futurivel, o presente são
companheiros do mesmo itinerário.
Fazem uma só comunidade de destino!
O tempo é pessoal.
Por isso, fala, chora, clama, morre.
Tudo porque é medído Pelo homem. E pela terra
também.
Os caminhos da literatura de Cordel sã.o percorridos numa: terra determinada.
Por um homem determinado.
Sem conhecê-lo, impossível assumi-lo.
Sem amá~lo, não haverá resposta.
Se ~_literatura dÕ coração, os números, os câtculos, os métodos serão hóspedes.
Nunca da famflia.
-Parã-o nordeSHno, a vinculação emocional com a
terra _o acompanha no itinerário de todas as aflições.
Por causa da terra o nordestino chora, canta, sofre e sorri.
Porque a terra é como as pessoas: precisa de carinho.
Para ele a terra tem marca de Deus.
Procedemos dela. Para ela, é que temos de ir.
E não foi da terra que Deus fez o primeiro homem, .. à Sua imagem e semelhança"?
O homem nordestino é sobretudo universal. E
sua universalidade ê habitada de emboscadas, de as-.
sombração, de sonhO~ de atentados, de apelos, de
gritos, de alarme, de ânsias, de ruptura, de buscas,
de repouso, de oásis.
Pãra qualquer ·outrã ·pessoa, uina rnesii é urna m-esa.
Uma casa é uma casa. Para o nordestino, não. Cada objeto vale pelo que significa. E: como se cada coisa possufsse marcas de sacrãlidade. Daí a irreversibilidade das
atitudes tomadas. A fidelidade quase ilógica aos compromissos. O nordestino jamais entenderá seus pais num
Abrigo de Velhos. Jamais aceitaria seu irmão num Asilo
de Loucos. Ele prefere vê-los em casa, sofrendo com eles,
repartindo as aflições, acompanhando o aniquilamento.
~ um masoquismo doce-amargo, mistura de sofrimento
e dever cumprido.
__ _Rim~m_do o N ardeste, sofre.
Porque <;~_sofrimento é decorrente, ecológico, _comunicante, comunicador, universal.
O animal sofre querendo descobrir a água entre
pedras que já foram cachoeiras.
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O homem sofre, enquanto olha o céu.
A vegetação sofre enquanto vai sumindo.
Se a chuva não vem, quem não p-arte morre.
Por isso o amor à água é pessoal, vivo.
No Nordeste, a água e a mulher são conquistadas
buscadas, queridas, sofridas.
Quando as duas não ~êm, o homem deserta.
Um banho de chuva ê tão emocionante como
uma aventura amorosa.
Quando hã chuva e mulher, não existe pobreza.
Pobre é quem tem sede de água e de mulher.
No Nordeste, tudo é amado e querido.
Exaltado e aceito.
Daí o amor irresistível à terra, ao poço, ao caminho para casa.
Quando chove, ele volta.
Para saborear a comida, o pilão da cozinha, a
dormida de rede.
O sonho da volta êc sempre o oásis no_ anonimato
e na indiferença.
O gemido da rede. O ranger da cancela.
Uma adesão a tudo.
A própria morte, chega como passagem.
E porque -é passagem, ·as "incelências" são feitas
de rimas.
Rimando a gente escuta uma mão estendida.
Rimando o ceguinho agradece a Deus a luz dos_
nossos olhos.
Todo menino do Nordeste, teve uma história
amarrada nas coisas, nos gestos, nos animais.
Com eles fomos à feira, com eles sentimos a sensação de sermos todos, criaturas de Deus.
ImposSível o nordestino deixar de ser um homem
habitado, vinculado, repartido.
Jamais ele deixará de reconceituar tudo em
função do seu ontem.
Mesmo que seus interesses sejam diretamente ligados ao seu paraíso terrestre, ao seu carro, ao seu
iate, ou àquela mulher linda que ainda conseguirá
conquistar.
Para ele, levar a boiada é um canto prolongado e triste. O aboio é uma espécie de cantochão, um gemido que
não termina mais.
A própria vaquefada é a festa apoteótica do seu cotidiano feito de coragem e riscos. Ele não laça o boi. Prefere derrubá-lo, para misturá-lo com a terra.
Quando em 1966, eu estava em Lisboa, bebendo vinho
verde e escutando fados na Adega do Mes_quita, foi
anunciado um concurso entre os fregueses. A melhor
quadra sobre a Adega, daria direito, a quinze licitadas. E
lâ estavam portugueses e ultramarinos, fadistas e boêmioS. Foi quaildo __consegui me habitar do Nordeste e
acenar para os repentistas distantes. E sem perCeber, saiu
esta quadra quase psicografada:
"Eu conheço toda a Europa
Vi muita coisa bOnita.
Mas nada como uma noite
Na Adega do Mesquita."
Claro que ganhei. E o vinho verde começou a ter sabor
de cachaça com caju. Tudo por causa da quadra.
E, por falar em quadra. quando em Paris, tive de fazer
uma consulta, o médico recomendou que antes da primeira refeição (petit degener) tomasse tim copo d'âgua.
Foi quando me lembrei que desde meus cinco anos, mamãe me dizia a mesma coisa. Com uma diferença. A determinação de minha mãe era nordestina e sonora:
''Jesus, Maria e José
Água em jejum, remé&o -~."
Experimentei em minha carne a sensação de ir e voltar. De ter compreendido porque Lampião matava, mas
não deixava ninguém morrer sem vela. A morte para ele,
era também o caminho de volta.
Somente de longe, eu consegui perceber na sua totalidade, a importância de uma terra única, de um povo_ úni-co, de um tipo único de manifeStação.
Quando cheguei a Atenas, eu não me lembrei dos deuses do Olimpo. Eu me lembrei de Romano Elias da Paz,
lâ de Pirpirituba, que me deu a histór-ia do Pã:vão-MiSte-
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rioso. Foi este o meu primC"ii'o livro de leitura. Lfa cantando. Num ritmo de Cantochão.
Na- GréCia eu vi AristóteleS; PlatãO, Sócrates, nas cédulas e nas ruínas. E tudo é quase rufna. Menos o que ficou plantado_ no coração~ dQ povo.
Para o nordestino a terra tem alma. Tem viço. Tem
_ ânsia de procura. Na terra estão os corpos, os passos, o
calor. O caminho, as raízes. O poço, o rio, a volta.
No Sul, em São Paulo, por exemplo, como são-conhecidas as regiões? Quase setnpre, forã.m as ferroviaS que
lhes emprestavam os nomes: Mogiana, Alta Paulista,
Média Sorocabana. 1:: a mão do homem que vai dando
sentido à terra. No Nordeste, a natureza é que determina
tudo: Zona da Mata, Sertão, Agreste. ~o homem dentro
dela, assumindo tudo. Vibrando, gemendo, lutando. Dimensionado. Cíclico como a natureza.
Por isso o nordestino é frio, é quente, é i'ico, é pobre, é
violento, é terno, é alegre, é triste. Quarido ele emigra,
emígra pensando na volta. E só emigra, se não conseguir
fazer as pazes com a natureza. E parte do último pau-dearara. Pelo mundo. Quixotescamente aguardando a hora
de voltar.
EM SÃO PAULO SOMOS TODOS BAIANOS
Os viadutos, o metrô, os edifícios·de vidro, não conseguiram modificar a fisionomia humana do Nordeste que
reside em São Paulo. Suas festas de casamento se realiM
zam cOmO-Se fossem no~ alpendr~ das fazendas _dist_antes. Sua comida continua sendo Dordestina, como nordestina- é a inúsica; seu cíi-culo de amizãdes e sua fé.
O nordestino de São Paulo acredita na têcníca, dela
participa com ela e com ele a cidade cresce. Mas não
aceita_ esta técnica desnordestizando o seu comportamento. Jamais ele trocará uma vaquejada por uma-partid':l d_e golfe, mesmo que todos os americanos d9 mundo
dirijam suas fâbricas.
Eu acredito que são os repentistas os responsáveis dessa resistência. São eles o sinal de todo um passado que
permanece nos forrós, nos programas de rádio e televi·
são, e nas manifestações sociais.
No Nordeste, os Estados existem. Um alagoano se diferencia de um cearense. Um potiguar não fala a mesma
linguagem de um sergipano. Em São Paulo, não. Todos
são conterrâneos. Porque é pela terra que o nordestino é
medido.
Em São Paulo, o nordestino se depara com o Nordeste
justamente pela sua ausência. E de repente, cada-conterrâneo vai carregando nos seus olhos as estradas distanw

tes.
Eu vi no Estádio do Morumbi milhares de corintianos,
gritando, sofrendo. E todos eram morenos, mulatos, da
Silva, Ferreira, da Costa. E os da Silva vieram do Nordeste. Do Nordeste vieram todos os "zés" e "cfceros"
que habitam São Pauto. Do Nordeste, vieram os braços
que constróem São Paulo. Sem eles, nem o metrô, nem
ós resfal.irantes, nem os ediffcios, nem os hospítais, nem
os transportes conseguiram sobreviver. Sem eles, as boates não teriam porteiro, nem haveria vigilantes para a
tranqUilidade das noites. Sem os nordestinos, as mesas
não seriam servidas.
Foi em São Paulo, onde eu vi um folheto de Cordel
consumido como artigo de supermercado. Curioso. Nesta êpOca em qt.ie o vfde_o tem o poder de "massagear" a
mente do po-vo, com estímulos culturais", numa cidade
de turcos, gregos, japoneses, italian-os, portugueses, eu vi
o Nordeste fiel às suas raízes.
Em São Paulo eu vi o poeta e a viola cantando a solidão da terra, sendo nada mais do que um pássaro. Como
as plantas e as--aves~ etCviZé Ferreirã, Januário, Guriatã
de Coq-ueiro, José Aguiar, Venâncio, cOmo uma vertente
do equilíbrio ecológico. Por eles, o Brãs continua vivo,
carregarlâo o- Nordeste nas Costas corria se fosse uma
criança. Onde, em Recife, a gente ouve cantorias noite a
dentro? Em Maceió, ainda hã desafio? Jamais fui convidado para escutar repentes nas noites de Natal. Somente
em São Paulo, a cantoria, o desafio, a saudade, são rotativas.
Na Rua Paulo Afonso, a gente se depara com emboladores de côco, com repentistas saudosos, misturando repente e cã.chaça. No Brás. se localiza a pensão de Dona
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Biu. Lâ, eu vi Jocy Batista e Sebastião do Rojão, contando a história dos primeíi'os forrós de São Paulo,
No Brasil, só existem duas cidades intrinsecamente
nordestinas: Juazeiro do Padre Cícero e São Paulo. Em
J uazeiro, eu vi Pedro Bandeira e Geraldo Amâncio vivendo de cantoria, eles e mais 38 companheiros, percorrendo fazendas, povoados, feiras e novenas. De dia, de
noite, de madrugada, todos eles respirando poesia como
se fosse oxigênio. Em São Paulo também. Quer ver
Otacílio Batista, Diniz Vitórino, Ivanildo Vila-Nova,
Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Severino Feito~
sa, Oliveii'a das Panelas? t só ir a São Paulo.
Em São Paulo hã folhetos sobre o metrô, misturados
com versos sobre Frei Damião, que se encontram nas salas de quase quatro milhões de nordestinós, cheios de
fiiO e de saudade, aglomerados nos bairros nordestinos
de São Paulo, grudados uns aos outros, para não saírem
do N ardeste. t uma espécie de diáspora sem os vícios do
seParatismo.
Em São Paulo, eu escutei repentistas no Brás, aboios
em Pirapicuíba, freqUentei forró em Santo Amaro. Porque São Paulo é assim. ~nordestino, ê também japonês,
é também alemão, é tambêm coreano. São Paulo é a única cidade brasileira verdadeiramente pluralista. Ela é
cosmopolita e caipira ao mesmo tempo. Ela é carrefour
do mundo e província incurável. Ainda faz programas de
auditório de televisão, como as estações de rádio o faziam na década de 50.
Em São Paulo, eu estive em Munique, numa cervejaria
de Moema, quebrei pratos nos restaurantes gregos. Em
São Paulo, eu vi Tóquio residindo no bairro da Liberdade, e as ruas de Beirute circulando nos balcões da Avenida São João. Vi portugueses como se eu estivesse em Alfama, e italianos me lembrando a Calábria. Tão bom que
São Paulo fosse feminina, e se chamasse definitivamente
de paulicéia. Porque São Paulo consegue engravidar, sofrer dores de parto, às vezes mãe, madrasta, mulher, fi.
lha, amante.
Sou grato aos cafés de São P~ulo; à impaCiência de
São Paulo, às lições de isolamento e de indiferença, à
ambição de sempre suplentar. Ao desejo insólito de
transmitir calor numa noite de garoa.
Em são Paulo, eu consegui me deparar com mãos vindas das entranhas da terra, construindo o metrô, porque
não conseguiram plantar nenhuma semente na terra que
ficou distante. Vi mãos judias, árabes, coreanas, húngaras, suecas. Mãos assinando papéis e devolvendo angústias. E no meio delas mãos nordestinas habituadas a derrubar bois nas vaquejadas, agora retirando saudades no
bojo da viola.
Vi em São Paulo, mãos fazendo amor,
Fazendo brinde
Fazendo crime
Fazendo dor
Fazendo feto
Fazendo afeto
Mãos destruindo rosas
Mãos amputadas, estendidas, mendicantes, mãos
nordestinas fazendo São Paulo crescer,
Produzir,
Projetar-se para o terceiro Milênio.
Mãos gritando por um pedaço de espaço,
uma nesga de terra,
um pouco de caminho aberto, porque os grandes
caminhos, os fartos caminhos ficaram geralmente
com os outr9s.
Vi em São Paulo, luzes que não seguem iluminar, músícas que não delxam eco, e olhos embaceados porque
presenciaram oscilações, recuos, ofertas, rugas por dentro, eros-õe-s--na ·alma.
O carãter pioneiro de São Paulo é sua marca registraclã". O que ·Significa "Bandeirante" afinal?
Culturalmente, onde o Brasil deu o pontapé inicial
para que nós fôssemos nós mesmos? A Semana da Arte
Moderna é a grande referência.
"Economicamente, industrialmente, empresãrialmente,
agricolamente, nem se fala.
Politicamente, todos nós sabemos. Tudo começou às
margens do Ipiranga.
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Até religiosamente, que, ãriteS "de 64, deu o grito de
alarme não foi o jOrllal Brasil urgente? E durante o regime militar rião foram as Comunidades Eclesiais de Base
a sentinela para denunciar as injustiças

São Pauto é uma cidade cíclica: fria, quente, morna,
gelada. A brisa do N ardeste em São Pauto se chama ga~

roa. Irritante.
São Paulo tem um compromisso com o tempo. Só com

o tempo. Não dá bolsas ao espaço. Por isso, o paulista
lhe nega com facilidades qualquer informação de ende--

reços. Jamais negará as horas.
Assisti em São _Paulo, um edificio se queimando, se

contorcendo em chamas. E corpos caindo.
A imagem do Joelma tomou conta do meu sofrimento~
Hoje, eu continuo quase pensando que vivemos urna
..síndrome do Joelma". Há cusparadas de fogo no edifí-cio de todos nós. Uma multidão aguardando o nosso salto. Há sempre um braço que não alcança _ninguém. Por
isso, os olhos de São Paulo estão gemendo. E em cada
freada de carro a gente sente o bafo da revolta.
Em São Paulo, a gente se depara com pessoas falando
sozinhas, discutindo sozinhas, enquanto são acotoveladas pela multidão. Os loucos de São_Paulo são vindos de
sonhos construidos na areia, de erosões por dentro, de
cheques cruzados, de caminhos cruzados, de falta de espaço para a alma.
Penso, às vezes, que São Paulo se torna humana porque desumana, natural porque estranha.
Pois bem. Foi esta cidade que o Nordeste escolheu
para ser a capital de todos nós: piai.J.ietiSes, cearenses, potiguares, pil.raibanos, alagoanos, sergipanos, pernambucanos, baianos. Sim, baicÜlOs todos nós. Assim rebatizados em São Paulo.
José Luiz Silva é formado em filosofia e teologia. Fez
tambêm cursos no Instituto Católico de Paris e na Abadia de Santo André em Bruges, na Bélgica. Estagiou em
Israel, foi professor nas Faculdades de ComunicaÇão de
Santos e Filosofia de Santana, na capital paulista.
Jornalista, seus artigos em O Poti, marcaram um novo
estilo na análise política do Rio Grãnde do Norte. Frei
Damião, Bilhete para o Cardeal, na Calçada do Café São
Luiz, Apesar de Tudo, são alguns dos seus livros: apreciãdos, lidos, esgotados.
Seu último livro Já Somos Quatro Mil, é um verdadeiro tratado sobre os padres que deixaram o miniStério.
Suas pesqUisas no terreno da cultura popular, o transformaram num verdadeiro pioneirO~- quaiido consegue
transformar os repentistas nordestirios em agentes de
transformação social.
Agora, residente no Rio de Janeiro, pretende relocali·
zar o Nordeste sobretudo no eix__o Brasília/São Paulo, lutando para tirar do nordestino a carica1Ui'a que os grandes centros urbanos conseguiram impTiigir.

ATA DA COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUil:RITO
Destinada a investigar a gestão das sociedades de
economia mista nas quais a Uniio detenha maioria acionária.
3' Reunião, realizada em 29 de maio de 1985.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do· ano de mil
novecentos e oitenta e cinco, às dez horas, na Sala da Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores César
Cais, Presidente, Roberto Campos, Jutahy Magalhães,
Severo Gomes, Relator, João Calmon, Milton Cabral,
Alcides Saldanha e Cid Sampaio, reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito, "destinada a investigar agestão das sociedades de economia mista nas quais á União
detenha maioria acionária".
Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Senador César Cais, declara abertos os trabalhos e convida o
depoente Dr. Carlos Walter Marinho Campos, Diretor
da PETROBRÁS, para tomar assento à Mesa~
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O Sr. Presidente, sugere que as reuniões da Comissão,
sejam transferidas para as terças-feiraS, ·o que é aprovado
pelos demais membros.
Em seguida o Sr. Presidente concede a palavra ao Dr.
Carlos Walter Marinho Campos, que na qualidade de
depoente, procede a leitura de sua exposição e logo após
se coloca à disposição dos Srs. Senadores para quaisquer
esclarecimentos.
Durante a fase interpelatória, usam da pahivra os Srs.
Senadores Cid Sampaio, Virgt1io Távora, Roberto Campos e o Relator Severo Gomes.
FinalizandO, o Sr. Presidente, Seitador César Cais, determina que as notas taquigráficas tão logo traduzidas e
revisadas, sejam publicadas em anexo a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão,laVrC::ía presente Ata: que lida e aprovada,
será assiitada pelo Sr. Presidente e irá à publicação .
ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUIJRITO DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÃRIA,
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 1985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DK
CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, DIRETOR DA PETROBRÃS. QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DOSR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador C ESA R -CALS
Relator: Senador SEVERO GOMES

(lntegra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Havendo número regiinenfal dou por aberta a reunião da Comissão
Parlamentar de [nquérito, que investiga a gestão da sociedadt; de economia mista, na qual a União detérri a
maioria ã.cionária.
-Antes de começar o depoimento do Dr. Carlos Walter,
eu gostaria de colocar em discussão, pela Comissão, a
modifica:Çãõ-Oe -Uma decisão tomada na reunião de instalação, qUe previa que nós iríamos faier aS reuniões da
COmiSsão -oodas as quartas-feiras, mas parece-me que
este é um dia que há muitas comissões, assim, a minha
sugestão é que se pudesse fazer, daqui em diãnte, nas
terças-feiras. Parece que quarta-feira há um congestionamento; Vocês- estão de acordo?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -"Ontem, realmen~
te, houve a tentativa de fazer a Comissão de Fiscalização
financeira, terça-feira de manhã, terça-feira de manhã
tem a desculpa de que alguns ainda estão chegando, na
sexta-feira alguns já saíram, mas quarta e quinta-feirã lnfelizmente não dá. Porque, hoje mesmo, nós temos ComiSsão de Constit!lição e Justiça às 9 horas e 30 minutos,
Comissão de Finanças às 1O horas, Comissão de Relações Exteriores. às 11 horas, CPI aqui às 1O hOras, temos às 15 horas Interpartidária, temos às 16 horas ? do
José Ignácio, não- dá.
O SR. PRESIDENTE (CéSar Cais)- Então se estão
de acordo com a terça-feira às lO horas, 11 horas.
ôSR~RQàERTÕ CAMPOS- Vamos tentar o horário de 18 horas e 30 minutos para ver se funciona, porque de manhã ê difícil congregar gente na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (César Cals)- Vamos tentar
lO horas.
Então, se todos eetão de acordo, passará a ser terçafeira, às lO horas, em vez de quarta-feira às 10 h<?ras.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Pela ordem, o
Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Apenas a título de informação, o depOi111ento do_ Pr~sidente da PETROBR~S está marCado -para algum dia em particular?
O SR. PRESIDENTÊ (César Cais)- A minha idéia é
_que na próximâ semana nós vamos sugerir o Diretor
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Carlos Santana, porque quanto a esse problema de compras e petróleo, suprimento c a parte de Br., ê interessante o Senado conhecer e, depois, a :outra seria daqui a
duas semanas, seria o Presidente da PRETROBRÁS,
Hélio Beltrão. Corilci idéia.
Senador Jutahy Magalhães com a palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vou encaminhar
a V. Ex• o requerimento de informações e peço que V.
Ex•, de acordo com as normas da Comissão Parlamentar
de In_quêrito, encaminhe ao Executivo.
Eu desejo que o Senado informa-se a nominação de
todas as sociedades de economia mista, nas quais a
União detêm a maioria acionária, identificação do
vínculo à subordinação que cada uma delas mantêm com
o Ministério ou outros organismos estatais; para cada
caso, precisam da participação acionária da União; Nominação das empresas de cuja co'mposição acionária a
sociedade relacionada particiPem; iliveis de participação
das mesmas sociedades, administração das empresas e
perfil descritivo e montante das dívidas internas e externas da sociedade de economia mista, nas_quais a União
detém a maioria acionária.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- O requerimento
será encaminhado de acordo com o Regimento.
Vamos passar, então, à primiira parte da nossa reunião. Antes do depoimento, o Diretor Carlos Walter vai
proferir o ji.irã1nento.
Eu_ pediria aos Srs. Senadores que, durante a exposição, abstivessem-se de fazer interrupções, a não ser alguma- coisa que seja esclarecedora do que foi dito, para
que pu-dêssemos não tirar seqUência da exposição, e nós
passaríamos às questões logo após à exposição. Vamos
passar ao juramento.
O SR. CARLOS WALTER"Juro, como dever de consciência, dizer toda a
verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento, sob quaisquer fatos relacionados a cargo
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a gestão da sociedade de economia mista,
nas quais a União detenha maioria acionária."
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- O Diretor Carlos Walter Marinho Campos, da área de proteção e exploração de petróleo, já vem há seis anos desempenhando essas tarefas. Também está sob a sua responsabilidade, vamos dizer assim, os pareceres técnicos sobre a área
de contratos de risco, de maneira que eu creio que nós teremos uma boa exposição, dado os profundos conhecimentos do Diretor Carlos Walter sobre as matérias que
lhe são afetas. Com a palavra o Dlretor Carlos Walter
Marinho Campos.
O SR. CARLOS WALTER- Excelentíssimo Sr. Senador César Cais, Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Srs. Senadores:
A busca de petróleo e gás natural no Brasil foi descrita
por- vários autore'!;. Coube a um dos seus mais notáveis
piOneiros, o Eng._ Pedrei de Moura, a Publicação do Li--vro "Em Busca do Petróleo Brasileiro" Publicado pela
Fundação Gorceix, Ouro Preto, Minas Gerais, onde se
pOderá acompanhar as atividades de exploração de petróleo no Brasil desde o seu início, ainda nos tempos do
Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, fundado em
1907.
As óltimas três décadas são as que mais poderão nos
interessar porque as atividades da exploração de petróleo desenvolvidas nesse período foram decisivas para
a conquista dos resultados que hoje descrevemos.
A PETROBRÃS iniciou o seu esforço para ampliar a
produção de Petróleo no Brasil contratando o Geólogo
Walter Link para implantar a sua equipe de exploração.
Esfe técnico realizou com empenho esta missão, mas não
foi bem sucedido quanto ao seu objetivo prinCipal que
era conseguir descobertas signifiCatiVas de petróleo. No
entanto, foi vitorioso quarito a dois importantrssimos aspectos para qualquer empresa que pretenda ter êxito na
atividade de exploração do petróleo: trabalho e dedicação -de seus quadros profissionais e o treinamento de
ge_ólogo e geofisícos compete!Jtes:
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Não cabe discutir, nessa oportunidade, por que os resultados da equipe Link foram modestos, valendo apenas destacar duas sugestões dadas por seu chefe em 1961:
explorar petróleo no mar e ir para o exterior~ A PETROBRÁS foi definitivamente para o mar em 1968, e
fundou a BRASPETRO em 1972.
Jã em 1968, procurei demonstrar que a nossa principal
província produtora de então, a Bacia do Recôncavo,
embora reconhecida como da classe mais prolífera em
potencial petrolífero, não mais poderia suportar acrêscimo substancial de produção, em face do avançado estâgio exploratório em que se encontrava. O estudo que
permiti ii- tal diagnóstico, foi realizado sob minha orientação em 1968 pelos técnicos, L.P. Vieira e G. Weyler.
Era pois--neeeSsário- procurar o-uuas á"reas que atendessem a esta necessidade, essas âreas estão sob as águas
oceânicas.
-- A busca de petróleo no mar, além do c-ontinuado esforço no continente, teve fases de grandes expectativas
favorãveis, principalmente com a desCoberta do Campo -de Guaricema, quan-do do segundo poço pioneiro perfurado no mar, e fases de apreensões, mas nUnCa ~de desânimo. Outros campos foram descobertos sem contudo
marcar a descoberta de uma província petrolífera notável. Finalmente, em 1974, descobriram-se os primeiros
fortes indícios de petróTeo nã- Bacia de Cainpos com a
perfuração do poço 1-RJS-7 e o prímeiro campo comercial de petróleo, com a perfuração do poço l-RJS-9, descobridor do Campo de Garoupa. Estava descoberta a -Segunda grande província petrolífera brasileira, que permi~
tiu alcançar os níveis de produção atuais.

veis de petróleo no País, até 31 de dezembro de 84, aos
seguintes níveiS: 588 x 106m 3 (3,7 x 10 9 barris) dos quais
jâ foram produzidos ao longo do tempo 264 x 106 m 3
( 1,65 x 109 barris). A contribuição da Bacia de Campos
foi de 214 x 106 m 3 (1,35 x 10 9 barris) recuperáveis, dos
quais já foram produzidos 35 x 106 m 3 (219 x 106 barris).
As reservas brasileiras registradas ern 31-12-84 foram
324 x 106 m 3 (2,04 x 109 barris), incluídos af 179 x 10 6m 3
(1,126 x 109 barris) da Bacia de Campos. Em termos de
gâs natural os volumes recuperáveis do País alcançaram
114,5 bilhões de m 3 e as reservas 84 bilhões. Na Bacia de
Campos esses números são, respectivamente, 32,6 e 29
bilhões de mJ.
Devo esclarecer que esses relatórios de reservas são
publicados semestralmente, por isso me refirO-às reservas
de 31 de dezembro de 84, agora, em junho vamos fazer
um no'Lo .balanço de reservas e ver em que ponto estare- mos.
Os Srs. podem ver pelos números que li, e rii3.is tarde
poderão Vet pela transcrição, que essas reservas têm uma
coritiibuíCãO delffiüíva -e dêdSh'B.jã nã.-Bacia deca::mpos.
Vamos falar agora rapidamente sobre os ,resultados
exploratórios no período 80 e 84. Estou me referindo ao
períOdo 80/84, porque nós temos um plano qiiinqüenal,
e seria t:ilvez muito longo, referir-me a toda históría da
produção_ da P~TROBRÁS, ma_s esse período 80/84,
nos dã mU.itô bem um flash do que ãconteceu nos últimos
anos no que se refere à exploração, descobertas e produção de petróleo.
-

2 - Resultados Exploratórios do Periodo 1980-1984
Como manter estes volumes de produÇão por um
A partir do primeim choque do petróleo em 1973,
período longo ou mesmo aumentá~los significativamenagravado por outro em 1979, a ampliação da produção
te? a resposta é;_ encontrando uma nova província produnacional
de petróleo assumiu características de condição
tora de petróleo.
de sobrevivência, em 1979, a administrB.çào que se ínau~
Tal província, se existe; deve estar naquelas regiões
gurava
estimulou
as atividades de .exploração e produção
que se_ convencinou chamar de_ Fronteiras Exploratórias,
descentralizando~as _e, para tanto, desmembrou o antigo
seja pelas suas situações geográficas remotas- caso da
Departamento de Exploração e Produção em três ouamazônia, ou pelas eventuais dificuldades tecnológicas
tros: Exploração, Perfuração e Produção. O primeiro
em produzir as reservas que nelas venham a ser descotem a responsabilidade de localizar reserva~, o terceiro
bertas, Neste último caso, encontram-se as regiões da-de produzi-Iils racionalmente e, o segundo de abrir os
plataforma continental ditas de águas profundas, situa~
- poços com eficiên~a e economicidade, , uma vez: que é
das em laminas d'âgua entre 400 e 1.000 metros..
-êOntemplado
por elevada parcela dos investimentos gloUma parcela substancial do esforço exploratório da
bais da companhia, que atingiu cerca de 40% nos últimos
PETROBRÁS tem sido aplicada ultimamente nas áreas
anos.
de .. Fronteiras", em busca de volumes de hidrocarboneCri_Õu ainda uma Diretoria ~e Exploração, dando~lhe
tos em quantidades que assegurem o futuro da produção
meios e--autoridade para agir. Este foí o procedimento
nacional de petróleo e gás natural nos níveis almejados.
que fortaleceu e agilizou a atiVldade de exPloração cujos
Talvez estejamos, no momento, ingressando numa terresultados foram tão benéficos pai-a a economia do País
ceira etapa importante da história do Petróleo no Brasil,
e que deverão continuar, caso prevaleça a filosofia que
com os recentes resultados obtidos em águas profundas
os possibilitou.
da Bacia de C?mpos.
-o Quadro I mostra a incorporação de volumes recupeA fig. 1 indica a evolução dãs -diversas classes de volu~
ráveis de óleo no qUinqUênio 1980·84, prevendo-se, para
me que se consideram na avaliação de recursos petrolife~
o ano de 1985, a proptiação de outros 40 milhões de m 3,
ros, todas definidas no Código de ReserVas da COmpados quais 8,3 milhões jâ se -fizera em .31 de nlarço.
nhia.
O v.olume provado refere-se ao volume de petróleo ln
Então, temos, nestes últimos cinco anos, as mefás QUe
situ, ·do qual se recupera apenas uma parcela variável,
foram ~stabelecidas e Q~ resl!ltados que _foratn obti<J;os
com a tecnologia disponível e com as condições- econôem teiffios de incorporação de reservas, Os Qados estão
micas. H â grande certeza (I 00%) de que esse volume esem milhões d_e metros cúbicos. Nesse qUinqfiêníO nós inteja_ na subsuperficie.
·
corporamos às reservas 206 milhões de metros cúbicos,
O volume provável é aquele qu_e para se transformar
sempre nos mantivemos acima do que nós fimiginamos
em provado depende de poços adicionais, trabalhos
'l_!.le_ fosse o IT!_~js p-rovável de_ ocorre_r como .re:s1,1l_t_ados
geofísicos complementares e outros estudos. Há menor
dos trabalhos do ano.
_ ___ _
grau de certeza quanto a sua existência na_ su_b~:uperficie. _
_ h.verdade -que não s_erâ surpresa, ou não será incoO volume possível ê a parcela que tem possibilidade de
mum na indústria de petróleo, um ano ou outro registrar
existir na subsuperfíCíi:, caso Ocorram certas condições
um resultado -ãbãixo das previsõe:s, porque ativfdades
geológicas ainda não_comprovadas _ou se possa contar
de petróleo, são, como costumo dizer, atividades de altos
com o uso de determinadas técnicas.
e baixos,
épocas de grandes resultados, e outras époO volwne provado multiplicado pelo fator de recupecas de menores resultados.
ração, número situado entre O e 1, da ordem de 0,2 a 0,6,
Nós nos preocupamos muito seriamente, são co_m_Q;;i
fornece o volume recuperável. Subtraindo do volume re-.. - - resultados a médio e a longo prazo. O fato de num ªno
cuperável o volume produzido, encontra-se a reserva, ou
não haver resultados adequados, não significa que nos
seja, o volume de petr6Jeõ efetivamente disponível na
anos seguintes esses resultados não possam ocorrer.
subsuperficie para produzir.
A- Úl:Je)a i mostra a grand~ intensidade de levanta~
Essas _definições são muito importantes, e nós vemOs
mentes geográficos efetuadOs no mesmo período, princina imprensa seinpre uma grande confusão entre o pe- pãTtnente, OS" sisrríOgráficC?s. _Nós v~rificainos·: qUe- nO_
tróleo que está in situ na subsuperficie, -i:i petróleo que
período de 80, 84, os percintuais de trabalho nesse períorealmente podemos recuperar. As descobertas sucessivas
do em relação ao período total de levantamento sfsnico
ocorridas, principalmente, na Bacia de Campos nos anos
da empresa g_~___ IOO%, foi d_~ 3_8_} 3~~_e ?:~%-~_g_qu!lntQ, até
seguintes a 1974, perfniHrani elevar os vOlumes recuperã79, esse_v~lume de trabalho se situou dentro daqueles

as
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percentuai.s que indica a figura. A geofisica, sismografia
naturalmente ée o índice mais impC?rtante para se medir
atividades exploratórias, os outros índices também apfi.
sentam algurpas características importantes quanto áo
período 80, 84 mas não são levantamentos decisivos para
a localização de jazidas de petróleo, ao contrário são le·
vantamentos complementares e preliminares quando se
faz prosprecção numa área.
As figuras 2 e 3 mostram a eVOlução doS levantamen-tos sismográficos nas bacias terrestres e aumento de sua
produtividade.
-Essa fig-ura, aproveitando o que chamamos uma sessão sísmica para ilustração, Inostra os levantamentos
sísmicos em Kms por ano nas áreas terrestres. Também
vemos-a subida bastante acentuada que exiStiU-no períOdo 78 3: &1; _e~sa des~_da discreta é natural po_rque acumulada uma grande quantidade de dados, passa-se, às vezes, UIJI_certo período trabalhando menos no campo e fa.
zendo interpretações de processamento de dados em primeiro lugar. e dcip_oís -interpretaçÕes nos escritó~ioS. Não
quero dizer que estejamos aí, numa rampa do desâniiDo,
ao contrário, estamos febrilmente trabalhando sobre
aqueles _dados colhidos nos anos anteriores. Esse outro
gráfico mOstrã a produtividade das equipes terrestres de
78" a 84, em termos de Kms obtidos no campo por equipe
- e Por mês. Isso se deve, em -grande parte, não só à administração que cuidOu muito do assunto, mas tambêm as
grande progresso tecnológico ocorrido nesse tipo de trabalho nos últimos anos.
Outra tabela - Quilómetros tirados no campo por
equipe e por mês. Em média,-em 1984, hã pouco tivemos
136 quilômetros por mês e por equipe sísmica.
Outro slide - Esse grãfico mostra, também, as atividad_es sísmicas no mar em territos de quilómetros por
ano e, vemos aqui, em 1983, o que eu chamo de um-a depressão profunda. Isso se explica, da mesma maneira,
por um tempo em que nós estamos digerindo aquele volume enorme de dados, fazendo ess.e processamento com
o má.ximo cu_idado, para que se distinga bem os horizontes tatigrãficos _como os indicados nessas reflexões, e reprocessando informações anteriores que, com o :Progresso dos programas de computadores, possibilitam-nos
obter maio.res resoluções das equipes sísmicas e, agora,
jâ começamos novamente, em 1984, uma nova escalada
para níveis mais altos de trabalho.
Os decréscimos, como eu já expliquei a sua razão em
1982.

-0 quadro-2· mÕst(a a atividacÍe de perfuração de poços
de lavra, revelando um decréscimo, em 1984, quando é
bom notar que a incorporação de volume foi superior a
1983. A pãrentemente e, realmente, houve um pequeno
decrêscimo em termos de perfuração; tanto explotatória
como exploratória em 1974.
Hã um truísmo, segundo o qual é perfurando que se
descobre petró_leo. Mas, às vezes, perfurando·se menos
se descobre mais, porque perfuram-se prospectos melhores: As descobertas não guardam, rigorosamente, uma
rel~ção proporcional com a perfuração, embora tantos
Õíveis de perfuração exploratória como os levantamentos sismográficos ·sirvain para medir a intefisidade da atividade de exploração.
Devemos perfurar muito, mas perfurar bem, racionafizand_o. a _uti_ii:;::açà_Q do_s_ rec_ursos que nos são colocados à
disposição.
A figura 5 mostra a execução física da perfuração. E
nós vemos ai, tambêm, o período de 1980 a 1984, nas bacias terrestres, por exemplo, em poços exploratórios nós
perfuramos, no período, 27% de todo o período, até
1979, perfuramos 2,502 poços, 100%, em terra.
Portanto, perfuramos 2.502 poçOs, em terra, atê 1979.
Destes perfuramos 704, 20% em terra, no perfodo de
1980 a 1984. E, assim, no mar, também houve um per~
centual expressivo e, ainda, mais, o total desse percent_ual situou-se em 34_%. Isso quer dizer que, no período
1980_ a 1984, dos 3.120 poÇos exploratórios perfurados,
34% foram perfurados, ou seja, 1.167, no período de
1980 a 1984.

Com isso, eu quero ressaltar ã grande atividade que ti~
vemos nesse perfodo.
A,s mesmas informações estão af sobre _os poÇos explotatórios, isto é-, os poços de lavra, em mineração usual~
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mente se usa a palavra lavra, em exploração de petróleo
se usa a palavra explotação, que vem lã dos franceses
mais ou menos numa adaPtação numa diferença que vale
notar, talvez.
A figura 5, quejâ falamos, resultados igualmente favoráveis rio períodO 1980 a 1984 foram_registrados na_txploração de poços explotatórios, valendo observar o número relativamente reduzido de perfurados no mar.
Grande número de poços, das plataformas fixas de bacia
de Campos, ainda não forani perfurados. Além de serem
os poços explotatórios ou de lavra, do mar, de produtividade mais elevada e em menornúméro, dada a fase inícial de drenagem das jazidas. Um campo, quando se torna mais velho, costuma-se furar poços dentro da malha,
entre outros poços já perfurados, muitos po-ços por in·
gestão de ãgua, muitos poços especiais._ Eittão, ê natural
que, nesses campos do mar, onde a atividade ainda é relativamente recente, temos proporcionalmente número
menor de poços. Essa é a explicação, não é que nós estejamos nos afastando das atividades do mar em relação à
terra. Ao contrário, estamos nos aproximando cada vez
mais e estimulando cada vez mais as atividades do mar.
A tabela 2 mostra, tambêm, o grande destaque no
período 1980 a 1984, na metragem dos poços, tanto ex·
plotatórios como de_ lavra. Es_ses percentuais mostram,
os da coluna do meio, mostram no período de 1980 a
1984, que poços exploratórios e explotatórios, tivemos

ACRESCI MOS

IEJ

1978

pércentagens significativas em termos do total feito em
toda a história da metragem de perfuração obtida.

As figuras 6 e 7 e a tabela 3 mostram os acréscimos
anuais e os volumes recuperáveis de óleo, ou seja, o que
foi descoberto ano a ano e a evolução dessas reservas.
Aqui, nós temos, acréscimos anuais no volume recuperâ·
vel, temos uma previsão e· uma realização e, no óltimo
ano de 1984, temos os exameS técnicos de estatísticas e
nós já temos dois níveis de previsão, uma inais pessimista
e um mais otimista, e temos o realizado.
- Outra figura. Aqui, nós temos a evolução das reservas
de petróleo, no período 1978 atê 1984. Esses números,
depois, serão fornecidos, apenas estão mostrando que es·
sãs reserVãs-estão a cima de 300 milhões de metros cúbi·
cos, e depois serão fornecidos números reais de todos es·
ses anos.
A figura seguinte, não me deterei na leitura dessa nu·
merologia porque, afinal, nós temos período relativa- mente limitado mas, essas tabelas serão entregues aos
Srs. Senadores que poderão examinâ·las posteriormente.
Os volumes de óleos da PETROBRÁS, nós destacamos aí por área, Barreirinhas e todas as ãreas e, depois,
na plataforma continental, e temos os volumes a que me
referi, provado e possível, os fatores de recuperação, o
volume recuperável, a produção acumulada e as reser·
vas. Tirando do volume recuperável a produção acumu-

ANUAIS

TERRA
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!ada--nós temOS as reservas. Fator, elemento de grande
importância esse fator de recuperação. Observem os Srs.
que, aumentando esse fator de recuperação, com novas
tecnologias, com o esforço de recuperação secundária,
recuperação terciária ou avançada, nós podemos, sem
descobrir mais petróleo, aumentar muito o nosso volume
de petróleo recuperado. Então, daí a luta que se trava na
PETROBRÁS, para aplicação de métodos especiais de
recuperação para que esse fator seja efetivamente aumentado.
, Outra. Aqui nós temos - pai'a o gás nós costumamos
dizer na PETROBRÁS que nos últimos anos, o gás passou de sargento a general, porque temos, realmente, trabalhado muito para não só a descoberta de novas acu~
mulações de gâs mas para o aproveitamento efetivá das
nossas reservas de gãs natu~l. E, aqui, novamente, os
acréscimos anuais no volume de gãs recuperável, e o nos·
so resultado em 1984 não foi dos piores mas foi bem
mais modesto do que nos anos anteriores. Mas, como eu
chamei a atenção, antes, essas coisas também variam, às
vezes, nesse ano de 1984 nós descobrimos mais óleo com
gás associado e não descobrimos tantas jazidas de gás li·
vre, como pode acontecer, também, que descobrimos
uma boa jazida de gãs, como foi o caso de Pilar, em A lagoas, mas ainda não deu tempo de perfurar os poços de
delimitação e contabilizar como reservas. Então, essas
oscilações são naturais.

AO VOLUME DE GAS. RECUPERÁVEL

0

~'AR

§TOTAL

1

984
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Outra figura. Aqui, a evolução das reservas de gás, no
período 1978 a 1984, mostrando mar e terra. Também,

cOmo eu disse, as tabelas aqui dão -esses números apenas
para dar uma idéia do crescimento relativo em 1984,
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coq1o eu disse, nós tivemos um resultado mais ou menos
nivelado com 1983.

.
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Perfurando 100 pOços pioneiros, eu___fiz descoberta de

Para avaliar objetivamente O sucesso exploratório usase a quantidade de hidrocarbonetos (óleo e gás natural)
descoberta por metro perfurado ou por poço perfurado.
Eu prefiro muito mais esSeS índices porque eles, realmente, dão mais realidade.

lho_r, porque eu falo em metros cúbicos, por metro perfu-

petróleo em 10, então, tem uma taxa de sucesso em 10.

rado, ou então eu falo em metros cúbicos por poço per-

Mas quando, às vezes, eu analiso esses 10 campoS, o resultado não é tão bom em termos prâticos, de volumes,
que é o que interessa. Então, essa maneira de avaliar me-

furãd_o e aí estão os resultados destacando-se o período
80/84 e mostrando os valores que foram obtidos nestes
períodos.

(Exibição da Transparência n9 10)

RESULT.(lDOS

ó)

ATt

E:XPLOF?ATÔR/0$

JS7s- - é[J 1980-1984

dJ
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nl
wmrn
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TERRA

~
'
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45,6
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10 3 m3 DE ÓLEO- EQU!VAI .ENTE I POÇO

40.!

TERRA

DI:YEX / SEPLAN

MAR

7.3

l

i

I

í

W.
i

TOTAL

2S9,4
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TOTAL

3218
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Co:Diõ iessaltei alttes, esses rndiocs de sucesso são ram.Avelmente bons c permitiram que: se elevasse a pro~
duçio "di/iria de petróleo de 188 mil barris/dia para 562
J;Dii barris por dia, que 6 a m«<ia alcançada Deste mas de
maio. Devem, el)tretanto, aer mais altos para manter os
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como cu já relatei, tomadas em 1979:-Em miiiha oPínião,

foram ooilSiderados satisfatórios e nos permitiram elevar
a produção em 78 mil barris por dia a 572 mil barris por
dia, mas a produção mais elevada conso.me evidentemenM
te mais reservu; então, nós temos que manter esse ritmo
deecoberto e acrescentar ain.da mais esse dtmo de deeooberta para que possamos rcalm.ente.subir essa produção
.e, quem aabe, ~ar a l miJ]lão de barris por dia. Verealsuma CÕiaa sobre isso mais adiante. Es"ses .resulta~
' dos foram obtidos.. ~ande .e_arte, devido às medidas,

·_níveis atuais de produção c ainda maiores se pretclJder'mos que a produção atinja o n(vcl de 1 milhilo de barris
por"dia. Entlio .. o que eu estou dizendo 6'que os resultadoa, cm· tcnno.a de dCSCQ~ de volum~ ~ped.veia,

o aprimoramento da cultura profissional dos geólogos e
geoflsicos contribuiu e continuará contribuindo decisivamente para alcançar bo_!!s rC!ultados.
A tabela S mostra o esforço da companhia em teimesde treinamento de geológicos e gcoflsicos, e a tjibela 6 a
.lotação do departamento de exploração.

mos

(Exlbiçio da Trauparbda a• 5)
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êontato com o exterior, com as universidades do exte--·
rior, com a tecnologia do exterior.~ um erro muito. graVe nos isolarmos -do mundo exterior achandc;> que somos
multinacionalistas:. Nós devemos sempre estar em contato oom a tecnologia e ooni as universidades do exterior,
mas se f&se.m.os treinar todos os nossos geólogos fora do
Brasil ficaria evidentemente muito caro; assim, estamos
criando cursos realmente bem formados, bem constituí~
dçs aqui .;m nosso País.

Nós jlt temos Cursos na Universidade Federal da Bahia
c na Universidade Federal de Ouro Preto a esse níveis do
exterior, ainda oom alguns professores naturalmente
contratados, mas nós estamos preparando o corpo docente nacional, e vamoS fazer cursos aqui no Brasil, se
Deus quiser, a um nfvel de qualquer boa unh·ersidade
americana, ou francesa, ou inglesa, e evitar naturalmente
essa despesa cxiJ:I!.. o envio de t~_~iC9S aQ·exterior, ~se bem
que nunca se deve manti:r isolado completamente do

BAC!AS

SEDIMENTAR~S

ALTO
AMAZONAS

o

INTERIOR SIMPLES (TIPO!)

[]

COSTE"IRA

§

INTERIOR COMPOSTA (TIPO lll
f':'1 "RIFT" (TIPO III)
~

o

"O

24

(-TIPO Vl

EMBASAMENTO AFLORANTE
OU RASO
·"

Vamos fazer uma síntese exploratória das bacias sedimentares brasileiras, .unl assunto que eu pretendo passar
o mínimo possível c, mais tarde, os Srs. Senadores naturalmente poderão me solicitar informações mais. detalhaM
, das sobre qualquer área que eles estejam interessados. Af
nós temos um esquema das bacias sedimentares brasilei-

ras"

(Exlb!Çio de

BRASILEIRAS

'fr~a

n• 11)
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tem na Foz do Rio Amazonas e que tantos problemas
No Alto Amazonas descobrimos um alinhamento de
causar:rrtcem perfurações passadas.
Esse tronding de gãs está sendo desenvolvido e temos a
Prosseguindo ainda ma1s, nàs vamos agora descer a
esperança de provar ali cerca de 60 a 80 bilhões de m 3 de
c_osta. Estamos na costa do Pará-Maranhão, af nessa regás o que, evidentemente, não é uma reserva espetaci..dar,
gião estamos fazendo intensa exploração, mas os poços
principalmente considerando a área geo·grãfica, mas posão profundos,_ com um espessa coluna de calcário. Perderá ser-nos de valia no futuro para o nosso suprimento
furamos um poço Pará Submarino n9 li, que produziu
energético, e nós estamos continuando a avaliar a área e
420 barris de_ petróleo e se esgotou. Nós estamos com
esse número que eu dei, de 80 bilhões de m 3 , é um númeequipe especial de geólogos selecionados, eu diria assim,
ro provisório evidentemente, pois nós estamos furando
a dedo, para reestudar a área e ver onde está esse óleo, o
poços exploratórios, mas iSso é inais- uma aValiação geo:.- - --que nos falta evidentemente é reservatório. O calcário é
lógica, mas ê o que é inais prõvaVéT. Caminhando em difraturadO, ma-s não tem condições de armazenar quantireção à leste, nós temos a Bacia do Médio Amazonas, e
dades maiores de petróleo_. Temos que achar uma área
essa bacia, com o primeiro poço de Nova Olinda, desonde essse calcário seja poroso, tenha melhor caracteríscobriu o óleo, infelizmente em uma lente de· areia de peticas de porosidade ou eJdsta-m reservatórios dormados
queno volume, que causou, na época, muitã-exPCCtãiívapor arenitos, de qualquer modo_ o esforço é intenso na
sendo o primeiro poço furado em uma área desperte do
área.
milhão de km 2 •
Prosseguindo ainda mais, temos a Bacia de Barreirinhas, na plataforma continental da Ba:cia "de BarreiriDepois de grandes dificuldades tecnológicas com a
nhaS, na costa do -MaranhãO, onde nós já fizemos trabageoffsica princiPalmente, e também porque o vale amalhos e plotórios, no momento estamos perfurando um
zónico é completamente coberto por aluviões quaterpoço- -chamado Maranhão 26. E em todas essas áreas,
nários da rede hidrográfica, só podemos chegar às rotanto na região do Marajó, como aqui na costa do Machas que nos interessam sob o ponto de vista de petróleo
ranhão e também no médio Amazonas, nós temos grannuma estreita faixa de afloramento nas margens norte e
des âreas sobre contratos de serviços coffi cláusulas de
sul, nós temos já agora? Uma melhoria da geofísica, conrisco e, portantO, a intensidade de trabalho na área é basseguido mapear algumas estruturas que possivelmente
tante grande. --_
nos darão alguns resultad_os favoráveis, porém, ainda, é
Vamos prosseguir-, aqui na nossa velha Bacia doMarao maior problema de geofísica, um dos maiores e maior
nhão, de 600 mil quilómetros quadrados, estamos fazen"
do que este só talvez na Bacia do Paraná, um dos maiodo uns trabalhos na região de Grajaú, Barfà do Corda,
res problemas de geof'IS!ca -qUe nos apresenta à explonão. seria das _coisas que _eu estaria mãis-esperançoso, mas
ração no momento. Contudo já descobrimos uma pequenós temos que insistir -mais, pelo menos cOffi mais esse
na reserva de gás próxima a 45 Kms ao Sul de Manaus,
projeto, devido a certos f:itores geológicos observados.
na locação do Lago de Tucunarê um poço que pode pro·
3
Lembro"me de que, quando comecei a trabalhar, em
duzir modesta quantidade de 30 a 40 mil m de gás por
1953, na PETR,OBRÁS, li um relatório de um grande
dia. Mas esse é o começo, e espero que seja -o começo de
geólogo
a·mericano, dizendo que a Bacia do Mararihfto
uma série de outras descobertas e, para isso, estamos traseria o novo Texas brasileiro. Mas, infelizmente, até hobalhando com muita intensidade.
je, eSSes prognóstiCos- não se verificaram. às vezeS;- os
Na Bacia do Médio Amazonas e dizemos que essa digeólogos no seu entusiasmo, fazenJ_ prognósticos que devisão também é muito geográfica, mais geográfica, às vemoram muito tempo Para se verifkúr.
·
zes, do que geológica, O Baixo Amazonas fica entre areTndo mais adiante, nós vamos passar aqui para o Ceagião de Gurupá e Santarém, e o Médio Amazonas fica
rá,
na
Plataforma
cOOtinental
temos
vártas
sub-bacias
entre Santarém e a cidade de Cadojós, aproximadamenAcaraú, Icaraf, Mundaú, mas infelizmente, até o mote. No Baixo Amazonas, como eu dizia estamos perfumento, só conseguimÇ>S achar petróleo na Bacia do Munrando com duas sondas e duas equipes sísmicas e espedaú, cujos volumes produzidos de reservas estão todos
rando também descobrir algumas reservas de gás natural
nesses -quadros aqui: QUalquer um dos Srs. Semldores
e de petróleo, destacando-se o fato de que, na região do
que _quiseiem esses números eU poderei dar, Infelizmente,
Tapajós, já foram furados vários poços com excelentes
o tempo não permite que estejamos nos detendo muito
indícios de gás natural e_de petróleo. Na minha opinião,
nesses números.
não foi descoberto petróleo porque nunca se mapeou
uma estrutura, porque a geofisica não permitia mais maMas no Ceará, por exemplo, nós temos reservas hoje
pear, os resultados eram péssimos, medíocres, e essa é
de n milhões de metros cúbicos de óleo, de petróleo e,
também uma região histórica pois, em 1925, pela primeide gãs natural 5 bilhões de metros cúbicos. No momenra vez, iluminou se um aCampamento com gás natural da
to, como eu jâ informei ao -ilustre Presidente desta Coregião e, iii felizmente, esse gás natural ainda não progremissão, Senador César Cais, estamos deslocando mais
diu em suas reservas a ponto de iluminar áreas mais
uma sonda do Ceará e, em seguida, daqui a um dois ou
substanciais mas, enfiin, nós temos rrii.Jita esperança que
três meses;:--vamos colocar mais outra sonda para intensiessa área dê resultados.
ficar os trabalhos, uma vez que estamos construindo um
gasoduto que vai levar o petróleo para a terra, processar
Na Bacia de Tacutu nós furamos dois poços exploratórios, e do outro lado também uma companhia canaesse petróleo, tirar os líquidos, os líquidos_ dos gases nadense Homo Oly, na Guiana, furou do_is poços. Eles enturais e distribuir esse gás lá com os fornecedores, a parcontraram indícios de petróleo, encontraram até mesmo
te comercial está tratando disso. E também, se possfvel,
algum petróleo mas não encontraram reservatório. Arose houver gás sobrando, nós vamos levar um pouco para
cha reservatória era uina basalto saturado que não deu
Fazenda Belém, que é um campo terrestre cuja recupe·
muito, não permitiu produção comercial, e nós perfuraração do óleo, sendo um óleo altamente pesado e viscomos esses dois poços e fomos menos felizes do nosso laso, está sendo recuperado com injeção de vapor. E talvez
do. As nossas indicações foram de menor expressão e
se use um pouco desse gás para fazer vapor porque talvez
nós estamos, no momento, reestudando a área
seja mais econômico fazer vapor com gás natural seco do
considerando-a não das de maiores prioridades que
que fazê" lo com óleo combustível. Mas isso é uma coisa
teríamos para trabalhar.
também de se fazer câlculos económicos, que o pessoal
Prosseguindo, também ainda mais para leste, nós teespecializado está trabalhando nesse projeto.
mos, na Foz do Amazonas, uma regiã.o onde nós já desEm seguida, nós passamos para a parte terrestre da
cobrimos um pequeno campo de gás chamado Piraema,
Bacia Potiguar, onde nós temos tid_o um sucesso relativo,
com cerca de 5 bilhões de metros cúbicos de gás ou meporque os volumes são modestos mas rapidamente nós
nos talvez menos do que isso. Mas nós temos duas estrudesenvolvemos e obtivemos mais de IS talvez, são 19 mituras lá, que eu estou aguardando uma sonda devidalhões d_e metros cúbicos de reservas, fora o que jã produmente equipada, o que deve ocorrer em julho ou agosto,
ziu, naturalmente, são só resérvas nessa área da Bacia
para furar mais dois poços pioneiros. Eu estou com muiPotiguar terra. Em produção, hoje, nós estamos, em terta esperança de agora acertar no gás na Foz do Amazora, no Rio Grande do NQrte, a sete mil e quatrocentos e
nas em quantidades bem maiores. Esta sonda ainda não
sessenta e oito barris. ~ uma área de muito recente exfoi porque ela precisa de um equipamento especial no
ploração de petróleo se.bem que, no tempo do Conselho
Nacional do Petróleo, no fnicio da PETROBRÁS foram
seu raiser para enfrentar as grandes correntes que exisgâs, que nós chamamos, no jargão, de trond-ing de gás.
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perfurados dois poços, um em Areia Branca e _autor parece, em Aracati não me lembro bem. E também temos
aí trabalhando duas companhias nacionais, de contrato
de risco, que é a Travasses e a Camargo Correia, recentemente na Chapadã de Araripe, para explorar na Baixada
de Aradp-e ita bacia sedimentáriS. de Araripe, nós qUan"
do fizemos contrato de risco com mais dois outros grupos, urii liderado pela Andrade Gutierrez e o outro pela
próp-ria Travasses.
No mar nós temos, como campo principal, o Campo
de Ubarana, e estamos produzindo também no Campo
de Agulha que, no momento, por questões técnicas, não
está produzindo mas poderá produzir, e temos lá três ou
quatro sondas, penso que atê mais de quatro, cinco sondas; tenho uma lista de distribuição dessa sonda, depois
nós veremos, trabalhando na área. A produção de pe~
tróleo, no mar, está em dezessete mil e trezentos e tantos
barris, dá um total, para o Rio Grande do Norte, devin~e e quatro mil oitocentos e cinqiient~ e oito barris.
A Costa Paraíba-Pernambuco não tem uma espessura
sedimentar adequada e não tem merecido ainda um esforço exploratório maior que certos trabalhos de reconhecimento, vez por outra se-fura um poço como·se furou há pouco tempo; mas não está incluída entre as grandes prioridades nossas e nem das companhias internacionais, que nunca se interessaram por blocos nessa região.
Isso não quer dizer que no futuro não se possa descobrir
alguma coisa ali.
Prosseguindo, vamos para a Bacia de Sergipe e Alagoas, que é a segunda bacia produtora de petróleo_em
terra, e estamos evidentemente trabalhando em terra e
em marA __üs números, também, estão aí disp-oníveis da
produção atual, e das reservas no outro gráfico, são trinta e nove mil barris em terra e, no mar, mais treze mil
com o total de cinqüenta e três mil barris.
No Estado de Alagoas, ultiman1ente descobrimos gás em
Pitar e estamos avaliando essa jazida de gás que pode dar
aí até uns- dez bilhões de metros cúbicos, o qae vai ser
muito interessante para O desenvolvimento da indústria
petroquímica talvez, naquela região, sei que estão fazendo um pólo que começou a ser chamado de pólo álcoolquímico, mas atualmente parece que existe uma idéia de
usar esse gás na região e, se assitri não for feito, também
já existe gaSoduto interliganao essa área com Sergipe e
- - -sabia. Temos aí as re"sCivas de gás natural de Sergipe e
Alagoas, em torno de 14 bilhões de metros cúbicos.
Vamos prosseguir com o Recôncavo. A Bacia do Recôncavo, COI_l:!o se sabe, é onde foi descoberto petróleo
em 1939 e, até hoje, estamos descobrindo mais algum. Já
é uma Bacia bastante explorada, mas na sua margem leste, principa:tmente devido ao avanço da tecnologia geofísica, que nos permitiu mapear uma estrutura abaixo de
uma coluna espessa de rochas conglomeráticas, que antes absorviam toda a energia e não deixavam que os refletores das zonas objetivas fiCassem bem claro nos regtStros sismográfiCos, hoje, com esses resultados, nós descobrimos vários campos da borda leste da Bacia do Recôncavo, campos esses que estão em desenvolvimento.
Podemos ver o Recôncavo com as suas reservas de 63
milhões de metros cúbicos, e de gás natural de 19 bilhões
de metros cúbicos. A produção do Recôncavo baiano
ainda_é hoje de 78 mil bar_ris por dia, sendo que tem uma
pequena produção, no mar que se refere ao Campo de D.
João Mar, formando um total de 85 mil barris por dia.
No Espírito Santo, não conseguimos até hoje grandes
coisas no mar, temos o Campo de Cação, cuja produção
deve estar nos nossos registras, mas a produção principal
é de terra, e é uma produção modesta mas, mesmo assim,
aiilda relativamente bastante expressiva, de 18 mil barris
em terra, 3 mil barris no mar, apenas do Campo de
Cação, um total de 21 mil barris. Também temos descoberto gás e tem um campo recente de gás de Fazenda Su~
ruâ, onde temos já dois poços capazes de produ~ir 400 a
450 mil metros cúbicos por dia, esse campo pod_erá revelar uma reserva, tivemos que interromper a delimitação
do campo devido às chuvas, não se podia entrar lâ, mas
agora já estamos retomando o trabalho, e esse campo de
gás em terra, se chegar a produzir, vamos dizer assim,
mais de um milhão de metros cúbicos por dia, já será de
grande valia para consumidores que_estão muito interes-
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sados nesse gás, tanto em Vitória, como ao··sul de Vi~
tória.
- --------Vamos passar rapidamente para a Bacia de Campos
que, naturalmente, hoje ê: a Bacia de maior produção de
petróleo no Brasil e que detém as maiores reservas de pe-.
tróleo no Brasil. Na Bacia de Campos, como podem ver,
temos, no mar, uma produção de 326 mil ou 327 mil me-.
tros cúbicos, e lâ só tem mar mesmo, e 333 é LGN, istofoi em terra porque a LGN é tirada das plantas, do gás
que vai para a terra, mas isto ê um pouco ióadequado,
porque não ê produção de terra, mas em todo caso, nós
temos aí 333 mil barris, a produção da Bacia de Campos,
média de abril de 1985. Mas nós estamos já a níveis superiores hoje, e nós temos as reservas que jã estão em 207
milhões de metros cúbicos e isto_ vai a um bilhão e mais
de um bilhão de barris, e gás natural de 28 bilhões de metros cúbicos. A Bacia de Campos, atê agora, não se--revelou muito gaseífei"a, eSSe gáSFiO.do associado, com uma
razão gasódia de mais menos 70, isto é, cada metro cúbico de óleo produzido se produz 70 metros cúbicos de gás.
Então, nós temos as reservas de 179 milhões de metros
cúbicos e de 28 bilhões de barris. E fazendo um total de
reservas de 323 milhões de metros cúbicos de óleo e 84
milhões de metros _cúbicos de gás. Então, são esseS õ-s fiú.:_
meros das reservas da PETROBRÁS hoje. Finalmente, vamos falar um pouquinho sobre a Bacia
de Santos. Corria se sabe, foi descoberto gás pela PECTEN que descobriu um campo que não está completamente delimitado, teria que furar pelo menos mais um
poço, mas os volumes recuperáveis ·camp()estão, o mínimo possível 5 a 6 bilhões de metros cúbicos o valor mais
provável 8 bilhões de metros cúbicos, -e o valor mais elevado 12 bilhões de metros cúbicos de gás. Esse campo
deve ser delimitado e, provavelmente, deverá produzir
para São Paulo, no futuro, no mínimo um- milhão de me-tros cúbicos por dia, durante 15 anos. Pelo menos, são os
dados que nós temos, agora. Ainda não acabamos de de_limitar o campo, mas, temos a iinpressão de que pelo me-nos 8 bilhões de metros vão resultar deste campo a PETROBRÁS e a PECTEN têm vários blocos, nesta área,
estamos trabalhando conjuntamente, atê eu diria assim,
nossos técnicos, reunem, conversam, discutem os problemas e esperamos que a Bacia de Santos venha nos dar
mais alegria do que tem dado, e nós temos consciência de
a área geoeconômica é muitO importante, e não podemos
deixar nem um minuto de considerar e intensificar ostrabalhos nesta área.
Para encerrar esta consideração sobre os campos brasileiros, vou falar um pouquinho sobre a Bacia do Paraná, que ê uma Bacia paresóica das mais diffceiS de exploração, naturalmente já foi-objeto de investigação i:nuitas
vezes, desde que o geólogo Hoide veio ao Brasil, no início _deste século, avaliar as nossas reservas de carVlO,
tambêm já fez conientários sobre as reservas de petróleo
da Bacia do Paraná, e até hoje não conseguiinOs localizar
campos de gás mi.tural ou petróleo na Bacia do Paraná, e
estamos reestudando toda a bacia com todos os dados
disponíveis, provavelmente dentro das nossas prioridades poderemos voltar no fim deste ano, no ano que vem~
para fazer mais algum trabalho de exploração, mais ãlgumas perfurações na Bacia do Paraná.
Encerrando essa parte da síntese exploratória, eu gostaria de fazer algumas observações que entendo, estaComissãõ ilustre, poderia estar interessada em ouvir.
O Brasil, como sabemos, apesar de ter uma área continental, possui um potencial em minêrio-de ferro que não
se compara com o- de outras áreas continentais, dada a
sua excepcional grandeza. Da mesma maneira, porêm
em sentido inverso, o seu potencial petrolífero é pequeno
quando comparado com o de outras áreas continentãíS~
Os recursos mineraiS ·não se distribuem uniformemente
na crosta te-rrestre. Ao contrário, a sua distribuição é extremamente irregular, devido ao que ocorreu ao longo de
milhões ou mesmo bilhões de anos. Os continentes fo~
ram soldados uns aos outros, ou fragmentados, devido
as causas ainda não esclarecidas complementamente. A
litosfera constitui-se de placas que se agrupam ou se fragmentam como se esúvesseni dançando um balé em que os movimentos se medissem em poucos centímetros
1por ano. Hoje, a ciência já proporciona meios bastantes
precisos para que se façam essas medidas. A África, ex-
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existem áreas, como aquelas incluídas no Médio Amazonas, onde continuamos enfrentando sérias dificuldades
de ordem tecnológica e geofísica e _estamos trabalhando
lá, tambêm, como já se sabe, um consórcio,
pegaram inúmeros blocos e estamos trabalhando tamDém
tentando resolver esse problema do Médio Amazonas,
Lembro-me que foi por volta de 1958, como Chefe da
exploração, que usei fotografias aéreas para fazer estudos da configuração da drenagem visando caracterizar
as estruturas. Não obtive resultados.
Chegou a um ponto, lá na Região Amazónica, que
não tinha mais para onde apelar. A sísmica não funcionava, nada funcionava. Então, fizemos mapas de drenagem e esperamos que as estruturas na superficie se manifestasse~ nas drenagens. Contratamos, rtzemos convenio co~m a FAB, voamos, fizemos fotografias e fizemos
esses-mapas de drenagem que os americanos chamam de
cree-college, fizemos uma cree..college lá, mas as estruturas, quando se perfurava, manifestavam, na superficie,
mas na superficie não existiam.
No mar, iniciamos os trabalhos sismográficos por volta de l%2, quando foi contratada a Geophisis Service
Incorporeted para fazer os primeiros levantamentos do
mar, mas os resultados eram um escândalo. Porque a
tecnologia mundial não corrigia certos efeitos nocivos, ·
como por exemplo a reverberação das ondas sísmicas no
fundo do mar,Ainda a fonte de energia era o dinamite
ConverSandO Com o Geólogo norte--americª-no Weeks,
que, alêm de ser danoso ao meio ambiente, não produzia
este Geólogo tinha o apelido de Mr. Five Per Cent porresultados
satisfatórios.
que ele foi explorar petróleo na Austrália e descobriu
A partir da década de 60, obtivemos progressos mais
grandes camp~s de petróleo e tinh_a Five Per Cent, cinco
rápidos
e
várias
descobertas foram registradas no mar.
por cento, então ficou com o nOme de Mr. Five Percent.
Afinal, em 1974, descobriu-se o Campo de Garoupa, na
O Sr. Weeks já estava aqui no Brasil, na Revolução
Bacia de Campos, em águas que, na êpoca, nos parece-Constitucionalista de 32, em São PaUlo, analisando as
ram extraordinariamente profundas, cento e vinte a cenpossibilída~~s_ ·petroliferas da- Bacia do Paraná. ConVerM
to e trinta metros. Hoje isso já, quando se fala, foram
sande com ele, lembro-me bem, almoçando no restau- descobertas em cento e trinta metros, ótimo! Que águas
rante da Mesbla, perguntei-lhe o que pensava sobre o
boas! Muito bemf
potencial petrolífero daquela grande bacia sedimentar.
A ênfase que se coloca, às vezes, na escassez de recurEle me respgndeu: "Não achei grande coisa." Não quer
sos não procede. O que faltava, na verdade, era tecnolodizer, com isso, que não seja grande coisa, mas só quero
gia e, conseqüentemente, resultados. Sendo a exploração
dizer que essas opiniões de homens como Weeks, que ende petróleo uma atividade ação-resposta, pode
riqueceram, tornaram-se multimilionárioS ganhando diM
- estabelecer-se_ uma cadeia de causa e efeito, quando a
nhc;:_.ir_o descQbrindo petróleo, não ê para se desprezar e
ação não tem resposta a atividade, às vezes, tem que diachar que, então, quem não descobriu petróleo na Bacia
minuir para procurar novas idêias, novos métodos etc.
do Paraná não está trabalhando direito.
Posso garantir, como responsável pela exploração de
Tenho t!__m documel'!_~O aqui, mas que não vou torilar õ- --petróleo no Brasil, desde 1977, que jamais solicitei recurtempo dos Srs. Senadores com ele, mas tenho o decreto
sos que me fossem recusados.
que, em 1950, foi dado para explorar petróleo na Bacia
Não temos muito a lamentar, pois o nosso petróleo
vem aparecendo em volumes crescentes a tempo de ame-do Araripe e tenho tambêm um mapa que o concessionizar os nossos problemas económicos. As importaçõesnário já tinha o plano de lavra e_também uma planta da
de petróleo poderão ter agravado as nossas dificuldades
refinaria que ele iria instalar. Isso em 1950. Portanto, a
cambiais, porêm, a situação seria ainda mais grave se esexploração de petróleo esteve aberta, durante muito temtivêssemos_ na situação dos Estados Unidos que, por ser
po, para a iniciativa priVada, evidentemente, todos nós
um pafs rico, não sofre muito, ond~ as reservas eram desabemos disso.
crescentes quando ocorreram os choques de petróleo. O
Talvez, d~Vido à falta de tradição para enfrentar emnosso caso foi inverso, as reservas eram crescentes,
preendimentos de tal magnitude, envolvendo altíssimos
Durante a Q.écada de 70, observou-se um acréscimo em
riscos, não tenham estimulado os modestos capitais prinossas
reservas de óleo, devido ao aprimoramento dos
vados nacionais a investirem- na exploração de petróreo
métodos
de recuperação dos antigos campos e as descono País, como aconteceu com esse nosso cavalheiro que
bertas nas bacias terrestres, mas, principalmente, em
tomou uma área na Bacia do Araripe, em Pernambuco.
função
do
sucesso nas bacias marítimas; cUjas perfUMuitos preferem analisar a evolução das descobertas
rações tiveram início na década de 60.
de petróleo no Brasil como se fosse unicamente depenLembro-me que, em 67, fui transferido para o Rio de
dente dos r_ecursos disponíveis para a exploração, quanJaneiro e, em 68, o Conselho de Administração da PEdo os aspectos de desenvolvimento tecnológico foram de
TROBRÁS determinava que queria que se começasse a
excepcional importância.
perfurar no mar ainda aquele ano. Então contratamos a
As bacias sedimentares brasileiras, principalmente no
nossa primeira plataforma da ZAPATA Company que
Continente, apresentam dificuldades peculiares que apefoi a Vinegarrom.
nas nos últimos anos estão sendo resolvidas. As bacias
Co_m os investimentos parãcolocarem produção asjaM
de idades paleozóicas são as mais antígas e com áreas de
zidas descobertas como esses investimentos são maiores
3 mil Km 2, foram geologícamente mapeadas na superfído que os exigidos na atividade de exploração propriacie e, como disse já aqui, com grande dificuldades por
mente djta, observa-se, a partir da segunda metade dos
causa da cobertura aluviana.
anos 70, um crescimento substancial nos investimentos
Atê o primeiro choque--do petróleo, não foi apenas o
da PETROBRÃS e, como resultado, um aumento gradabaixo preço do petróleo que deteve a marcha da explotivo nos volumes de petróleo produzido.
ração, mas principalmente, a dificuldade de resolver cerO quadro 4, relativo ao programa de atividades para o
ano em curso, confirma essa afirmativa.
tos problemas de prospecção. Walter Link afirmava, em
seu famoso relatório, muito comentado porém pouco li(Proje.:ão)
do, que, passada uma década, teríamos dados técnicos
necessários ao mapeamento de estruturas _geológicas nas
Estou mostrando isso aqui o nosso, o programa de investimento da PETROBRÁS que não vou discutir em
bacias paleozóicas, capazes de conte; petróleo. Foi atidetalhe, mas está ali 10 trilhões de cruzeiros, estou destamista, pois somente agora, passados quas~ trinta anos,
cando a exploração com 3 trilhões, ao desenvolvimento
vinte e tantos anos, mesmo assim de maneira incomple-da produção com 5 trilhões e qualquer coisa, depois refita, alguns desses problemas foram resolvidos. Ainda

ceto a sua porção Norte, wntitui também uma área con:tinental relativamente pobre em petróleo. A África do
- -Sul, apesar do seu desenvolvimento tecnológico, praficamente não possui jazidas de petróleo, mas é um dos países mais ricos do mercado em ouro e diamantes.
A figura 12 ilustra a distribuidora irregular do petróleo no mundo e atê mesmo na área restrita de uma bacia sedímentada. A distribuição de recursos petrolíferos
- obdec_em aproxi_~adamente uma lei das distribuições es- tatfsticas denominadas Lei Lognormal.
Temos aqui, e isso torna-se óbvio no mundo, a distribuição ê bastante irregular co~centrando o petróleo do
mundo nos grandes pelos de petróleo, como ê o caso do
Oriente Médio, do Caribe, e outras áreas: Também no
País, vemos a Bacia de Campos, a Bacia do Recôncavo,
Sergipe e A lagoas, dominarem o panorama dos volumes
recuperáveTs, ainda das reservas. Então, essa distribuição
ê, realmente, irregular, não há como se pensar que um
país qualquer deve ter tanto petróleo como outro país, e
se não tiver ê porque o pessoal não está explorando pe-tróleo corretamente. Ele realmente se distribui irregularM
mente no mundo. No Brasil tentamos iniciar a exploração de petróleo utilizando a iniciativa privada. Para
nos certificarmos disso, basta ler o livro 9o eminente engenheiro Pedro de .Moura que já mencíonei aqui.

Setembro de 1985

DIÁRIO DOÇONGRESSO NACIONAL(Seçiio ll)

no, etc. Somando exploração e produção, já temos 8 tri~ lhões de cruzeiros. Se verificarmoS--a perfuração dentro
deste contexto exploração e desenvolvimento da produção, vamos ver que a perfuração vai significar uma
parcela, talvez, 70% disso a(. Se pusermos a perfuração
neste contexto total de poços, vai significar 40% desses
lO trilhões.

Na década de 70 estávamos, na realidade, preparandonos para investir o equivalente a alguns bilhões de dólares no desenvolvimento da produção, principalmente na
Bacia de Campos, em águas atê 200 metros de profundidade e até agora até mil metros.
Gostaria de assinalar que no custo do barril produzido, assunto jâ abordado pelo Diretor Belotti, principalmente do barril produzido no mar, incluiMse uma parcela
que muito contribuiu para o desenvolvimento do Paíso custo da nacionalização.
Hoje temos uma indústria privada que fabrica equipamentos, alêm de firmas prestadoras de serviços, que nos
envaidecem. Fabricamos quase tudo para a indústria do
petróleo. Os índices de nacionalização, com pessimismo,
estão acima de 80%: Fabricamos sondas de pequeno e
grande porte, Villares, Virtes, QuiPetrol, sonda para seis
mil metros, não existe problema; equipamentos de produção e de exploração, equipamentos de laboratório,
etc ... Apenas não fabricamos alguns equipamentos especiais como sismógrafos devido às limitações do mercado.
Devemos anotar que a nacionalização de equipamenM
tos e serviços que estamos fazendo na área de petróleo
não implíca no afastamento da tecnologia externa. As
equipes de sismografia, por exemplo, apesar de serem
nacionais, segundo a lei, envolvem sócios estrangeirossegundo a lei eu digo porque ê uma companhia constituíM
da de nacional, de acordo com a lei, proporção de capiM
tal, tudo direitinho- e garantem atualização tecnológiM
ca e assistência têcnica mais sofisticada. A nossa nacioM
nalização não implica em fossilização. Exigimos que os
técnicos nacionais conduzam os espetáculos, colocandoM
se à frente das operações, mas que não se tornem homens
afastados da tecnologia internacional e das grandes fontes de desenvolvimento tecnológico do mundo. A transferência de tecnologia e a participação do elemento nacional nas atividades de exploração de lavras de petróleo
sempre foram estimulados sem contudo afastar o contato dessa cultura alienígena. Se não nacionalizamos ainda
certos equipamentos foi, natUralmente, devido à relação
custo-benefício. E ainda mais, perdoem-me os ilustres
membros desta CPI o meu entusiasmo, estamos constituindo uma plataforma de produção de petróleo para
Elf-Aguitoine, com um projetO- preparado pela nossa
equipe de engenharia. Estamos, também, operando
numa de nossas plataformas semi-submergíveis de perfuração em Angola como operadores de um consórcio de
várias empresas internacionais~ Tudo isso não é feito
para invadir as atividades da empresa privada, mas precisamente auxiliã.Ria a penetrar naqueles mercados do exterior.
Nós temos esperanças que com essa operação nossa de
sonda em Angola, as companhias privadas nacionais
possam, futuramente, oferecerem seus serviços-de perfuração em países do exterior.~ um risco, aliás, calculado
que a PETROBRÁS corre em mandar uma equipe pa,ra
o exterior, pois não tem grande experiência sendo primeira vez que fuia o exterior. Mas é: um risco que sedestina a colocar o empresário nacional em condição de faR
zero mesmo e oferecer o seu serviço no exterior.
A história da descoberta de petróleo no Mar do Norte
apresenta características interessantes e que em muita
vez são desconhecidas e que valem ser comparadas com
a história exPloratória da nossa plataforma continental.
Em 1959, descobria-se o campo gigante deGrOningen na
Holanda, reserva de 2,3 trilhões de m~ um grande gigante, portanto. Esse campo sítua-se na mesma bacia sedimentar do Mar do Norte e estende-se ao Continente Europeu. Alguns anos se passaram atê que fossem descoberto al_gu_ns campos de gases em águas britânicas. E, finalmente, em 1969, foi descobertos o grande campo de
Ecofisk, que realmente inaugurou o fairway do petróleo
do Mar do Norte. O quadro 5, mostra a cronologia dessas descobertas, versus as descobertas ocorridas na plataforma continental brasileira. Certamente, houve descobertas no Mar do Norte de maior porte, mas poderemos tê--las futuramente no Brasil mesmo que sejam elas
em águas profundas.

Os Srs. vejam a dif~rença que faz da produtividade uma
bacia. A Cronologia' da descobertà. do petróleo no Mar
do Norte é 29 bilhões de barris. Começamos em 68, até
84, I ,7 bilhão de barris. Esses são volumes_ recuperáveiS.
Temos que ser realistas, os nossos campos, por melhores
que sejam, não se comparam com os campos de uma
grande província petrolífera, até agora. Não reconhecer
isso é o óbvio. Agora, vamos ver mais adiante aonde nós
iremos para igualarmos com o Mar do Norte ou pelo
menos para chegar perto.
Seria útil, talvez, recordar que a descoberta do campo
de Guaricema, em S rgipe, em ãguas de vinte metros na
desembocadura do rio Vaza-Barris, foi objeto de discussões contra a sua economicidade. Não fabricãvamos, naquela época, ao menos uma modesta trípoda de aço necessária ao desenvolvimento do campo. Nós o imPortamos bem como·os se:rviços necessârios a sua instalação,
ãpóS decisão oportuna e esclarecida do Presidente Geisel, então Presidente da PETROBRÁS. Foi uma decisão
sábia porque o desenvolvimento deste campo muito contribuiria para o nosso- aprendizado no campo da produção de petróleo no mar, mesmo tratando de um pequeno campo que, afinal,já produziu 4,7 milhões de m 3
restando ainda para produzir 2,3 milhões de m 3 • Na época, discutiu-se muito o desenvolvimento desse campo,
achavam que ele era de pequeno porte e não tinha economicidade para ser descoberto. Então, o Presidente da
PETROBRÁS, na êpoca, dis~;"Vamos desenvolver esse
campo que pelo menos ganharemos muita experiência
em trabalhar no mar". Isso foi feito e, finalmente, o campo, com sucessivas reavaliações, chegou a esse resultado
magnífico de 4,7 milhões de m 3 pro~uzidos e ainda res·
tando 2,3 milhões de m1 ,
O nosso entusiaSriio cresceu coin as novas descobertas
-que ocorreram atê 1974, quando descobriu-se petróleo
na Bacia de Campos. Como se poderá observar não ficamos esperando as crises de 1973,79 mas estávamos ainda
e_m fase de reconhecimento da nossa extensa plataforma
continental. Vale observar que o prazo mêdio internacio·
na! decorrido, entre o início das atividades de exploração
e as primeiras descobertas, é de 6 anos e, entre essas descobertas e a produção, de 3 anos. Esses são os prazos
mêdios em águas relativamente rasas. Houve, com o advento de sistemas antecipados de produção, diminuíção"
do prazo entre a descoberta e a produção. Reduzimos
esse prazo para um ano e mesmo alguns meses utilizando
sistemas antecipados de produção.
Não aguardamos 1973 para descobrir petróleo, mas as
circunstâncias geológicas nos levaram à descoberta de
petróleo na Bacia de Campos, em 1974. A explicação me
parece simples; iniciamos a exploração no mar utilizando a orientação da extensão de perspectiva, isto é, prospectar áreas adjacentes àquelas ondejá Se conheciam jazidas de petróleo. A rigor, o primeiro-poÇo piomiiro, per-furado na Bacia do Espírito Santo, seguiu orientação da
analogia, havendo grandes domas de sal na ár_ea. No
EspíritO-Santo, o primeiro J:10ÇO foi perfurado no flanco
de um dom os, de sal, porque no Golfo do Mêxico tinha
grandes damos de sal, então era uma área muito prosM
pec-tável. Mas a nossa geoficica era de estado miserável,
ainda. Então, nós erramos e entramos na massa do sal
mil metros antes do previsto, e não houve condições de
perfurar numa área complexa com péssimos dados de
oficio. Eu determinei que a sonda se movesse para a foz
do Vaza-Barris, porque nessa área eu podia c-ombinar o
princfpiõ, a orientação da extensão que tinha petróleo
em terra nas mesmas rochas que ocorria em maior profundidade do mar, que já produzia no campo Carmópolis e de outros campos, e o princípio da analogia. Porque
a foz do Vaza-Barris podia ter sedimentação deltaga, os
mesmos sistemas deposicionais que existiam na foz do
rio Niger e que, naquela ocasião, eram objeto de grande
admiração por todos.
Finalmente, descobrimos petróleo na foz do VazaBarris, não tinha nada a ver com a sedimentação deltaga,
mas, de qualquer maneira, nós descobrimos petróleo por
extensão. Depois, veio o Campo de Caioba e Campo de
Camburi que são típicos da extensão, são os mesmos reservatórios, mesmo tipo· de acumulação de terra.
Enfim, a orientação que s_e mostrou mais apropriada
foi a da analogia, porque na Bacia de Carripos não havia
nenhuma produção terrestre que se pudesse usar o
princípio da extensão. E os resultadOs, cOmo nós sabemos, foram animadores, foram ótimos.
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O conceito de auto-suficiência deve ficar bem esclare·
cido no. caso brasileiro. Caso_ estivéssemos produzindo I
milhão de barris hoje, seríamos auto-suficientes, mas, em
um- -País com as oportunidades de desenvolvimento do
Brasil, a auto-suficiência -tein um- signifiCado muito
maior. O Equador é auto-suúciente, mas o seU consumo
de 85 mil barris por dia ê muito pequeno. Continua ã. ser
um país em desenvolvimento se não for subdesenvolvido. A Venezuela é auto-suficiente, o que não impede de
estar entre os paises em desenvolvimento. O Japão não ê
auto-suficiente, mas é a segunda potência industrial do
mundo. Com a produção de I milhão de barris/dia seríamos auto~suficientes hoje, mas logo deixaríamos de sêto, pois nossas atuais reservas seriam exauridas rapidamente se não ocorressem novas descobertas.
Parece-mi que o nosso Objetivo deve ser descobrir o
máximo de petróleo possível em território nacional e
produzi-lo, como temos feito, observando as taxas de
máXima eficiência. Devemos, portanto, ter a preocupação com relação reservajprodução e, por esse motiv.,,
continuar buscando novas acumulações de grande porte
para sustentação de altos níveis de produção.
A figura 13 mostra a evolução das reservas e o tempo
necessãrio para que seja-possível atingir a produção de 1
milhão de barris por dia. O requisito bâsico é que os volumes recuperáveis totais se elevem a 3 bilhões, 175 milhões de barris. Podemos, caso o ritmo das descobertas
avance satisfatoriamente, atingir antecipadamente essas
metas assinaladas para ~ada um dos eventos.
Fiz recentemente um iSfudo, baseado no modelo americano do grande geólogo King Rupert, no início da dê·
_cada de 60, que estâ sendo motivo de comentários, surgindo as seguintes perguntas: o Brasil pode produzir 500
mil-barris por dia durante quanto -tempo? Pode produzir
I milhão durante quanto tempo?
Apesar do nosso histórico de produção ser limitado,
tive que usar de certos ai-tiffcios para repetir o estudo de
Rupert. As conclusões estão resumidas mais ou menos
nessas figuras. --- Durante mais de 10 anos, para produzir I milhão de
barris, eu tenho que ter esses volumes recuperáveis to·
tais, mais de_3 milhões de m3 • Para produzir 500 mil barR
ris durant~ mai§_ de 10 anos eu tenho que atingir 1,4 milhão de m 3 •
Vejam bem, isso ê um exercício, Um estudo para tentar
responder, provisoriamente, duas perguntas que coroumente são feit?S. l'fão pOSSO afirmar categoricamente
que isto Vai acOntecer, mas esse método, inclusive, põe as
datas em que esses eventos vão acontecer. Os eixos horizontais mostram as datas em que, provavelmente, esses
eventos vão acontecer.
Agora, se faço descobertas de petróleo volumosas e
produzo rapidamente essas deicobertas e nas fases ini~
ciais da produção, eu produzo, vamos dizer assim, mi êpoca em que os poços estão tendo maior produtividade,
ê claro que posso antecipar um pouco essas datas, mas o
volume de petróleo ê fixo e definido em cada campo na
subsuperfície. Se produzir mais râpido no início, mesmo
que seJa dentro de práticas adequadas à produção, da
taxa máxima de eficiência, é claro que vou antecipar os
eventos não querendo dizer com isso que estamos dilapidando as jazidas de petróleo, ao contrârio, estamos produzindo dentro das taxas, repito, de máxima efiCiência.
Mas, é preciso atentar para esse tipo de perguntas que
são comum ente feitas: podemos atingir I milhão de barris? Pocfemos, cfesde que essas ~ondições sejam satisfeitas, desde que os níveis de reservas sejam compatíveis
com o nível de produção e, ainda mais, não existe no
mundo nenhum país que produza mais de I milhão de
barris de petróleo por dia que não tenha um volume recuperável total da ordem de 20 bilhões de barris, não
existe, assim como não existe nenhum país do mundo
que produza mais de l milhão de barris ou l milhão de
barris que não tenha alguns campos gigantes.
Nós, na verdade, não temos nenhum campo gigante,
porque os campos gigantes são considerados aqueles que
têm volumes recuperáveis de mais de 500 milhões de barris, e o nosso maior ê o Campo de Namorado, com 240
milhões de barris de volumes recuperáveis.
Aqui estão as liStas-desses Eaíses, os Srs. podem ver os
países em torno de 1 milhão de_barris de produção, além
de ter vários campos gigantes, ainda têm uma relação reservajprodução superiOr a 10, -e~os dois únicoS que têm
reserva de produção inferior a TO são os Estados Unidos

3222 Sexta.feüa- 6

e o Reino Unido. O Reino Unido, tenho em meus doeu·
mentes um relatório oficiar de lá que posso mostrai ou
dar a quem estiver interessado, já está extremamente
preocupado, na verdade, com a queda de reserva do Mar
do Norte, e estão marchando em direção às águas mais
profundas, em direção às águas mais frias, em direÇã'o
polar em busca de novas reservas de petróleo.
Penso que assim fica esclarecido, a imprensa tem dado
notícias sobre isso e, a razão por que fiz este documento,
fi·lo por essas d-uas perguntas: podemos nos manter aci·
ma de 5.00 mil barrís porquanto tempo? Podemos chegar
a l milhão _de barris e será possível permanecer lá? Que
reservas precisamos para permanecer lá mais de 10 anos?
Onde estarão estes campos gigantes que nós pretende-mos descobrir? Provavelmente, não em águas até_ 200
metros, onde nós já perfuramos cerca de 600_poços pioneiros na plataforma continental brasileira, em águas de
até 600 metros. Poderão estar, nunca se pode afirmar
com --certeza, nas águas até 200, 300 metros não existe
campo gigante, mas, a amostragem feita com poços pioneiros já nos deram a suspeitar que, se estiver, estão muito bem escondidos.
Então, nós temos que chegar à esta conclusão que,
provavelmente, não estarão até 200_ metros, mas, como
eu disse, essa amostragem atitJge 600 poços e mostra que
a estrutura geológica nas águas mais rasas não passa de
20 km 2 em área.
As estruturas de maior porte são conhecidas em águas
além de 200 metros de profundidade, principalmente na
Bacia de Campos, onde levantamentos sismogràficos
preliminares jã identificaram algumas delas sendo dull$
em início de avaliação.
·~
Tem sido notícia de jornais. Furamos um poço que
deu um resultado de mais de 1Q mil barris por dia. O se~
gundo poço já comprovoU també_m _a meSmã coisa, mais
vantajoso um pouco mais, não sei quanto porque os -técnicos ainda não terminaram, no fim do último teste velo
mau tempo, tivemos que suspender as operações, mas de
qualquer forma será um poço para mais de 10 milhões,
notando_que esses dois poços de operaçà~ estão a m~s
de 6 km d_e distância, a área da anomalia que nós esfa_.
mos tentando comprovar tem cerca de 160 km 2 •
Então, realmente, se confirmar os prognósticos -doS
geofisícos e dos geólogos, que não posso garantir com
absoluta certeza, nós podemos ter um campo de mais de
I milhão de barris de volumes recuperáveis.
Acabamos de contratar um navio parafurarj,oÇoS-de
delimitação, nesse 305, e que poderá timbém ter uma
área com produções dessa ordem_ de grandeza.
lnfellzrnente, não tão infelizmenle assim,~ pofque melhor isso do que nada, essa primeira descoberta~ que me
referi estã em águas entre 600 e mil metros e, a outra, está em águas entre 300 e 500 metros.
Mas, existe aí um conceito de que em águas profundas
não temos tecnologia, posso garantir aos Srs. que até 450
metros estão construindo uma plataforma contínua, noS
Estados Unidos, para produzir cm área de 450 metros e
as soluções para ãguas mais profundas estão em marcha.
A PETROBRÃS está associada a '(á_rias firmas de engenharia internacionaís, participandO.âe grupoS Que elâ dá
uma contribuiçãO de tantos mil dólares e o resultado nós
podemos usar e nós varrias,_ certamente, resOlver esse
·problema de águas profundas com a tecnologia, com a
produção,
O que mais nos _preocupa_!'ão é-ª- tecnologia, o qlJC:
mais nos preocupa e--a quantidade de petróleo conduzida
na jazida e_ a economicidade da operação. ExistindO
grande quantidade de petróleo, nós teremos tecnologia
eventualmente para desenvolver esses campos.
Para mostrar o sigriificado -de um campo desses, si:: tivermos uma platarorma que perrure 36 poços - estas
plataformas furam poços desviados, produzindo 10 mil
barris - garantiremos uma produção de 360 rp.il barriS:
por dia que é mais do que todas as pla-taformas instala·das hoje na Bacia de Campos produzem, então, o investimento torna-se muito mais fãcil quando as qu-ãntidãdes
de petróleo sào desse porte.
.
Nós temos nos preocupado também, nesses estudos,
com as relações reserva/produção, porque essa relação
reserva/produção não deve ser considerada de maneira,
às vezes, simplista que se considera qrre, s-e dividindo as
reservas pela produção de hoje, nós teremos o número de
anos que teremos petróleo. Não é assim, o fe"nôffienç da
produção de petróleo é decrescente exponencialmente. A
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produçã? ~e petróleo cai exponencialmente com esse vo·
Iunie eXponencial negativo, o poco produz exuberantemente no fim e, depois, ele vai produzindo mais lentamente ao longo do tempo, acaba produzindo todo aquele"jjetr?Ieo qu~_estã apiopri1_1.do nas reservas, m~s ele prodUz mais 'lentamente ao longo do tempo.·
· ·
Então, ao longo do tempo, eu tenho que continuar
adicionando reservas para manter o mesmo nível de produção e pondo mais reserva ainda para aumentar esse
nível de produção.
Agora-;- o que é irilportante -nessa razão reserva/produção e está ali em linhas quebradas o comporramento
da nossa razão reservafprodução, e com dois eventos
importantíssimos, que foi a descoberta do Campo de
Carmonópo{is, em Sergipe, por volta de 1963, e a- entra~
da_el11j:>rodução da- bacia de Campos, que a razão dareserva/produção subiu e agora está voltando a próxima a
10, o que é-jriiportante nessa raZão de reserva de produção é que, se os níveís de óleo nos reservatórios caírem
abaixo de um certo valor, em relação ao que eu estou
produzindo, o que vai acontecer? A minha produção se
torna caóti~ e vários__problemas tecnológicos aparecem.
Por isso eSsa razão reserva/produção ê importante, _mas
riãó ê para divídir"-Sín:i.Plesmente o volume de reservas
pela produção anual e achar que tem petróleo, se não
descobrir mais nada nós temos petróleo por lO anos, se
não d~~cobrir mais na~a nós não temos p_etróleo t.a~vez
j)ãfa fual~:iaOiS anos,-nã.queleS volumes porque a queda
exponencial é negativa.
Bom, falarei agora sobre os contratos de risco.
Caso fosse-interesse geral co-mprovar, acima de qual~
quer suspeita, que não houve artifícios no sentido de des~
tinar, aos contratantes de risco, âreas onde a descoberta
de petróleo fosse inviável, poder-se-ia ouvir oS próprios
contratistas. Estou Certo -de que a grande maioria não teria reclamações, pois .:ipós a assinatura de contrãtos,
abr_aiigendo cerca de 1,4 milhão de Km 2 de áreas sedim-enrares brasileiras, não faria sentido fazer colocações
dessa natureza.
Se, depois de terem à dispoSiçãO dos contratos de risco
das nossas áreas sedimentados, I milhão e 400 mil Km 2
de áreas, e sendo esses contratistas, tendo eles técnicos
do mais alto nível, não faria-Sentido reclamar que só teriam acesso a ãreas de péssima qualidade. Nào, n'ào é as·
sim. É claro que eles gostariam de-obter áreas de contraCós de risco próximos à Bacia de Campos ou dentro dela,
se possível, mas não foí essa a fiilaüdade do contraio de
risco. O contrato de risco veio
complementar, se-gundo eu entendo, a nossa atividade e, inclusive, a nossa
experiência.
Mas as companhias internacionais de peti61eo vieram
-também para o Brasil em busca do que eu chamo um blg
play, é tanto que se analisar a história do contrato de ris·
co, no Brasil, começaram a explorar e a obter risco na
Foz do Amazonas, onde, apesar de não terem sido descobertos grandes volumes de petróleo, existiam imensas
estruturas nos registras sfsmicos. Na Bacia, porque ter
estrutura não é sinal, não é garantia, de ter o petróleo~
tem que ter outros fatores. Então, foram para a Foz do
Amazonas e foram para a Bacia de Santos, procurando o
big play e, aí, foi onde iniciaram os seus trabalhos e lá pegaram inúmeros blocos para trabalhar, sem nenhum
constrangimento da nossa parU:, não havendo obtido re-_
sultado, então, procuraram se aproximar das áreas onde
a PETROBRÁS havia obtido resultados práticos, e nada
mais fizeram do que seguir a velha regrà: Se você está
procurando petróleo, faça-o próxímO de áiea ondejá viu
algum.
· O papel dessas comamanhias seria trazer-nos novas
idéias e novos métodos de prospecção que permitissem
encontrar petróleo onde a nossa capacidade de faze-lo
não fosse efetiVa.
Acredito que poderemos explicar os resultados desfa~
vorãveis obtidos com os contratos de risco, sem recorrer
a possível má fé dos que os negociaram ou selecionaram
os blocos para orerta. Eu mesmo sempre participei dessa
seleção e não me acuso de ter selecionado ou oferecido,
deliberadamente, blocos sem quaisquer perspectivas de
descobertas. Estou certo de que se o fizesse as contratantes não os aceitariam porque todas se utilizam de técnicos iltarõ.ente experientes.
O objetívo das empresas multinacionais de petróleo ê
descobrir campos de porte superior a 50 milhões de bar~
ris, associados a grandes estruturas mapeadas. Como se

verifica que a maioria de nossos campos não atinge esse
nível, há menor interesse em investir nessas bacias.
Mesmo assim, esse interesse não é tão pequeno assim,
porque hoje temos um considerável número de contratos
em execução e ainda companhias interessadas em algumas áreas.
Devemos reconhecer que mesmo geólogos experientes
não se familiarizam de.imediato com as múltiplas facetas
da geologia de um país como o nosso. Essa ê uma tarefa
que toma tempo e quanto a isso o Prof. W, Fisher, Dire-tordo Bureau of Economic Geology da Universidade do
Texas e Presidente da Associação Americana de Geólogos de Petróleo, deu entrevista à imprensa brasileira em
1976, prevenindo as companhias internacionais neste
sentido.
Esse professor já prevTa nessa êpoca que não ia ser -tãO
fácil assim chegar e mostrar onde estava o petróleo, de
fato, foi o que aconteceu pelos motivos técnicos que eu
acabo de explicar.
Para a descoberta de grandes acumulações de petróleo
no território nacional sempre julguei os contratos de risco de importância secundária, porque as grandes acumulações se descobrem nas primeiras fases da exploração.
Eu estou querendo dizer _que procurar petróleo, muitas vezes, é como tirar uma urna que tem bolas grandes e
pequenas, bolas cheias e vazias, sem dúvida a equipe de
exploração sendo competente as primeiras bolas que se
tiram são _as grandes, são o"s grandes campos. Dai essa
minha observação.
A questão de maior importância eram as limitações
tecnológicas existentes no início da década de 60, embo~
ra os nossos levantamentos sismográficos fossem condu~
zidos pelas mesmas companhias que os conduziam nos
Estados Unidos, ou em qualquer parte do mundo.
Mais tarde, com à. decisão do Presidente Geisel de instituir os contratos de risco, em outubro de 1975, e com o
desenvolvimento dos trabalhos das companhias internac~onais de petfóleo, observando as técnicas de interpretação adotadas, concluí que estávamos reciprocamente
em boa companhia. Destacam-se, como conseqUência
desse__~ento, os seguintes beneficies:
1. Livramo-nos da pecha de incompetentes. Na época de 1975 a 1979, oS biólogos nacionais eram taxados de
incompetentes, não se descobria petróleo porque a incompetência eril total, inexorável, então, pelo menos, os
contratos' de risco nos livraram da pecha de incompeten-

para

tes.
2. Obtivemos, sem custo, t47.000Km de perfis sísmicos e informações completas proporcionadas pelos 127
poços perfurados. Também, perfis elétricos, amostras de
rocha, relatórios técnicos e outros levantamentos foram
incorporados ao nosso ac_ervo;
3. Um pequeno campo de petróleo- 2 milhões de
m 3 no litoral sul da Bahia- peta sua que a economicida~
de para fins de contrato de risco jã foi revertido à PE·
TROBRÁS: e, também,
4. Um campo de gás na Bacia de Campos, cujo desenvolvimento estamos discutindo
Cfeio que a instituição dos contratos de risco veio a
tempo de salvar os geólogos nacionais da execração
pública por não proporcionarem a auto-suficiência de
petróleo e não salvarem a economia nacional. Os geólogos japoneses e alemães são ma:is felizes, porque não deram autosuficiência aoS seus países e continuaram prestigiados.
A constituição da Paulipetro poderá ter se apoiado ou
não -em-razões-políticas como comentam alguns. Quaisquer que sejam os motivos, a idéia encontrou suporte em
profissionais mal informados sobre a prospecção de petróleo e nunca antes expostos a essa tarefa; além de alguns que deixaram a PETROBRÁS, por algUm motivo· e
desejando talvez demonstrar o erro de deixá-los partir.
O fato é qUe a Paulipetro me deixava a impressão de
uma próspera organização a serviço da Universidade. Os
trabalhos de exploração eram conduzidos com enfoque
fortemente acadêmico.
Infelizmente, não foi executado um trabalho de base
para testar alÍumas idéias novas de maneira comedida.
Uma_ das idéias novas era perfurar poços profundos para
atingir -o embasarilCnto cristalino. Esse procedimento
não encontra qualquer suporte na moderna exploração

Setembro de 1985

de petróleo, a não ser sob o ponto de vista acadêmico,
exceto se houver uma razão especHica para justifldAo.
Não conheço uma bacia sedimentar no mundo onde a
descoberta de petróleo se iniciou em grã.ndes profundidades. Conheço bacias que produzem de horizontes rasos e profundos ou apenas de horizontes rasos, digamos,atê 2.500m.
Não se deve entrar em uma área já explorada antes
com resultados negativos sem idéias ilovas. Parece-me
que faltaram idéias novas à Paulipetro.
A Paulipetro teria pecado, também, por contratar
várias sondas antes de efetuar um trabalho de pesquisa
prévio. Dos 33 poços que perfurou f 5 foram estratigráficos, como se a estratigrafia do pacote sedimentar da Ba-

cia do Paraná não fosse já sobejamente conhecida pela
PETROBRÁS; especialmente no que se-refere à exploração de petróleo. Talvez não fosse conhecida ainda nos
detalhes que uma investigação acadêmicã. requer, mas
para a exploração de petróleo jâ eram sobejamente conhecidos.
Conclusão

A exploração de petróleo é uma atividade que requer,
além de cultura profissional, a perseverança, a busca de
novas idéias e a vontade férrea de acertar.
A maior limitação de um exploracionista de petróleo é
a imaturidade que o leva a pensar que irâ encontrar
grandes acumulações, sem considerar, com profundidade e competência, os fatos geológicos.
Não seria ingenuidade, no entanto, dizer que as perspectivas de encontrar elevadas reservas de petróleo e gâs
natural existem, mesmo que estejam em águas profundas
ou na selva amazônica.
-Ao longo dos meus 32 anos -de lutas, com sucessos e
desapontamentos, tenho examinado fatos geológicos,
promovido estudos dos múltiplos aspectos dos problemas de prospecção e formado uma equipe técnica- de
nível internacional. Estejam certos, ilustres senadores, de
que não hã ufanismo injiisfíficado nessa afirmação.
O quadro que antevejo _é de otimismo.
Estou confiante de que o atual governo nos dará
apoio, colocando à disposição da PETROBRÁS os recursos necessários, bem cotriO seguro estou de que estes
recursos serão utilizados com racionalidade e_ eficácia.
Tenho fé na contribuição que a PETROBRÃS continuará dando para o desenvolvimento do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE {César Cais)- Antes de passarmos à fase de indagações, vamos fazer uma pausa de
cinco minutos para um cafezínhO.
Está suspensa a reunião.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Estã reaberta a
reunião. Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.
O SR. CID SAMPAIO- Pretendo me desculpar por
não ter ouvido toda a exposição, porque, como Presidente em outra Comissão, só pude vir para esta no término
dos trabalhos da outra.
Em todo caso, ouvi a parte final da exposição, que
realmente vem nos trazer ou aumentar a preocupação
com relação aos problemas __do Pettóleo. _Eq ouvi, no final, V. S• afirmar que 1 milhão e 400 mil Km2 de área se~
dimentares tinham sido exploradas pelos contratos de
risco. Eu gostaria de saber qual a área sedimentar total
do Brasil que, pelas indicações e levantamentos, possibi~
litam o encontro, a descobe_rta de petróleo.
O SR. CARLOS WALTER- Nós ternos uma área
total de mais de 4 milhões de Km2 de área sedimenta),
mas queria ver se tínhamos os números aqui, que incluíssem as bacias terrestres e marítimas. Mas a plataforma
continental tem cerca de 800 mil Km2 e o restante 3 milhões e tantos Km2 são as áreas terrestres, mais 80"0 mil
K m2 de bacias submarinas.
O SR. CID SAMPAIO- As áreas que já foram levantadas pelos contratos de risco foram de 1 milhão e
400 mil Km2.
O SR. CARLOS WALTER - Não, o que eu disse,
Senador, foi que os contratos, os vârios blocos sucessi-
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vos que foram examinados e objetos de contratos pelas
companhias de contratos de risco, são da ordem de 1 milhão e 400 mil Km2. Alguns desses contratos já se encerraram, outros estão vigentes mas o total envolvido, foi
de I milhão e 400 mil Km2.
O SR. CID SAMPAIO- Esse foi o total da área envolvida cm contrato de risco.
O SR. CARLOS WALTER- Examinada pelas companhias e o_bjeto de contratos assinados.
O SR. CID SAMPAIO- Esta foi examinada. Existe
ainda área por examinar onde hã possibilidade de encontrar petróleo pelos contratos de risco?
O SR. CARLOS WALTER - Existem áreas ainda
abertas para o contrato de risco. Nós temos âreas que estão sendo objeto de exploração direta, que a PETROBRÁS está trabalhando, que, na verdade, significãrtf em torno de 20% da área sedimentar total do país.
Quando alguma companhia internacional se interessa
por um bloco, nestas áreas, nós negociamos a área caso o
departamento de exploração da PETROBRÁS, a exploração direta, não esteja executando os trabalhos nesta
área.

·-·o SR. CID SAMPAIO- Nas áreas que foram concedidas a empresas como capital de risco, a PETROBRÁS
perfura também nela, vem perfurando, ou jâ perfurou?
O SR._CARLOS WALTER- Não há exploração simultânea, se a -área estâ entregue para uma companhia
sob contrato, nós não vamos fazer trabalhos lã. Fornecemos apenas um pacote de dados do que já foi feito, e eles
continuam o trabalho daí por diante, fãzendo novos levantamentos geofísicos e poços. Não hã trabalho simultâneo. Mas, inúmeros blocos ou quase todos, eu diria,
em que as companhias de contratos de risco atuam,já foram objetos de investigação da PETRORRÃS, já furamos alguns poços, e não tivemos sucesso, porque se tivéssemos tidg n!)s teríamos campos de petróleo na área e
não seria objetõ de contratos de risco. E eles conti_!)_!!am
o trabalho. Porque, Senador, a exploração de petróleo,
naturalmente, ê uma operação de reiteração, nóS furamos, tivemos insucesso, mas algum-a companhia de contrato de risCo entende que aquela área não fOr cOmpletamente iflvestigada ou tem uma idêia ·nova sobre a interpretação ideológica da área, e p-Ode pretender a área para
tentar encontrar petróleo e assina um contrato, um ou
vários blocos para continuar a exploração de petróleo
naquela área que já foi objeto de exploração da PETROBRÁS. Do mesmo modo, um·a área· que as contratistas.ile risco já fiZeram a sua tentativa, a PETROBRÁS
poderã voltar,- depOis de findo o contrato por período
contratual, e prosseguir.

O SR. CID SAMPAIO- Mas somente depois de liberado.
O SR. CARLOS WALTER- Exatamente, nobre Senador.
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guas profundas os cu~tos são excepcionalmente maiores.
Não são. Esse.•:; poços que _nó_s estamos perfurando em
800, 900 metrOs em lamina d'água, estamos gastando
praticamente o mesmo tempo que gostaríamos para perfurar um poço em águas mais rasas, e talvez nós temos
ainda apurado esses custos, porque esses poços são·recentes, mas tenho a impressão de que, se são maiores,
são pouco maiores porque os navios são especiais, e
cobram uma taxa diária um pouco maior. Mas são custos um pouco superiores aos custos em águas mais rasas.
Eu pediria ao Superintendente de Perfuração da PETROBRÃS, Dr. Hélio Falcão, que nos desse esses custos.
- OSR. HÉLIO FALCÂO-Aníveldemarçodel985,
o custo médio de perfuração no mar, na PETROBRÁS,
é de 877 dólares por metro, enquanto que o custo de ...

O SR. CID SAMPAIO - o metro de...
O SR. HÉLIO FALCÃO --O metro perfurado. Enquanto que, na perfuração terrestre, esse custo ê o equivalente a 270 dólares por metro, o que significa uma razão de l para 3.
O SR. CID SAMPAIO- Agora, qual ê o valor médio
que tem resultado por barril? A diferença, porque esses
poços, embora a diferença por metro seja grande, o volume ê muito maior, principalmente quando hã investimentos,-deve baratear. o sr. tem valor mêdio por barril?
A PETROBRÃS deve ter isso. O preço do valor médio
do barril, extraído pela PETROBRÁS na plataforma
marítima e na continental?
SR. CARLOS WALTER - Nós não temos aqui esSes
custos em termos valores, o custo do barril em mar e terra, porque esses custos, na verdad~, são objeto do Departamento de Produção, nós só tratamos de exploração
e perfuração e perfurações exploratórias_._Esses custos seriam do Departamento de Produção.

---=O SR. CID SAMPAIO- Quer dizer que o Departamento de Produção não tem dados sobre os custos.
O SR. CARLOS WALTER- Veja bem, Senador, temos aqui quanto nos custa para perfurar, mas quanto
custa para produzir o barril, e nesse custo do barril, evidentemente, está embutido numa parcela da perfuração,
que é o que o Sr. estã perguntando, tem ...
O SR. CID SAMPAIO- E, depois, o custo tambêm
em função do volume, porque...

O SR. CARLOS WALTER- Sim.
O SR. CID SAMPAIO- Se o preço é por metro, um
grande volume recuperado em função-inclusive do volume de recuperação de uma produção diária.
O SR. CARLOS WALTER- O volume de recuperação é maior, em-compensação tambêm os investimentos no mar são maiores.

O SR. CID SAMPAIO - Uma outra pergunta que
gostaria de fazer é sobre a diferença. V. S• tem dados que
pêi'mil.ãni determinar a diferença de custos, entre as perfurações, esse custo há de se traduzir por barril de petróleo, porque de outra marieira Seria muito-dificil, não
tinha maneira de se calcular, dos custos na plataforma
marítima, e evidentemente os custos da plataforma continental variam com a profundidade, mas a PE-TROBRÁS deve ter uma mêdida dos custos que tem obtido da plataforma marítima, e a mêdia dos custos que
tem obtido na plataforma continental.

O SR. CID SA~fPAiú- Agora, quanto representa,
• hoje, o percentual de produção na plataforma marítíma
• e na continental do petróleo que está sendo extraído?

O SR. CARLOS WALTER- Nós temos esses números, eu pediria ao meu assessor, Dr. Hélio Falcão, que ê
o chefe da perfuração da PETROBRÃS, que desse essa
informação em termos desses números. Posso lhe dizer
que a perfuração no mar, exceto na selva Amazónica
onde o apoio das sondas é feito por helicópteros como
na área de Juruá, áreas distantes, certamente compará~
veis Cóm -os custos na plataforma continental, mais nas
outraS áreas os custos da plataforma continental são
mais elevados do que os de perfuração terrestre.
Notando-se que pode parece-r, a muitos, perfurar em á-

O SR. HbLIO FALCÃO - Hoje, a média diária no
mar é de 386 mil contra t 62 mil barris por dia.

O SR. CARLOS WALTER - A plataforma marítima estâ, hoje, com mais de__60% da produção nacional.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Poderia o Sr.
Walter passar a transparência, e eu pediria a atenção ao
Senador Cid SamPaio, sobre esse assunto. A tninsparência sobre a produção atual de mar e terra, as reservas e,
talvez possa ser isso, a produção.

O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais)- Barris/dia não
ê?
O SR. HÉLIO FALCÃO..:..__ Barris/dia, 386 mil no
mar e 163 em terra, num total de 549 mil.
'Eu esclareceria, também, ao Senador Cid Sampaio o
seguinte: o início eu apresentei ao Diretor Carlos Walter,
que ê o Diretor responsâvel pela exploração, a produção
está com outra diretoria ...
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O SR. CID SAMPAIO- Eu ainda queria, então ...
O SR. CARLOS WALTER- O Sr. me permite? Talvez essa próxima tranSparênd3. lhe dê- uma idêia. Mar
versus terra. Nós temos aqui nessa figura mostrando, em
terra, metros cúbicos descobertos, por metros perfurãdos, são 19,6 metros cúbicos. No mar, contra 82 metros
cúbicos de petróleo, por metro perfurado, no mar.

O SR. CID SAMPAIO-- Qúantos inetros de petróleo?

O SR. CARLOS WALTER- 82 ou 81,9. Eu quero
lembrar aos Srs. Senadores que esses gráficos to.dos vão
ser distribuídos para que possam examiná-los. Então vê
V. Ex' que a eficiêllcia descoberta ê 4 vezes maior:
O SR. CID SAMPAIO- Quer dizer, que em terra
19,6, e no mar 82.
O .SR. CARLOS WALTER- É quatro vezes maior.
O SR. CID SAMPAIO- O gráfiCo de bã.ixo i-éfere-se
à ...?

O SR. CARLOS WALTER -O de baixo ê um outro
índice que indica os metros cúbicos por poço perfurado.
Cada poço que se perfurou descobriu 22 metros cúbicos
em terra e 259 metros cúbicos no mar.
OSR. CID SAMPAIO- A diferença é muito grande.
Mas, eu tenho uma óltima pergunta a fazer que se refere
ao volume que foi localizado, no Brasil, pelos contratos
de risco de petróleo, a colaboração que eles deram. Lamentavelmente, eu não assisti a toda conferência de V. S•
porque estava numa outra Comissão, não tive essa oportunidade.
O SR. CARLOS WALTER- Bom, não vou reler
mas vou ...
O SR. CID SAMPAIO- se o Sr.já fez referência eu
depois terei ...
OSR. CARLOS WALTER-Já, maseu-vousó faliirde memória. Os contratos de risco descobriram- iilfeIizmente os resultados são modestos - cerca de 2 milhões de metros cúbicos de petróleo, na costa da Bahia.
Mas esse volume foi considerado economicamente insuficiente em termos de con"tratos de risco. Então, a descoberta foi passada para a PETROBRÃS desenvolver.
Dois milhões de metros cúbicos na costa sul da Bahia.
Um campo que deve ter em torno de 8_bilhões de metros
cúbicos de gás, na bacia de Santos. Campo esse que está
em processo de avaliação e deverá entrar em desenvolvimento no futuro. Cerca de 8 bilhõ~ de metros _cúbicos
de gás.
· __ O SR. CID SAMPAIO- Foi descoberto por ...?

O SR. CARLOS WALTER _:-Pela TECA. Todas as
duas descobertas foram pela TECA.
O SR. CID SAMPAIO- Agora, são e!Cs que vãO explorar ou a PETRO BRÁS?
O SR. CARLOS WALTER- No caso do gás de Santos eles vão colocar o campo em produção.
O SR. CID SAMPAIO- Vão colocar em produção.
O SR. CARLOS WALTER- E nós vamos devolver,
. ao longo do tempo, os investimentos feitoS em exploração e no desenvolvimento do campo, e eles vão ter
uma remuneração de acordo com os contratos.
O SR. CID SAMPAIO -

~o único? _

O SR. CARLOS WALTER - Nós produzimos, ~
PETROBRÃS seinpre vai produzir o campo, em qualquer circunstância.
O SR. CID SAMPAIO -

Tem essas duas ...

O SR. CARLQS_ WALTER - Agora, outras coisas
que nós podemos mencionar é que, hoje, nós podemos
dizer que os contratos de risco nos deixaram um acii'r"Vo
que vale 147 mil quilómetros de linhas sísmicas bem processadas, 126 a 127 poços de petróleo com toda a mostragem, perfis elétricos, testemunhos, relatórios técnicos
. que têm grande valia.
I

O SR. CID SAMPAIO- Eu agradeç!l as suas informações e o felicito pela exposição que, lamentavelmente,
não tive a oportunidade de ouvir no seu total. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Césili Cills)- Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Fui" fiais do que o
nosso colega, porque eu não ouvi nada da sua exposição,
porque estava viajando e estou chegando agora.
Mas, eu me permiti fazer algumas indagações a V. s•,
sem antes louvar a iniciativa do Presidente e do Relator
da Comissão e, justamente-, liazef à baila oS principaiS
problemas que afetam as estatais, não só a PETROBRÁS como a outra por uma deformação imensa
que existe, hoje, das idéias sobre a eficiência dess_es órgãos da administração indireta e, principalmente, sobre
muitas vezes o exagero administrativo feito à base de
uma não- fiscalização efetiva. muito bom, estâ na época das transparências então vamos às transparênicas.
Motivo, portanto, de satisfação,_vendo que o esforço da
Comissão não foi em vão.
- Mas, Dr. Carlos Walter, hã algo que V. S•, com quatro palavras, já destruiu e que, justamente, nós gostaríamos de enfatizar e, portanto, ter o seu sim ou o seu não.
Aritmética pura mostra que é uma balela- o que afirmo
de ci. Ue _nossã. condição geológica de justamente termos
mU"itO maiores poSsibilidades em água, em ojj shore, do
que em terra nos faz com que nós tenhamos uma sitUação de absoluta desvantagem em relação aos outros
exploradores de petrOleo. Se V. S• diz que a relação de
preço é aproxiniadamente de três para um e se a obtenção média de m 3 é de um para quatro, na minha impressão, que perfurando no mar ainda é uma grande
vantagem, sim ou não?

e

O SR. CARLOS WALTER - A perfuração no mar
tem mostrado resultados, como ficou demonstrado nessa
exp"osJçáO, muito vantajosos sob o polltO de Vista econô--mlCO,~-embOfa a perfuraÇão nO lriir, Córil.O itó:fVimo"s,
sejá mais cara, mas, em Compensáção, Os resultados têm
Sido muito ffiais favoráveis~ E, também, Uma questão de
contingênCia, CU diria, porque nós, pelo menos no nosso
julgamento, ou vamos para o mar ou não vamos para lu~
ga:r-n·enn.urn~-e então temos que ir para o mar. Enfão, temos que ir para o mar naturalmente procurando fazer as
coisas dentro de parâmetros mais económicos possíveis
e, mesmo assim, ainda temos que ir parã o mar e, como
eu resaltei ao longo da minha palestra, que infelizmente
o Sr~ não pôde comparecer pois estava viajando, nós estamos talvez: entrando em uma nova fase da nossa história de exploração de petróleo que é a descoberta de
campos de grande porte e, infelizmente, em âguas mais

profundas. Mas eu tive a ocasiãO- de observar qUe -se eu
tiver um conjunto de_36 poços, produzindo lO mil barris
cada um, eu terei uma produção superior à produção
atual de_toda a Bacia de Campos, de modo que a rentabilidade s_erá. -muito maior.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA -Grandes profundidades, não sei Se peTcutiu na sua conferência. Essas descoberfas
estão SendO feitas- na extensão da Bacia de
Campos, 800 ou 900 metros de lâmina d'água, não foi o
último POÇo?, dão jâ alguma idéia de que realmente estamos face a campos gigantes Ou s-erriigigantes ou apenas
isso é porque me ufano do meu País?

que

O SR. CARLOS WALTER- Eu sou muito admiraOOr de Afonso Celso, mas o·meu eUfaniSmo é muitO limi..:
tado. Mas eU-VõU)he explicar rapidamente. Essa descoberta, eu estou faUirido da descoberta de 840 metros dos
dois poços que jâ furamos, é um motivo muito simples
de nós estarmos perfurando um poço agora, nesse momento ... (Fora do microfone)
... Essas duas acumulações todas elas podem ser de
grande porte, e esse poço aqui é o primeiro poço perfurado com a capacidade estimada de 10.000 barris, e esse
aqui"estã se revelando até um poucu melhor, eles estão
em distância de mais de 6 km. Essa estrutura deve ter, segundo nós podemos ver pelas informações geofísicas,
porque agora vamos furar uma série de poços pira avaliar preto no branco, mas segundo as informações geofí-
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sicas devemos ter uma ârea da ordem de 160 km 2 e, se
isso ocorrer, com. as espesSuras que nós estamos obtendo, cerca de 60 metros de espessura líquida produtora,
fazendo as contas com a avaliação preliminar, nós deveríamos ter mais de um bilhão de barris. Então, é o
dobro do início da escala dos campos gigantes, como que
são considerados gigantes quando têm volumes recuperâveis ou reservas iniciais da ordem de 500 bilhões de
barris recuperáveis, a imprensa e nosso entüsiasrrio talvez nos levem a falar em 2 bilhões e quem dera que seja
mesmo. Mas nós estamos aqui modestamente situados
em um bilhão de barris por enquanto, e isso é um campo
gigante, e esse também poderá chegar a_cima dos SOO milhões de barris se não chegar a 1 bilhão de barris, e nós
temos, nessa faixa aqui, várias outras estruturas que nós
vamos testar no futuro e, muito maior número de estruturas, temos_além dos 1.000 metros_ mas, no_ momento,
nós estamos querendo falar em além dos I .000 metros.
Vamos ficar aqui por en_quanto, realisticamente nesta
faixa aquC
O SR. CID SAMPAIO- A reserva no Brasil já inclui
esses poços?
O SR. CARLOS WALTER - Nós fazemos essa
apropriação de reservas com o código da companhia
quando se tem ape_nas um poço, nós só computamos a
reserva_ em um raio de 800 m em torno do poço. Temos
que furar um certo número de poços para, depois, entrar
com reserva total do_campo dentro de certas regras desse
código de reserva. Portanto, essas reservas não estão incluídas e temos até algumas dúvidas se serão incluídas,
uma vez_que as águas profundas aqui no horizonte de 2
ou 3 anos não será possível estabelecer a produção, pois
temos que ainda obter, definitivamente, a engerifiaiía necessária para instalar plataforma nessa descoberta. Ao
conlfãrio, essa de5coberta-ã.qui existem áreas do possível
campo- que estão, como eu disse, em áreas mais rasas de
que 450 metros e, para isso, jâ tem tecnologia, é uma
questão simplesmente de economicidade, tem muito petróleo e justifica o investimento.
-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dr. Walter, V. S•-vai
-se esquecer que o Senador César Cais está a seu lado,
pois achamos que o ponto alto da administração dele foi
esSe-apoio que deu à PETROBRÃS.
Eu pergunto a V. S• se realmente é sua convicção que
cóm as reservas que possuímos com aquelas prováveis de
obter face os resultados de perfuração até o dia de hoje,
incluindo esses daí, nós poderíamos contar, atê 93, com
uma produção de um milhão de barris por dia sem
exaustão das reservas?
O SR. CARLOS WALTER - Eu queria fazer uma
observação que, nesse assunto de petróleo sem otimismo
não se- arranja riada. Baseado no estudo do eminente
geólogo americano King Rupert que, em 1962, o Presidente Kennedy mandou fazer uma avaliação dos recursos energéticos americanos e, ele foi incumbido de fazer
aViliaÇãO- na área do petróleo._
Então ele usou o modelo logístico para fazer essa avalíaçãp, e eu também usei o modelo logístico para fazer a
avaliação no nosso caso, mas contudo não temos um histórico de produção suficiente para determinar Os parâmetros <!essa Qestribuição logística, dessa função logística, com a Vista do histórico de produção, não, o que eu
fiz foi faie"r certas hipóteses. Então fiz a hipótese que nós
tivéssemos seiscentos milhões de metros cóbicos de volume recuperado total, tudo se descobriu. Descobriu o que
já produziu, volume recuperâvel total, o que foi descoberto e as reservas, o que foi produzido mais as reservas.
E f12 vãrias hipóteses e, baseado nesse modelo, as minhas
conclusões são de que este modelo está certo. Por que
uma pergunta, essa pergunta o Sr. vai me desculpar tem
que ser um pouquinho mais longa.
Uma pergunta que sempre me fazem. O Brasil vai produzir quinhentos mil barris de petróleo durante quantos
anos? O Brasil chegará a um milhão de barris, e quando?
Então, usei esse trabalho, numa primeira aproximação, para tentar responder essas perguntas, e com os
volumes recuperáveis aluais, evidentemente, nós não va~
mos demorar muito com os quinhentos mil barris. Mas é
claro que iSso está implícito, a imprensa em .Reral e mui-,
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tas pessoas, em particular, não entendem que nós não
vamos parar de descobrir petróleo hoje, se essas reservas
estacionarem aqui, mas ela não vai estacionar. Então
isso é uma hipótese apenas para exercíciO, evidentemen~
te. ela não se verificará e já está furada, com esses grandes campos que nós estamos descobrindo já ficou superada. Mas isso aqui foi um exercício, Seiscentos milhões
de barris, que nós vimos ainda durante o trabalho nós temos quinhentos e oitenta e oito milhões hoje. Portanto,
isso aqui é múmero arredondado, seiscentos milhões de
barris de metros cúbicos.
O SR. VIRGILIO TA VORA -(fora do microfone.)
O SR. CARLOS WALTER- Não_. Esse é o volume
total descoberto, recuperável sempre, reserva mais o que
jâ foi produzido.
FizemOS ·essa hipótese aqui, que me levou a dizer que,
para mantermos acima de quinhentos mil barris, por dia,
durante um período nada inferior a dez anos, nós devemos chegar a ter um bilhão, quatrocentos e vinte e cinco
milhões de metros cúbicos de petróleo total, o que jã foi
produzido com o que já foi descoberto, e vamos ter que
descobrir mais, é claro.
Depois fiz uma outra hipótese. Se os nossos volumes
recuperáveis totais-chegarem a três bilhões, cento e s_etenta e cinco milhões de metros cúbicos, nós podemos
ptoduzir um milhão de barris por um periodo superior a
dez anos. Aqui estão as datas prováveis em que esses
eventos vão acontecer, por exemplo, o ano de produção
máxima será eSse aqui. Isso aqui são incrementoS- anuais
de produção expressos em bilhões de metros cúbicos por
ano. Tenho, naturalmente, que fazer a conta de quanto
significa isso em petróleo por dia. Mas esse aqui é o máximo que vou chegar. Nesses limites, mais ou menos, de
1988 , -1982, 1990, segundo essas estimativas, se esse petróleo for descoberto a tempo, não ficarei mal com o Miriistro.

Isso são exercí-cios para ver õ que ê necessário acontecer para que esses volumes de produção sejam atingidos.

Isso não quer dizer que seja uma realidade inexorável, eu
estou sendo um pouco claro, também, para ...

O SR. V!RGILIO TÁVORA atual no dia de hoje?

Qual é o volume

O SR. CARLOS WALTER- Vamos expor os gráficos aí.
Esses gráficos são essas tabelas. Aqui está o tempo,
porém estâ muito pequeno, não dando para ler direito,
só na tabela e a curva de incrementos anuais de produção - Incrementos anuais sí~nificam a quantidade
descoberta e a quantidade produzida, a nível de produção, durante um ano. Se divido o que foi produzido
durante um ano por 365 terei a produção diária. Se multiplico por 6,29, terei o número de barris, que é o mais
comum falar em barris. Aqui, na hipótese dos mesmos
volumes recuperados t~tais descobertOs forem a três bilhões, cento e setenta e cinco milhões de metros cúbicos,
terei essa curva aqui qtie passará à produção de um milhão de barris por dia, durante dez anos.
Uma outra hipótes_e mais modesta, um bilhão, quatrocentos e setenta e cinco milhões, terei quinhentos mil
barris por mais de dez anos. Notando-se que isso é um
modelo teórico e essas produções podem ser antecipadas ...
O SR. CID SAMPAIO - Para quinhentos mil barris
por mais dez anos seria necessário que nós tivéssemos
uma reserva de três milhões.~
O SR. CARLOS WALTER- ... se eu tiver uma reserva de mais ...
O SR. CID SAMPAIO--.•• três milhões, cento e setenta_e_.cinco, ...
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O SR. CARLOS WALTER - ... , um bilhão, quatro~
cenios e setenta e cinco milhões de metros cúbicos. Mas
ele não tem reserva. ~o volume recuperado total, que foi
descoberto, recuperável, e o que já foi produzido mais as
reservas.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Um esclarecimento que não notei, durante a palestra, e que pode ficar
mais didático, é que, neste momento, nós temos dois bilhões de barris e, para um milhão de barris, por dia, nós
temos que chegar a vÍnte bilhões de barris, sendo dois bilhões de barris em reserva ...
O SR.CARLOS WALTER- Esses dados estão todos
aqui.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA - Mas nós estamos
aqui discutindo, depois essa palestra será lida de cabo a
rabo.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- ... e os •~ês bilhões de metros cúbicos, são vinte milhões de barris.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Como é a história, Sr.
Presidente?
O SR.PRESIDENTE (Cêsar Cais) -Os três bilhões
de metros cúbicos que se fala, precisa-se de ~m milhão de
barris por dia, significa virite bilhões de barris. No grosso mod.D, multiplica-se por 6,3 ..
O SR. CARLOS WALTER- Esses três bilhões são
vinte milhões de barris. Vamos colocar aquele slide dos
pa[ses.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- E hoje quantos são?
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Hoje são dois
bilhões de barris de reserva. Dois vírgula zero quatro.
Anotei dos gráficos. Dois bilhões de barris e para um milhão de barris por dia preCisaria atingir vinte bilhões de
barris.
-
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Simulação cl..1:s .::urvas lOl'ÍSticaS- para as hip<:'itese!l _rlc___ o
volume recupcroivcl n.:.~s bac.:i.:1s bra~ilei.ras ser acrescido
em l47:t (1,425 x lO'ml) e 449! (3,175 X 10 9 m 3 ). Na parte inferior es"]:á" a simul.:~ção dos incr('nicntos d(' vo1unH~s
produzidos n.as hi"{lÕlo:sc~ J~, ~<l' alc.:~o<;J.r a produr;~io
de
500.0QO __ e 1.000.000 de barris de Óleo durante dez: anos.
A primeira hipõtese seria atingida entre os anos 1996 e
200ó, desde que: o volume de óleo recuperiivel
chegue a
1·.425 cilhÕcs de metros cúbicos, e a segunda, no período
2011 e 2021, par;~ 3.175 milhÕes de wetro:s
cübi-
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O SR. VIRGILIOTÁVORA- Dez vezes o que está

Onde estão esses campos gigantes? Aí vem o nosso ..águas profundas" onde nós estamos vendo oportunidades
para· ter esses campos gigantes. Fora de águas profundas,
como_eu disse, atê duzentos metros de água, no mar, nós
já fur.:imos seiscentos poços exploratórios. Não vou afirmar e nem poderia fazê-lo que não existem campos gigantes em águas mais rasas, porém, a amostragem estatística já feita vai deixando essa hipótese cada vez mais
distante, uma vez que, atê hoj~. com maior c.:i_mpo de petróleo que existe em águas até duzentos metros, ê o Campo do Namorado, com duzentos e quarenta milhões de
barris, portanto, ainda não atinge a metade de um campo gigante. Vejam a Arábia Sa1,1dita cQm 23 campos, sendo eles gigantes, super gigantes e hiper gigantes os Estados Unidos, Rússia, etc.

aí?

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Dez vezes o que
estâ ai.

O SR. CARLOS WALTER - Esses números parece
grandes, o Senador César Cais acabou de dizer que nós
temos, hoje, pouco mais de dois bilhões, então, nós temos que ir a vinte bilhões. Agora eu vou fazer uma oufra
consideração. Eu licitei urii grande número de países e V.
Ex• observa, aqui estão os volumes recuperáveis totais
tudo o que foi descoberto e produzido em volumes recuperáveis totais.
Aqui V. Ex• vê, os países que produzem, nenhum país
produz mais de um milhão de barrís por dia, sem dUaS
condições. Primeiro; ter alguns campos gigantes naquela
definição que dei, campos com o volume recuperável
maiores do que quinhentos milhões de barris, Segundo,
sem ter um volume recuperável torai da ordem de vinte
bilhões de barris-e com uma razãO-reserva-produção
nunca inferior a dez, exceto o_Reino Unido, que já caminha, rapidamente, para as águas mais profundas e mais
árticas do Mar do Norte, porque já sentem que a sua
razão-reserva-produção está decrescendo_ e a razãoreserva-produção pode levar a dificuldades se decrescer
muito, e nos Estados Unidos.
Então essa é a conclusão a que se pode chegar, nós te-mos que descobrir campos gigantes para -poder atingir
vinte bilhões de barris de volumes recuperáveis totais,

Era o que queria transmitir, nós temos que fãzer uma
campanha de descobrir grandes volumes de petróleo.
PofQUe nãO .:idianta ficar falando em pfoduÇão de tim
milhão de barris. Podemos atê chegar lá com um fenône-rri"o episódico. Qllãrido eu usei a palavra episódico, todo
niúndó fiCOü esCandalizado, que eu estava dizendo que a
produção atual ê episódica, não é não, porque nós não
vamos parar aqui com a nossa descoberta de petróleo.
Mas se não descobrir esses volumes nós não teremos sustentação nas reservas e, então, fatalmente, nós poderemoS- chegar um dia a um milhão de barris e ser episódico
mesmo. Era o que queria transmitir.
--
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O SR. PRESIDENTE (César Cals)- Com a permissão do Senador Virgílio Tãvora, o Senador Roberto
Campos quer falar sobre o assunto.
O SR. RO'BERTO CAMPOS - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, para cumprimentar o Dr. Walter pela
sua exposição s-erena e objetiva, segundo me pareceu,
despida de intrusões ideológicas, que gefalmente abun·
dam nas discussões da PETROBRÁS. Eu o admiro até
porque ele não tem que ser visto apenas como um geólogo, não comanda apenas um time de geólogos, ele comanda também um time de ideólogos. A última demons·
tração da confusão de ideologia e geologia é o pronun-'
ciamento do Presidente da Associação de Engenheiros
da PETROBRÁS, que, praticamente, v'etou a conclusão
de um contrato de risco, cuja assinatura jâ estava marcada, tendo-se deslocado do exterior parceiros contratantes, e a inexplicável fraqueza poderia ter exercido a ação
disciplinar, pois o Presidente da PETROBRÁS se intimidou_com a postura pseudo-nacionalista da Associação
de Engenheiros e cancelou a assinatura do contrato de
risco com a Chevroux. A argumentação era a mais bizarra possível e indica grande infiltração de ideologia
pseudonaCjonalisti da empresa. O que se alegou é que.
·estando a zona a ser contratada para risco adjacente a
uma: zona onde_ a PETROBRÁS estava trabalhando,
afigurava-se haver um grau alto de probabilidade da
existência de petróleo, e a inferência é que só se pode
contratai' por risCo áreas de baixas probabilidades, aque-las adjacentes a âreas onde a PETROBRÃS enxerga
mais probabilidade são vedadas a contratos de risco.
O <Jue_caberia no caso seria uma ação disciplinar punindo o funcioJ?.ârio por essa estran~a idéia de que o Brasil Só está interessado em ter petróleo se for mediante ins~
trumentação da PETROBRÁS. Não é isso, -o Brasil está
interessado em ter petróleo e ter petróleo rapidamente, e,
se possível, descobrindo campos gigantes, pela PETROBRÁS, ou por via de qualquer outro contratante, se
impossível. Há uma nítida diferança entre os interesses
nacionais e os interesses específicos de uma empresa que
deseja auto-afirmar-se. ~por isso que eu sempre apoiei a
PETROBRÂS e sempre critiquei o monopólio, O mono.
pólio causa essas perversões mentais, o monopolista
quer se auto-afirmar e desenvolve apetites imperiais.
Não vi ainda melhor colocação do problemas do que
aquela do saudoso Presidente Castello Branco: se a PE-TROBRÁS é eficiente não precisa de monopólio, se é
ineficiente não o merece. A tragêdia é que não se pode
saber se ela é eficiente ou não, porque não há com que
contrastar, dir-se-á os contratos de risco que provam que
a PETROBRÁS é eficiente. f: uma presunção até razoável. Se não fosse a própria PETROBRÃS administradora dos contratos de risco, escolhendo portanto para oferta, à licitação, as áreas de probabilidade média ou baixa.
Quando, por distração, procura·se contratar uma área
de melhor probabilidade, levanta~se a Associação dos
Engenheiros para protestar, para eles não importa que o'
Brasil tenha petróleo rapidamente, é preciso que o Brasil
só tenha petróleo atravês da PETROBRÁS. Esse episódio do cancelamento de um contrato. no momento da assinatura, torna viável a acusação formulada hâ tempos
pelo General De Gaulle: Le Brésil n'est pas encore um
pays sérieux - ..0 Brasil ainda não é um país sério".
_Mas, passemos a outros assuntos. Há pouc·os dias. tivemos aqui o Dr. Belotti que nos entreabriu a cortina
para enxergarmos aquilo que eu chamQ.. "o imposto secreto". Na realidade, nós sabemos que por uma espécie
de entendimento administrativo, desconhecido do Con~
gresso, que é o único Poder capaz de votar tributos.
adotou~se uma estrutura de preços tal que um dos seus
componentes é um custo básico arbitrário de petróleo.
Alguns dizem 30 dólares por barril, outros dizem 29
- dólares por barril. f: sabido que os preços internacionais
têm baixado, deve ser da ordem de 27 e, se acrescidos do
custo de transporte, chegariam a 28,5 ou coisa assim, inferiores ao custo hipotético adotado na fórmula de
preços. Mas, o petróleo importado é hoje apenas 40% do·
total aproximadamente, o restante, 60%, é petróleo nacional, cujo custo arbitrado, pela PETROBRÃS, seria 13
dólares por barril, que, se acrescido de despesas operaciOnais mais ·royaltfes e outros itens não desvendados,
chegaria a 20,~0 d~lares por barril. O c~nsumid.or, entre-
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tanto, paga 29 ou 30 dólares por barril, hâ uma diferença
de, no mínimo, 8,5 dólares por barril, que corresponde a
um imposto secreto, que é desconhecido pelo Congresso,não foi nele votado e que não consta do orçamento. A
quanto corresponde esse imposto secreto'? Oito e meio
dólares por barril, admitido o consumo anual de I milhão de barris, 365 dias no ano, daria qualquer coisa
como I bilhão e SOO milhões de dólares, ou, à taxa de
câmbio atual, mais de 9 trilhões de cruzeiros. Disse-nos o
Dr. Walter, cuja competêncía técriica é respeitada-aqui e
no exterior, que os investimentos em exploração e desenvolvimento estão na altura de 8 trilhões e 400 milhões de
cruzeiros. Qual a conclusão dos senhores? 1:. que a PETROBRÁS não dedica um centavo _do seu resUltado
operacional à pesquisa de petróleo. Tudo o que ela faz
em matéria de pesquisa e exploração é um imposto_ secreto extraído do consumidor. Isso difere muito do que fa~
zem outras empresas, como fazem as privadas, elas têm
que extrair do preço competitivo dQpetróleo o suficiente
para pagar royalties, que vão_ a 15 vezes royaltJes que a
PETROBRÁS paga, e os custos de exploração de pro·
dução. Sempre me admirei da enorme folga de recurs_os
da PETROBRÁS que a habilitava a invadir o campo da
PETROQUIMICA Superdimencional Refinarias, a-su~
perdimensional frota de petroleiros. De onde vieram -es~
ses recursos? Agora sabemos. Não vêm pmvavelmente
dos lucros operacionais da PETROBRÁS, yêm do im~
posto secreto. Ninguém deseja que a PETROBRÁS não
invista, os dados que nos indicou o Dr. Walter Marinho
indicam, pelo contrário, a necessidade de vastos investimentos, atê a eventualidade do descobrimento de um ou
mais campos gigantes. Queremos que a PATROBRÁS
faça um programa de investimento. Mas, o meio normal
não seria o imposto secreto extraído do consumidOr, o
meio normal seria submissãO do seU orçamento plurianual de prospecção e exploração para apreciação pelos
órgãos do Governo, Ministério da Fazenda e Ministério
do Planejamento, e votilção pelo CongresSo-, ê absolutamente inconstitucional, senão, mesmo um delito deresponsabilidade cobrar-se do consumidor o imposto secreto não votado pelo Congresso, e que dispensa a PETROBRÁS da obrigação de extrair do seu lucro operacional recursos para pesquiSã e CxpiofaÇão, jã que o recebido do consumidor excede àquilo que a PETROBRÃS
vem aplicando em pesquisa e desenvolvimento.
Por essas e outras razões é que, hâ muito tempo, cheguei à conclusão que nós devíamos modificar bastante o
nosso panorama insütucioriã.l de petróleo. E a esta Comissão aminha intenção seria propor três coisas. Primeíro, que a adminístração dos contratos de riscos se faça
através de uma Com:iss'ão Interministerial. O Ministro
da Fazenda, que tem sua atenção voltada para o problema de recursos cambiais e endividamento; o Ministro -do
. Planejamento que deve exercer uma coordenação geral
da economia; o Ministro das Minas e Energias, obviamente interessado no desenvolvimento da prodiJção mineral; e o Ministro da Indústria e Comércio interessado
em comércio exterior, com a assistência do Conselho
Nacional de Petróleo. Estes, seriam ós administrãdores
d_os contratos de risco, para evitar coisas de&sa naturez-a,
que uma associação de geólogos intimide o Presidente da
PETROBRÁS para levá-lo a vetar um contrato porque
este contrato de risco, se exerceria sobre uma ãrea um
pouco mais favorável.
Uma segundá recomendação que eu desejaria propor
à ComisSão, mhls tarde, seria i estirição do impõsto secreto e sua substituição por um imposto visível. O consumidor pagaria o custo real do petróleo e os demais itens
de preço que compõe, a estru~ura de preços, e a PETROBRÁS submeteria o seu.-orçamentõ de pesquisã e
exploração para ser financiado, na forma normal, através de votação do Congresso.
A Nova República fala em transparência. Isso seria
um método de atingir transParência. O que -hõje tei:riõs é
opacidade total nas contas do Conselho Nacional do Patróleo, assim como nas contas da PETROBRÁS.
A terceira recomendação, que aliás é objeto de i;fime.:
ros projetas a-qui em tramita:ÇãO, -um chegou até a servetado, era aumentar os royaltles dos Estados. Se as empresas privadas internacionais podem extrair do preço
normalmente, praticado no mercado internacional, o suficiente para dar quinze vezes o toyalty que a PETROBRÁS paga aos Estados e, aínda, ter recursos para
a exploração e prospecção, sem nenhum auxílio governa~
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mental, por que é que a PETROBRÁS não poderia au~
mentar os royalties dos Estados, que hoje estão embutidoS, como sabemos, na estrutura de preços também não
pagos através das receitas operacionais propriamente diM
tasr "Fazem parte desta montagem· ·da- qual deflui um
preço arbitrário de 20.5 dólares, cobrando-se do consuM
midor 29 ou 30 dólares por barril.
Novamente as minhas observações são inteiramente
obJetíVas -e- gostaria de reafirmar o meu respeito- ao Dr.
CarloS Walter Marinho, de querrl jã ouvi uma exposição
excelente da PETROBRÁS e que é uniformemente acci~
to como um orgulho do Brasil_em matêriã. de tecnologia
em petróleo:
O SR. PRESIDENTE (César Cals)- Pediria ao Dr.
Carlos Walter Marinho que recolhesse essas observações
para comentá-las mais tarde.
Vamos voltar às indagações do Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA - Então, Dr. Carlos
-Wã1ter M3rinho, vamos chegar à seguinte concluSão: V.
S' p~~sa, para chegar a um bilhão de barris por dia,
multiplicar por lO vezes as reservas hoje existentes? Isso?
De dois para vinte.
O SR. CARLOS_WALTER- Seis vezes. Temos hoje
3,7 bilhões em volumes recuperáveis totais.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Vamos nos acertar
çiireitinho. Aqui já foi afirmado 3, 2, 3,7 ...
O SR. CARLOS WALTER- Não, dois é reserva,
três vírgula sete é o volume toi3:1 q"ue entra naquele ...
O .SR. VIRGILIO TÁVORA - Passemos, então,
para outra questão. É uma pena o eminente Senador RoM
berto Campos ter saído, porque vai percutir um pouco
~s_obre o assunto que por S. Ex• foi aflorado.
Desses 877 dólares a que V. S• se referiu, quer-dizer, o
equivalente a dólar, quanto realmente é de moeda estrangeira_e quanto é o gasto em moeda nacional? V, S•
tem idéia? Para depois calcularmos quando ia sair a brin~
cadeira.
O SR. CARLOS WALTER- Não sei se tenho aqui,
.
mas vou .dar~lhe uma idéia.
Isso é dólar equivalente por ser U.Ina moeda constante,
mas hoje nossas operações de perfuração são, pratícamente, conduzidas em cruzeiros. Inclusive, temos alguns
contratos, poucos agora, com companhias estrangeiras
para perfuração propriamente dita.

O SR. V!RG!L!O TÁVORA- E para apoio?
O SR. CARLOS WALTER- Só em casos especiais
nós pagamos em dólar. Usualmente, pagamos em cruzeiro, às vezes usando a taxa cambial de convenção, às vezes não; maS- sempre em cruzeiro.
O SR .. VIRGILIO TÁVORA - Pergunta~se, interrompendo v, s', pOrque v. s• jâ deve ter reparado, pelo
meu passado, que defendo a sua empresa, mas o que
sempre nos é alegado aqui ê a parte embutida que tem de
dólar na obtenção do petróleo off shore. V. S•, depois, se
pudesse apresentar da,dos mais esclarecedores. Acho que
um erro do Governo passado, do atualGovernoe vai ser
do_ futuro é jUStamente não_ botar a_s coiSR$ em_ pratos
flmpos. Quando dizem que Maiioel roubou, Manoel diz
que não roubou e proya que não roubou; quando dizem
que Manoel matou, diz que não matou e prova que não
matou. Aqui é a fuesrila CoiSã.
O que estâ-embutido em gastos, em diVisas? Se V. S'
puder nos transmitir agora a sua impressão, ótimo. Senão, depois quanto no gasto de obtenção de um barril de
petróleo?

O SR. PRESIDENTE (Césax Cais)- Antes de passax
a palavra ao Dr. Carlos Walter, quero dizer ao Senador
Vir&mo Távora que o_Dr. Carlos Walter informóu, -mi.
sua palestra, que, em matéria de investimento off-shore,
~0% é o ílidice de nacionalizaçãO, na matêira de investimento. Na matêria de explotação ...
O SR. CARLOS_WALTER- Oitenta põr cento no
mínimO. DeVe ser mais ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas V. S• poderia
nos dar a média de quanto sai porque no fim o que gastaii a a PETROBRÁS para ter em dólares, quer dizer, em
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divisas, ter um barril extra~dooff-shore? Se V. S• não puder dar agora, daria depois.
A pergunta se justifica justamente para ...

O SR. CARLO.S WALTER- Os números exatos,
evidentemente, .eu tenho, inclusive, obrigação de mandar
depois.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Eu gostaria.
O SR. CARLOS WALTER- Os investimentos mais
pesados, em dólares, que houve af, foi o desenvolvimento da Bacia de Campos.
O SE.. VIRGILIO TÁVORA- Tudo isso V.S• faz na
apropriação ...
O SR. CARLOS WALTER - O Diretor Belotti, na
sua exposição, aqui, afírnlou que, para o desenvolvimento da Bac.ia de Campos, teríamos gasto o equivalente a 7
bilhões de dólares. Não foi? Eu não saberia dizer aqrii
quanto foi em dólares, mesmo. Só poderia dizer a V. Ex'
o seguinte: esses projetas, das sete plataformas que foram instaladas na Bacia de Campos, foram feitos por
companhias internacionais. Hoje não serão mais. Serão
feita-s Pelo nossO grupo engenharia bãsica. Isso foi uma
grande despesa,_talvez em dólar. As plataformas que foram instaladas, com exceção de duas, talvez, na Bacia de
Campos acho que apenas uma, foram feitas- todas ilo
Brasil.

_ O SR. VIRG!LIO TÁVORA -Advogado do Diabo.
Aumentando a lâmina d'água, ainda serão feitas essas
plataformas cá no Brasil? Qual a idéia que V. S.• tem?
--ou teremos que nos socorrer de tecnofogia e fornecimen~
to de material de fora?
O SR. CARLOS WALTER - Posso lhe informar
que, quanto aos projetas, eles serão feitos no BrasiL Um
projeto desse pode custar 5 milhões, 6 milhões de dólares
ou atê mais.
Quanto à construção dessas plataformas para ãguas
profundas, não sei. não sori especialista em engenharia,
de construções metálicas, não poderia lhe dizer. Proque
podem entrar aços especiais que deveriam ser importa~
dos. Todas essas plataformas feitas, com poucas exceçôes, foi utilizado o aço nacionaL Os insumos todos
foram nacionais, exceto parte de instrumentação foi
muita coisa importada.
Então, nessas âguas profundas, devido aos requerimentos de aços especiais e outros equipamentos especiais, não poderia agora lhe dizer assim quanto vai ser
em dólar e quanto vai ser em cruzeiro. O que lhe prometo mandar mais tarde é no que já foi feito.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA -

Exato.

O SR. CARLOS WALTER --Agora, quanto à perfuração, não sei se o Chefe de Exploração da PETROBRÁS, Dr. Hélio Falcão teria idêía desses 877 dólares quanto seria em dólar mesmo, dólar, dólar e dólar
cruzeiro? Dólar equivalente.

O SR. HELIO FALCÃO- Para perfumção?
O SR. CARLOS WALTER- Desses 877 dólares por
metro ...
O SR. HÉLIO FALCÃO - O conteúdo de dólares
hoje, seria da ordem de 30%.
'
O SR. CARLOS WALTER- 30%. Você estâfalando
devido às plataformas que nós ainda alugamos, não é?
O SR. Halo FALCÃO- Exato. A todos os custos
que nós tívemos em dólares.
O SR. CARLOS WALTER- Contratos de companhia de serviços...
O SR. liÊLIO FALCÃO ....:.__-Equ-ip~entos ~ainda
c9_mpanhia de serviços.
O SR. CARLOS WALTER- Agora, Seriador, tem
coisas que nós pagamos em cruzeiros equivalentes, mas
poderíamos ter ficado livre disso, por exemplo: barcos de
apofo, nós estamos esperando que sejam construídos no
Brasil, mas existem dificuldades de financiamento e nós
ainda contratamos barcos.

O SR. VIRG!L!O TÁVORA- Ê uma das perguntas.
Não avance nisso não que estamos perguntando a V. 5'
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justamente por esses termos, para ter respostas ao que
nos são dados, as perguntas que nos são solicitadas. Eu
não sei, Sr. Presidente, se eu estou abusando ai da bondade da Comissão .. ,
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais)- Esteja à vontade.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ..•é justamente à que
se pergunta tem que se responder ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Eu acho -Que-a
ComissãO é para Isto, é pã.ra investigar a gestão.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA - Entito, 261 dólares,
mas dólares mesmo, quer dizer, divisas. Nós não podíamos fazer um esforço maior, e af vai entrar Justamente
toda essa parte quejâ foi ... o sr. se lembra qüando ainda
hã pouco lhe falamos sobre o apoio? Nós não podeiíamos fazer um esforço maior para ir nos livrando dessa
dependência, não? Porque, não sei se V. Ex' sabe, nesta
mesma sala nós assitimos senlpre que os depoimentos, aí
a CPI, de um caso menos agradável do que esse, da SUNAMAM, uníssono afirmam os estaleiros que uma das
grandes dificuldades com que se defrontam é justamente
a falta, inclusive pelas estatais, estatais leia-se PETROBRÁS, encomendas que lotassem mais suas carreiras. Então, não tem nada que ver com estaleiro, mas é
uma pergunta que aflora. Naturalmente já foi feita-ãlgumas vezes. Talvez esse apoio não pudesse diminuir essa
quantia que, V. S• há de reconhecer, ainda está grande
261 dólares por metro. ~. está grande!
O SR. CARLOS WALTER- Eu acho que sim e nós
podemos dimínuir esse prOblema, por exemplo, dos barcos de apoio, nósesiamos com 20 ou 25 barcos encomendados à indústria nãcional sem viabilização pelos estalei-ros. A situação dos estaleirOS...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- útimOl"COnta isso direitinho.

O SR. CARLOS WALTER - 'l. Ex• permite que
peça ao meu Assistente? Doutor Falcão?
O SR. VIRG!LIO TÁVORA - Ótimo! Quem lhe
afirmou justamente o Contrário ... Se V. S•_estâ me affrmando assim, ótlmo, ê no serit1do da inforrilaçã-o que V.
S• dá.
O SR. CARLOS WALTER- Por favor Falcito me
dê os nútiteros das nossas encomendas de barcos que estão aguardando construção.O SR. HáiO FALCÃO~ Estamos com 24 embarcações já contratadas pela PETROBRÁS e que dependem de construção, quer dizer, dependem de financiamento do BNDES com os estaleiros. _Mas_ de parte da
PETROBRÁS, os contratos que garantiam ou que permitem esses financiarilentóS]â íoi'ani assinados.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Então os -estaleiros
estavam com alguma razão e os Sr. também. Mas nessa
parte, então, estamos bem entendido. ~ao BNDES que
está faltrurdo diillieíi'o, não -é? Só pode ser issOf
O~SR.

CARLOS WALTER- Eu suponho.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nito há outros ...
O SR. CID SAMPAIO-- O Senador Virgílio Távora
me permite?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O Senador Cid Sam:~
paio me pediu uma garupazinha. Ã vontade.
O SR. CID SAMPAIO- O cálculo foi de877 dólares
por metro de perfuração na plataforma marítima. Eu
pergunto: este valor é só para perfuração?
O SR. CARLOS WALTER- Perfuraçito.
O SR. CID SAMPAIO- A manutenção, o suporte,
os navios, o alimento, nada disso está incluído?
O SR. CARLOS WALTER- Não. Quando falaperM
furação é o Custo global.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Assim eu entendi._

O SR. CARLOS WALTER- lô sim.
O SR._ CID SAMPAIO-to custo? Era isso que eu
queria esclarecer.
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O SR. CARLOS WALTER - Ê o custo do metro. O
custo do metro entra material de lama, apoio logfstico,
entra tudo.
O SR. ClD SAMPAIO -- S~m. Mas, isSI? ~--

0 SR. CARLOS WALTER -Se em algum item des~ entrar-dólar, jâ est~ lá.
O SR._ CID SAMPAIO- No período de perfuração,
de exploração.

nã~_ !:I~Criodo

O SR. CARLOS WALTER- Não. No período para
perfurar os poÇos que nóS estamos nos i'eferindO. ..

O SR. CID SAMPAIO- Só para perfurar?
O SR: CARLOS WALTER --...__ a custos de perfuração.

O SR. CID SAMPAIO ração.

Exclusivamente de perfu-

O SR. CARLOS WALTER- Exclusivamente.
O SR. CID SAMPAIO- Era isso que eu queria esclarecer. Não estâ incluído o custo de manutenção. Quer
dizer, e de operação? Não é o custo de operação do
poço?

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -

Explotaçito.

O SR. CARLOS WALTER- Ah! explotação. Não
- ínclui o custo de explotação. Esse é o custo para perfurar.
O SR. CID SAMPAIO - Só p:ira perfurar. Muito
obrigado.
O SR. VIRGTLIO TÁVORA- Então, agora, corileça
a parte da oposição cordial. Como é, então, que, numa
oecessidade tão grande dessa, está se sujeitando a PETROBRÁS a ter- claro não possufmos acesso às fontes
temos que nos guiar pelo que comunica a imprensa,
como afirmado por autoridade,-~ a esse prejuízo de 1,3
trilhão por mês se os Srs. estão precisando pelo que se está vendo aqui é muito dinheiro ainda para p·erfuração e
para exploração.
--

-

-

ó SR. CÃRLds WACTER --COm"!eiaCão a essa
parte de prejuf~o, c;:ssa parte econômfcii; o Diretor Belot- ---

ti já deu os -isclarecimintos aqui.

0 SR. VIRGILIOTÃVORA- Que não-satisfizeram
em nadinha. Perdão, ~eu amigo, e foi registrado.

O SR. PRESIOENTE (César Cais) - E fõi registrado.
O SR. CARLOS WALTER -

Eu não tenho ..

O SR. VIRG!LIO TÁVORA-' Queparece coisa de
alucinado. Aonde não se pode bolir é nisso, não ê?
O SR. êARLOS WALTER- O Doutor Cid RodriM
ques, que ê o Chefe da nossa Divisão Planejamento queria tal vez tentar esclarecer.
OSR. VIRGILIO TÁVORA- Vamos ver se ele consegue e5,$a maravilha? Vamos lã.

O SR. CJD RODRIGUES- Senador Virgílio Távora, vou responder uma pergunta anterior de V. Ex•, com
relação à Bacia de Campos, e eu posso lhe passar um
quadro que demonstra que a PETROBRÁS investiu até
_3J-l2-84, o !;quivalente_ a_ 7,3 bilhões de_ dóla~es. sendo
que apenas 2,2. bilhões foram dispendidos efetivamente
em moeda estr~ngeira. E, também, para efeito de comparação ...
O SR. VIRG!LIO TÁVORA- 30%, não é?

o· SR. CID RODRIGUES-- Exato.-E-para efeito de
comparação, eu apresento a"qui do lado o valor da produção obtida nessa mesma Bacia até 31-12-84, que foi
certa de 7,2 bilhões de dólares. Ou seja, nós dispendemos
eri1 niCJeda estrãngeira; efetivamente, 2,2 óilhõi!s e-Obtivemos uma economia de divisas, também efetiva, de 7,2 bilhões de dólares.
Também_ para orientar não só o_ Senador Virgt1io Távora nessa pergunta mas toda a Comissão, cabe fazer
menção a alguns aspectos mencionados pelo Senador
Roberto Campos, quando S. Ex• afirma que a PETROBRÁS hoje recebe 30 dólares pelo petróleo nacioM
nal. Na verdade, é esse o preço que o consumidor paga a

Setembro de 1985

uma taxa que estâ defasada, que estâ 80% da taxa efetiva.
Então, efetivamente, a PETROBRÁS estã recebendo em
cruzeiros o equivalente a pouco mais de 23 dólares. Se
oós deduzirmos os 2 dólares e 95 centavos, o equivalente
em dólares que nós pagamos de royaltles, e nós pagamos
royalties, coisa que o Senador parece desconhecer ao dizer que a PET_RO BRÁS não paga royalties. Não, nós pa·
gamOS i'oYaltieS, sempre pagamos royaltles ...
--o-sR. PRESIDENTE (César Cais)- Não é verdade.
O Séhador-âisse que pagava, apenas que ·as mi.dtinacionais pagavam quinze vezes mais.
O SR. CID RODRIGUES- Eentão,querdizer, nós
recebemos 23 dólares por todo o barril de petróleo con·
sUmido no Brasil. Essa receita da PETROBRÁS de 23
dólares por barril, cerca de 40% desse petróleo é pago a
30 dólareS. Quando se fecha a conta no Banco Central se
paga 30 dólares, contando o custo, o frete, o seguro.
Então, a receita, que sobra para remunerar os 60% da
produção nacíonal, nós veremos que é inferior a 20 dóla·
res, há uma diferença entre o que está na estrutura nominal de JO dólares e o custo dito aqui de 20 dólares, essa
diferença de 8 dólares e meio por barril, que mencionou
o Senador Roberto Campos, ela não existe efetlvamente,
quer dizer, existe ilo momento em que a estrutura é feita,
mas, gradativamente vai perdendo e, mesmo se fizermos
as contas, nós vamos ver que a conta do Senador Roberto Campos não estâ correta, quer dizer, 8 dólares e meio
por barril...
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A conta foi do
Dr. Paulo Belotti.
---o-SR. VIRGILIO TÁVORA- Um momentinho Dr.
Cid, vou ajudã-lo um pouco, porque aqui o Dr. Paulo
Belotti estâ contradizendo V. S•
O SR. CID RODRIGUES- De 8 dólares e meio, tenho certeza que o Dr. Paulo Belotti não fez essa conta:.
O~SR. PRESIDENTE (César Cais) - Eu gostaria de
dizer ao_Dr. Cid que os esclarecimentos estã_o fugindo da
indagação. Pe~o a· V._S• que pare com essa questão porque estamos fugíndo do assunto específico.· Mas, nós
aceitamos elementos que venham por escrito.

O SR..~IRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, aqui
não estamos como acusador, ao contrário, nesse pedaço,
nó~ desejam_os !lluito, cada vez _mais, saber nossa posiÇã~. PortantO, aquí não_ há outra finalidade senão a
ve(dad.e é,justaffienl:e, nã brilhante exposição do Belotti;
a parte que não ficou bem explicita foi eX.atamente essa,
eu vou fazer um apelo ao Dr. Cid para que esclarecesse
Isso~ p6rQue ê inesmo desagradável a gente estar aqui
disculihdo "issO, um -diz.uma coisa outro diz Outra, o que
não leva a nada.
Finalmente, então, eu pergunto V. S•: como tirar esSe
trilhão e 300, porqile é o prejuízo' que Os srs. têm .a:í; que
como ê no dia 20 de julho que vai ser, então vão pegar 2
meses e 2/3 o que nós dá, salvo engano de aritmética, 3
trilhões e 400 de prejuízo.
Nós não estamo!' precisando mais de perfurar, como é
j_uostrunen~e_ ~a P~~RO ~RÁS que v~i fazer-isso? O Sr. já
pensou nã pergunta, foí a crítica-perguntã, o mecanislllo
de compensação que o governo dê a isso, ele não está so_correndo tanto tamborete por aí afora? Capitaliza a PETROBRÁS naquilo que ela tomou de prejuizo. ~uma
sugestão.
Sr. Presidente, da minha parte considero-me satisfeito
e, mais uma vez, lamento não ter ouvido a palestra do
Dr. Walter mas, vou lê-la de cabo a rabo, e estamos a espera dos esclarecimentos que certamente serão convinCentes do -Dr. Cid.
O SR. PRESIDENTE (Cês-ar Cals) -Com a palavra
o Dr. Carlos Walter.
O SR. CARLOS WALTER- Mesmo correndo o perigo de ser considerado ignorante, prefiro não discutir
esse assunto que é especialização da área financeira.
Em primeiro lugar, sendo o diretor mais eficaz dei área
de exploração, confesso que não vim aqui preparado
para ter uma discussão à altura com V. Ex.•, mas, depois,
os esclarecimentos serão dados.
Em segundo lugar, se V. Ex• me permite, o Senador
Roberto Campos falou em fraqueza do nosso Presidente,
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eu queria dizer que--os fatos não ocorreram-i:xatamente
assim.
É que, realmente, os membros da sociedade de enge-

nheiros pleitearam do Presidente um exanie dessa matéria e o Presidente passou o assunto para mim e, daí em
diante, o Presidente confiou em mim, como seú diretor, e
se afastou do problema, e eu reconciliei as partes e o con-

trato serâ assinado a semana que vem com a CHEVRAUX.
De modo que sinto que o Senador Roberto Caffipos
não estã mais presente, mas, queria apenas prestar esse
esclarecimento para que não se pense que o Presidente
da PETROBRÁS fez alguma coisa qu-e se passasse como
foi descrito. Eu resolvi o problema estã resolvido e vamos assinar o contrato amanhã.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Sabido que são as divergências que tenho com o Senador de Mato Grosso a
esse respeito, em todo caso terei o prazer de transmitir a
S. Ex~ a informação.
O SR. PRESIDENTE (Cés~r Cais) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sev~ro Gomes.
O SR. SEVERO GOMES- Sr. Diretor Carlos Walter, V. S• nos traçou, hoje, aqui,-um panorama da área
de exploração da PETROBRÁS e que só faz aprofundarmos um conhecimento que, em grande parte, já era
do conhecimento da opinião pública, o de um excelente
desempenho que tem tido a PETROBRÁS em seu trabalho de exploração e produção de petróleo nestes últimos
anos.
De qualquer maneira, há algumas questões que, no
nosso entender, precisariam ser mais iluminadas.
V. S• falou do menor interesse em investir em nossas
bacias por parte de empresas contratantes de contratos
de risco. Nós temos assistido, desde os primeiros contratos de riscos, mudanças especiais nas característicaS desses contratos de risco, quer dizer, desde o período do
Presidente Geísel, em que nós tinhamos contratos muito
rígidos, até os últimos em que as áreas são mais amplas,
essas empresas não assumem obrigação de explorar o petróleo de acordo com a conveniência do País e, também,
não assumem o compromisso de perfuração, podem fazer outros modos de exame preliminar e durante um
tempo bastante largo.
Isto aí, coloca-se à indagação, quer dizer, hoje a grande massa da área sedimentar brasileira estâ, vamos dizer,
aberta_aos contratos de risco, a PETROBRAS na realidade tem uma parcela bem menor do que aquelas que estariam à disposição dessas empresas.
Se elas têm, vamos dizer, um menor interesse em investir, se até hoje têm mostrado uma incapacidade para
encontrar petróleo, eu pergunto: primei&oj por que esse
abrandamento n·os contratos de risco quando, na verdade, estamos verificando, primeiro, a ineficiência dessas
empresas e, segundo, estendendo cada vez mais ãreas
para o contrato de risco que, amanhã, poderia significar
através desse abran-damento dos contl:'atos uma cessào
de âreas importantes para o nosso futuro.
Essa a primeira pergunta.

O SR. CARLOS WALTER.,..- S<nador Severo Gomes, a questão que falei, de menodnteresse, tem um sentido relativo, porque as companhias contratantes que se
apresentam para o contrato de risco estão em busca,
como disse, devido à estrutura. do contrato, em busca de
acumulações de maior porte e poderiam despertar um interesse muito maior se elas, em suas primeiras tentativas,
tivessem _enc_ontrado esses campos, porque tiveram uma
ação que não foi correspondida e naturalmente, talvez_ o
interesse continue sendo menor que seria se tivessem descoberto acumulações de maior porte.
Não queria dizer com isso, talvez me tenha feito enten-der mal, que não tenha havido interesse porque, recentemente, assinamos contrato c_om ª_Ford, _na Bacia de Marajós, ·na Foz do Amazonas, e agora com a CHE~
VRAUX, 5 blocos e até mesmo as nossas companhias
nacionais assinaram, parece que, 3(T blocos na Bacia do
Araripe, no Rio Grande do Norte.
O abrandamento, essa e uma compreensão de que ex·
piorar petróleo, m.1rn pequeno bloco confinado ex:atamente num pequeno bloco, é muito difícil de haver um
julgamento, se convém investir Inais ou não, antes de se
fazer trabalhos de geofísica, porque as companhias con_tradiças não contam co-m as informaçõçs globais das ba~
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cias que pCnnitem um quadro geral das características da
batia sedimentar, elas contam com um bloco de 3 mil
Km 2 no mar ou maior em terra, mas um bloco restrito.
Então ao longo dQ _desenvolvimento d.os contrato_s de
risco elas pleitearam que tivessem o direito de fazer os le_vantanfentos geofisicos e-avaliarem se convinha investir
em exploração ou não. Dessa maneira, os contratos, de
uma certa êpoca em diante, passaram a ter opção de perfuração após os levantamentos geofísicos, porque feitos
essês levantamentos geofísicos; se não fossem detectadas
nenhuma estrutura no bloco que conviesse ser perfurado, eu não sei se estaria certo dizendo que seria até uma
pervesidade obrigar o camarada a furar, para cumprir o
contrªto, sem nenhuma possibilidade de achar petróleo,
jâ que o nossO intuito é achar petróleo, e nós estaríamos
obrigando a furar um poça apenas por raz(les contratuais depois dos levantamentos geoffsicos mostrarem
que naquela área não existissem estruturas que merecessem qualquer outro investimento.
Isso foi o que nos orientou a dar uma opção ao fim
dos trabalhos sísmicos e qlie talvez seja isso que tenha
J:TlOÍivado do Senador a palavra abrandamento, mas este
rOrUnl -dos- abrandamentOs.
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) - Eu gostaria de
dar um esclarecimento adícíonal ao Senador Sever.o Gomes, uma vez que a proposta de uma modificação nas diretrizes para a PETROBRÁS de contrato de risco foi feita pelo então Ministro das Minas e Energia que preside
esta ConüSsão.
Na realidade, como dísse_o Dr. Carlos Walter, e para
chegar a esta conclusão, o próprio Ministro ouviu diretamente tOdas as empresas que estavam em contrato de risco pa:ra saber por que e quais eram as dificuldades ou os
obstâculos que estavam encontrando, e· praticamente o
obstáculo maior é que sendo dado a atu_ação num bloco
e nào numa bacia s_eria difícil tirar as concluSõeisãbre a
decisão de perfurar ou não, porque às vezes as informações limitadas ao bloco não dariam para o estudo
geológico ou o_ estudo sfsmico mais completo. Então, as
empresas pediram, esse foi o assunto mais importante,
que tivessem direito a ter acesso, comprando naturalmente, às informações da bacia e não limitada ao bloco.
Essa foi a de:çisã.o mais importante que levou a um
maior interess_e_ das_ empresas.
O SR. RELATOR (_Seyero Gomes)- Se V. Ex• permite, embora V. EX~ esteja na Presidência desta Comis-são; eu teria também que pedir uma hora de esclarecimentos; quer dizer, nós vínhamos realizando contratos
de risco dentro de um determinado padrão, V. Ex• consulta-as empresas e elas sugerem que terão maior interesse d_esde que possam estender essas áreas.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com o conhecimento.
O SR. SEVERO GOMES- Bom, elas têm o conhecimento, mas com a opção de depois para a perfuração,
quer-dizer, é eyidente que serã do _ínt~resse _delas alargar
o mais posslVel o seu domírllo sobre a bacia sedimentar
brasileira. Então, eu não_ discuto_que _isso aí seja do interesse dessas empresas, se V. Ex:~ ouviu-as deve ter percebido que isso era interesse. O que se pergunta é se o 1nterçsse nacional estã resguardado com esse abrandamento
dos contratos de risco e com concessão de- áreas cr~.cen~
tes_ e, possivelmente amanhã, termos contratos de risco
cobfindo 80% da área_ SJ::d.imentar e a PETROBRÁS ficando com 20% da área sedimentar, levando em conside-ração que até agora elas têm mostrado, pelo menos, incapacidade de encon~rar petróleo.

0 SR. !>_RESIDENTE (César Cais) - Concedo a palavra ao Dr. Carlos Walter Marinho Campos.
O SR. CARLQS_ WALTER - Falamos aqui e~ dÕis
abrandamentos-: -o_ primeiro é dar acesso a dados regionais para que se fizesse uma interpretação mais geral da
bacia e, o segundo é a opção para a perfuração ao fim de
um certo tempo. Caso il6s não tivéssemos feito, e a feitura disso· e a aceitação desse abrandamento não resultou
também em resultados notâveis, mas caso não tivéssemo-s feito isso, evidentemente, o interesse podia ser ainda
menor e o interesse que está no contrato de risco admite,
se-é que o contrato de risco existe e é, vamos dizer assim,
admitido pelos poderes constituídos, é porque nós queremos que seja descoberto petróleo no Pais, porque não fa-
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zia sentido nenhum ter o contrato de risco e interpor todas as dificuldades possíveis para que isto não acontecesse. Agora, a qualidade _das áreas dadas ao contrato de
risco não é uma qualidade privilegiada. Na minha interpretação, como eu disse, ci contrato dexi.sco foi instituído para que viessem aqui trabalhar em áreas onde nós tivéssemos tido, no passado, grande dificuldades e os nossos resultados tivessem sido medíocres. Eu acho que isso,
numa grande média, aconteceu. Por exemplo, esse contrato do médio a.m~.:?:onas, uma área onde nós ainda continuamos com algumas dificuldades Sérias, em termoS de
tecnologia geofísica, eles pegaram uma área maior mesmo assirri eles terão, após a sísmica, de nos devolver a
metade dessa área e, depois, suscessivamente, ir devolvendo áreas, mas em outras áreas que eram mais promissoras nós não - partindo desse princípio que vieram
aqUi Para abrir riovos _b_orizontes- permitimos que entrassem, houve época em que queriam entrar na Bacia de
Campos e propunham coisas artificiosas cOmei se fossem
microblocos entre campos sendo descobertos e coisas
como essas, propuseram ir para águas profundas, e tanto
as autoridades governamentais, porque não sou eu que
decido, que não dou a palavra final dessas coisas, não
permitira que isso fosse feito, e se liveSse sido feito evidentemente quem estaria suprindo esses campos gigantes
agora eram eles.
De modo qlie eu acho que o interesse nacional, até
aqui, tem sido preservado, salvo engano meu, corretamente.
O SR. SEVERO __GOMES -- Um dos argumentos
sobre a validade dos contratos de risco, inclusive defendido pelo Dr. Belotti é o de que essas empresas fizeram
pesados investimentos e, por isso, nós ganhamos expe·
riênci as, conhecimentos geológicos maiores, até porque
essas empresas detêm, vamos dizer, maior conhecimentos e tecnologia.
As informações, e são informações do jornal, de que
os investimentos das empresas que hoje executam esse
contrato de risco andariam em torno de I bilhão e meio
de dólares ou qualquer coisa dessa ordem.
Fazendo um cãlculo dos custos da PETROBRÁS por
metro perfurado, os engenheiros da PETROBRÁS chegam à conclusão de que os custos das empresas contra-

~~~t~5d~~~~~:r~~o :~~~BS:,Á;:uitas vezes, maiores do
-- Então, a indagação que surge ê: será que elas estão
realmente investindo esses valores ou se estariam, vamos
dizer, superfaturando determinados itens e na realidade
não investindo? Porque o contraste entre as diferenças de
custo da PETROBRÁS para os dessas empresas não são
de lb% ou de 15%, mas de algumas vetes o custo da PETROBRÁS.
Então eu gostaria que a V. S' pudesse trazer o seu julgamento a respeito desta diSCrepância entre o cuSto das
empresas contratantes e o da PETROBRÁS?
O SR. CARLOS WALTER- Senador Severo Gomes, os investimentos contabilizados, porque a superin~
tendência de contratos de risco, cujo o Presidente está
presente aqui, isso nó_s temos pessoal lã fiscalizando fatora por fatura e contabilizando essas coisas e não detetamos assim exageros, mas-eu queria comentar apenas que
o investimento feito por essas companhias aqui, hoje no
seu total, 1 bilhão e 500 milhões de dólares, desse bilhão
e quinhentos milhões de dólares, quatrocentos milhões
- estou arrendondando mas tenho os dados tod®_ direitinhos aí - equívalentes foram gastos pela PAULIPETRO, então nós ficamos aí com l bilhão e pouco, que a
associação de geólogos alega que o contrato de firmas estrangeiras para perfurar os postos naturalmente quem
recebeu os dólares nesses serviços foram as firmas es-trangeiras e se foram com os dólares então não ficou no
- Pãis f bfihàO- de dólares, ficou mUito nl.enos, porque eles
estimam aí num jornal, que eles têm publicado, dólares.
Bom, eu estou me referindo na ininha palestra não a isso,
eu estou me referindo ao fato de que eles deixaram 147
mil quilômetros de linhas processadaS cUjos custOs são
conheci_dos. N9~ p_ÇJdemos fazer a conta de quanto custa
iSso, estou dizenOo que eles furaram 127 poços, esses
poços aos custos, em média, de 5 milhões de dólares cada
um, podemos fazer as contas, deixaram relatórios técnicos, deixaram informãções que nós Usamos na nossa exploração corrente. Aí já é unla quantificação um pouco
mais subietiva, quanto vale um relatório, mas é isso que
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eu estou dizendo que eles deixaram. Eu não me proporia
discutir se esse bilhão de dólares ficou no Brasil ou se foi
levado com as próprias companhias. Se nós quisermos
apreciar isso e-rn n-umero nós temos que dar valores ao
que ficou mesmo, e o que -ficou mesmo fof isso.

O SR. SEVERO GOMES - Sr. diretor, a__ I'E:TROBRÃS tem uma avaliação de quanto é que custa o
metro perfurado pela PETROBRÁS em terra1-0 SR. CARLOS WALTER- Estã aqui, 270 dólares
por mês.
O SR. SEVERO GOMES - V. Ex• teria elementos
para nos informar quanto custou o metro perfurado da
PAULIPETRO?

O SR. CARLO-s-WALTER - Naturalmente~ eu não
sei se o Dr. Reis trouxe isso, mas n6s tCmos Isso n8. PE-~
TROBRÁS, com detalhes.

O SR. LUIZ REIS- Não tenho, no momento, quanto custou para a PAULIPETRO,_ mas tenho os valores
que estimam, quer dizer, a PAULIPETRO investiu realmente, segundo os dados da SUPEX, 441 milhões de
dólares e perfurou 121 mil metros de poços, 33_ poços,
além disso ela levantou cerca de 8 mil quilómetros de
sísmica, quer dizer, -pode se dC:duzir daí o custo da sísmica e chegar a um valor a metro perfurado.
O caso daPAULlE'ETRO talvez não seja o mais típiCo
para justificar, porqUe os cUstOs das contratantes de risco tendem a ser, pelo menos, lígeiramente superiores ao
da PETROBRÁS, principalmente na área da perfuração, o próprio Dr. Falcão pode esclarecer que os contratos da PETROBRÁS são, de modo geral, a longo termo, um ano, dois anos. As companhias contratistas,
muitas vezes, por obrigação de um a dois poços, trazem,
simplesmente, um equipamento de perfuração para 90dias, e essa mobilização logicamente estã incluída no
custo do poço, isso é um fator que aumenta os cus~os;
outro seria dizer o custo dO próprio pessoal, a mão-deobra estrangeira, que é mais cara do que a nossa, nestas
sondas estão sempre presentes engenheiros das contratantes, que vêm aqui para acompanhar os poços. Então
existe uma tendência, mas eu posso garantir que todos os
contratos são aprovados, sobre, vamos dizer, uma prévia
licitação de preços, e só são aprovados os contratos depois de aprovados pela SUPEX, que além disSo ainda
acompanha a perfuração dos poços com levantamento
das linhas sísmicas.
O S:R. SEVERO GOMES- De qualquer maneira, esses elementos nós poderemos receber, pois temos iriteresse de conhecer a profundidade da atipicidade desse
poços.
Se nós admitiiiloS-a hipótese de que os poços-iCali.Ziidos nos contratos de risco têm um custo muito maior do
que os da PETROBRÃS, no momento em que esses
poços, que são de pequeno intereSse para as contratantes, como é o caso_ do gás da Bacia de Santos, ou o poço
de petróleo na Bahia, como a PETROBRÁS indeniza
essa empresa dos gastos que realizou até aquele momento para se apossar, vamos dizer, daquele achado, poderia
ocorrer que essa empresa, ao ser indenizada, na medida
que estiver superfaturando ou agravando os custos, que
ela na realidade estivesse realizando lucros, e até lucros
vultosos dentro desse processo de indenização pelos gastos realizados.
O SR. CARLOS WALTER -Senador, não existe
propriamente um superfaturamento, o que existe é,
como ele explicou ai, um maior preço. Explicou muito
bem. Trazer uma sonda para furar dois poços e contratar
uma sonda para fi~r aqui três anos furando poço, nat~~
ralmente é uma díferença de preço, e ainda mais, a moDilização de uma sonda dessa coisa para ir e vir é o caSo de
um milhão de dólares de ida, um milhão de dólares para
voltar, então naturalmente isso traz custos maiores, mas
esses custos s'ào pagos aos centralistas de perfuração e
não hã um lucro, eles não fazem um lucro em cima disso,
nós temos uma fiscalização para isso, não há essa preocupação. Mas fica um pouco mais cara por essas razões
que acabaram de ser explicadas. Mas que também não
chegariam à ordem de 20%, 30%.
O SR. LUIZ REIS- Eu.queria adiantar que; em alguns casos, esses preços são limitildos pela PETROBRÁS, muitas vezes se faz uma licitação e se chega

a um valor que é superior ao que comum ente é usado na
indústria, e simplesmente a companhia é informada de
que aqueles custos só são aceitados até o limite Que a PETROBRÁS acha adequado. _São cem técnicos da PETROBRÁS -que cuidam eXplicitamente dos contratos, e
as contas são aprovadas~-~xistem auditores; logicamente
eu_ estou dizendo ao_senhor que existe chance de os custos serem m:tiores, mas eu acredito em pouca possibilidade de haver um superfaturamento. Além do mais, as
companhias de petróleo não estão diretamente ligadas às
companhias de serviço, são outras companhias, quer dizer, n~o_ê uma comp_a_nhia da PE-CfEI"f q!l~~stá fur_a!l_do_
com a PECTEN, é uma companhia que trabalha no mercado internacional, inclusive algumas_ delas que trabalham para a PETROBRÃS, quer dizer, não são preços
artificiais.
O SR. SEVERO GOMES- De qualquer maneira, é
muito difícil verificar o conflito de ii:J.teresses entre uma
empresa, uma PECTEN, e a que ela contrata, pode haver harmonia de interesses em determinados casos.
Õ Sr. Diretor informou. aqui, que é um velho conselho
de caçadores de petróleo procurar petróleo ondejã existe
ou perto dele. Daí essas tentativas de procurar pequenos
blocos na Bacia de Santos, que seriam os contratos de
certeza,- não seriam- niais c-Ontratos- âe risco. -Mas tudo
isso nos ·remete, e hoje ouvimos com alguma apreensão a
resposta que V. S•deu ao Senador Roberto Campos, embora ele jã estivesse ausente, de que o contrato com a
Chevraux ia ser firmado amanhã. Ora, as informações
que recebemos é de que esse contrato é vizinho do MAS26, onde a PETROBRÁS já realizou trabalhos e que,
caso a PETROBRÃS venha a descobrir petróleo, não há
contrato-de risco, caso não venha a decobrir, também a
Chevraux não precisara. fazer a sua prospecção. Então,
estaríamos dentro dessa questão, de que nós estamos
hoje fazendo um contrato de risco e que a noticia anterfor é de qUe- o Presidente Hélio Beltrão tinha se recusado a assinar e que esse contrato é de área contigua àquela
que a-PETROBRÁS já realizou trabalhos, já tem uma
massa de informações e, portanto, bastará a Chevraux
aguardar, para ver se a PETROBRÁS acha ou não petróleo. Se achar é contrato de risco e se não achar também não é porque ela não precisa procurar. Ora, realmente. são essas as informações que eu funho. E gostaria
de checar uma outra, de que no mêâio Amazonas há
concessões para ELF que circundam uma ãrea da PE-_
TROBRÁS, quer dizer, ao coritrãrio do que faiem países
como a China, que -dão uma pequena ãrea e preservam o
restante para que, amanhã, na ocorrência da descoberta
do petróleo, possa beneficiar o país; nós estaríamos fazendo ao contrário, nós estariamos com uma pequena
__ á.rea_cercada pela ELF por todos os lados, e na medida
em que amanhã a PETROBRÁS possa achar o petróleo
os contratos de risco com a ELF seriam beneficiados. No
caso da Chevraux e da ELF colocam essa questão de que
a melhor ma11eira de achar petróleo é pr'?curá~lo ondejá
existe ou onde há- sinais -de petróleo, ou ondejâ há alguém descobrindo o petróleo.
O SR. CARLOS WALTER - Bom, em primeiro lugar eu qu~ria me referir ao caso do M~S-26.
Essa área ·çt_o Maranhão, se não me engano, esse é o
bloco que foi questionado, aqui nós estamos perfurando
um poço MAS-26. Eu disse para os meus colegas, estudantes de engenharia, que estou aqui, mesmo que os contratos fossem destituídos, e praticamente todos esses blocos passassem de uma maneira ou de outra, pela minha
aprovação. Em uns eu intervi diretamente. Eu acho que
não fiz um mal trabalho, desculpe-me parecer pretensioso, na escolha desses blocos, devido aos resultados das
companhias de contrato de risco. E esse bloco, na verdade, eu tinha conhecimento que ele ia ser oferecido a contrato de risco, e acho que as possibilidades são pequenas,
não acho que são nulas, porque se o fossem, pelo menos,
não tinha sentido ter contrato de risco só furar em lugares que têm possibilidades nulas. Esse poço, como o
nome está dizendo, MAS-26, tirand_o poços furados nesta regí"ão; Só aquijá~furamos mais de 20 paços, procuran.
do esses mesmos objetivos-. Esse, portanto, é o vigésimo
poço que nós perfuramos. Portanto, convenhamos que a
taxa de riSco- é bastante elevada. A questão se prende à
poSsibílídade de haver umas areias, não estruturas, mas
ardas que poderiam proporcionar ~escobertas nos chamados campos extratigráficos, em que não há controle
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estrutural, seriam areias, vamos dizer, lenticulares que
desapareCessem em todas as direções embutidas em rochas impermeáveis de muito difícil prospecção, prospecção mais fã.cil é a em estruturas, e que deveriam ter
essa ·areías. Eu examillei os dados, antes de surgirem esses problemas, eu chamei o Dr. Raul no meu gabinete e
pusemos os dados na parede, e pessoalmente posso assumir responsabilidade deSses blocos. Não existe chance de
mais de IO% de se achar petróleo, não existe essa fantasia. O que existe é um zelo, muito natural, que acho procedente dos nossos engenheiros, mas não uma certeza, e
tenho aqui o superintendente do departamento de exploração que--esta- perfeitamente familiarizado com o
probleina, e aChe1 que não havia por que sustar e deixei o
processo continUai atê a assinatura dos contratos.
-HOuve oCasiões, perdoe-me a insistência de dizer, em
-que tive de ficar muito preocüpado com a insistêncíâ das
companhias internacionais de entrar na Bacia de Campos, com mini bloco, teoria do xadrez, que um ê seu, outro é meu. Esse problema aqui não me aflige, pode ser
até que eles descubram petróleo, mas o risco avaliado
por qualquer geólogo de petróleo internacional é um risco elevado. Eu não vi razão para fazer um cavalo de batalha em torno disso.

o sR. SEVERO CiúMES- Na questão que se coloca, hã um certo nível de risco ...
O SR. CARLOS WALTER- Não completei ainda a
minha resposta.
No caso do Amazonas, como expliquei aqui, em 1953,
nós descobrimos petróleo em Nova Olinda, que era uma
areia, e nunca conseguimos mapear realmente uma estrutura que se pudesse dizer: essa é uma estrutura válida.
O que nós mapeamos era uma anomalia de velocidade,
qu-e-quan-do se perfurava na superfície não havia estrutura. E preocupados com isso, a ímica áre-a que nós desafiava, dessas companhias, a SHELL, a PECTEN, e a
ELF, uma furou 2 poços na- área, outra 1 poço e não tiveram sucesso algum, e fizeram a proposição de fazer o
estudo global da ârea, e depois devolver a metade da
área, por isso foi feito esse contrato de risco.
Nós tivemos a primeira escolha. aliâs, essa questão de
primeira escolha, tivemos outro dia nos visitando o Presidente da PECTEN, ele disse que não tinha objeções de
que a PETROBRÁS tivesse a primeira escolha, achava
isso natural, e nós tivemos a primeira escolha e no Mêdio
Amazonas escolhemos dois blocos de 2 mil km' cada
um, e estamos explorando petróleo nesses blocos.
-Eu até admito que se possa achar que foi um pouco
exagerado o tamanho da área para um estudo global,
mas não esquecendo nunca que depois tem que se devolvera metade do_s blocos.
O SR. LUIZ REIS - Gostaria de complementar a
resposta do nosso Diretor, dizendo ao Senador Severo
Gomes que o Diretor focalizou duas hipóteses para exploraçã() do petróle(): uma d_a extensão das descobertas e
outras por analogia. Na área do Pará, onde se situam os.
5 blocos da Chevraux, o único a produzir petróleo foi o
PAS-11, que recuperou cerca de 2,5 milhões de barris. Ã
sombra do contrato de risco, isso não pode ser nem exw
tensão, que qualquer campo c-om 10 milhões de barris é
completamente subcomercial e não será desenvolvido
sob contrato de risco. E a exemplo do que aconteceu na
Bahia, o campo seria devolvido à PETROBRÃS. 1:: preciso que haja; que apareçam, na área do contrato, campos diferentes dos que foram, pelo menos, testados até
agora, para que possa ser desenvolvido na luz do contrato de risco. No Amazonas, a mesma coisa, nós ternos alguns poços nO Médio Amazonas que chegaram a produzir óleo, mas nenhum deles poderá ser desenvolvido à luz
do contrato de risco.
O -sR. SEVERO GOMES - De qualquer maneira,
Sr. Diretor, aí permanecem duas indagações: a primeira
é que o risco pode ser maior ou menor, vamos dizer que
seja um alto risco. Mas mesmo que seja um alto risco,
como a PETROBRÁS está, vamos dizer, trabalhando na
área, se ela amanhã realmente descobrir petróleo, o contrato com a Chevraux se transforma em contrato certeza.
Porque ela pode ficar lá fazendo os seus levantamentos
sísmicos, porque os seus contratos de risco não a abri~
gam imediatamente- à perfuração dos atuais. Então, ela
estaria tendo concessão, pode o risco ser alto, quem vai
correr esse risco alto, já está correndo, é a PETROBRÃS
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que vem perfurando na área e nas cercanias. Então ela,
ciam a companhia, Porque o risco maior ê deScobrir os
na verdade, não estaria fazendo um contrato de risco~ ela
campos que se tornam comerciais.
~·
ocupa a ârea, vai fazer suas pesquisas, seus levantamenO SR. SEVERO GOMES - Eu tenho uma última
tos sísmicos, aguardando o desenvolvimento dos trabapergUntá que é com relação ao problema de recursos hulhos da PETROBRÁS, quer dizer, ela está seguindo o
manos, e projeção da transparência que gostaria que volconselho dos trabalhadores de petróleo a que o senhor se
tasse
ao ar,
referiu, vamos procurar petróleo ondejá existe, ou onde
promete existir de alguma maneira. Quanto à colocação
O SR. LUIZ REIS- V. Ex' se refere à treinamento
do que foi encontrado até agora, foram os pequenos
ou à lotação de geólogos?
poços de petróleo, e esses não são do interesse das conO SR. SEVERO GOMES -Geólogos, à formação de
tratantes, que elas devolvem para a PETROBRÁS, eU
geólogos e a observação que eu faria é a seguinte: nós escolocaria de novo a questão: Como é que são auferidos
tamos nesse período de 1980 e 1985 num período de
esses custos? Ela pode fazer um subcontrato com uma
granôe esforço da PETROBRÁS para aumentar a sua
empresa qualquer, não hâ conflito de interesses na medi#
produção de petróleo, a sua suficiência e tudo o mais.
da em que ela possa até carregar nos preços, serem acei#
Em 1980, nós tínhamos em formação 44, em 1981 houve
tos, fazer concorrências, essas concoi-rências podem ser
uma elevação mas, em 1982,7, 1983,13,em 1984,8eem
todas elas bem arrumadas, e na hora em que a PE#
1985 sobe para 40 e é o que estã - vamos dizer- proTROBRÁS for-comprar, vai comprar por um preço_trê~
vezes maior do que ela gastou, e estarâ ganhando dinhei-- -- ·gramado. A impressão que se tem é a de que são números relativamente discretos, Mas é uma pergunta que se
roda mesma maneira. Mas o que importa é a argumencoloca: qual é o número de geólogos que trabalham na
tação preliminar de que eles estão procurando petróleo
PETROBRÁS e de que modo eles vêm aumentando ou
onde hâ indício de petróleo, mas não é isso. Por maior
diminuindo no curso desses últimos anos?
que seja o risco, quem estâ correndo o risco é a PETROBRÃS, quem estâ prosPectando é a PETROBRÁS-.
O SR. CARLOS WALTER - São os geólogos e
geofísicos?
O SR. L~IZ REIS- Senador, me pareceu que V. Ex•
e-s!3:-i~ afirmando que os cor.tiai.vs seriam sem risco,
·o "SR. SEVERO GOMES- São os que hoje trabaporque talvez os campos de petróleo encontrados pela
lham na PETROBRÂS. E, esse volume, comparado com
PETROBRÁS se estendessem pelas ârea.s contratadas,
5 anos atrás, o Sr. tem os elementos?

O SR. SEVERO GOMES- O que elaestã pesquisan~
do, estudando hoje,

O SR. CARLOS WALTER- Eu chequei outro dia e
devia ser mais ou menos ..

O SR. LUIZ REIS- Mas ela só pode ser remunerada
caso ela descubra campos, ela tem que furar para achar
óleo. Ela só pode ser remunerada por campos que ela
descg.Qriu.
O SR. SEVERO GOMES- Coloquei duas perguntas
diferentes: uma, seguindo a sua argumentação de o que
tem sido achado, são pequenos poços, e elas entregarão à
PETROBRÁS,_ indenizados dos custos. Ülstos que evidentemente, pelo menos, fazendo uma regra de 3 entre os
custos da PETROBRÁS e dela, encontrannos uma diferença muito grande, não quer dizer que isso corresponda
à realidade, é uma coisa que precisamos nos aprofundar,
ter maiores informações da PETROBRÁS, mas ter uma
visão crítica da questão para podermos fazer com que
esta Comissão chegue a bo~ termo.

O SR. LUIZ REIS- Bem, essa lotação atual de feve~
reiro deste ano, somente do Departamento de Expio~
ração. Além desses geólogos e geofísicos existem geocientistas trabalhando ainda no centro de pesquisa, na
BRASPETRO, na SUPEX, que é a Superintendência de
Contratos de Risco, na PETROMISA, enfim, todas as
subsidiáríâs que utilizam a mão~de-obra do profissional
de geociência, EntãO, nós temos hoje, um pouco menos
de 600 geólOgos e gei:iffsicos que é a força de trabalho do
Departamento de Exploração.

O SR. LUIZ REIS --Só mais um esclarecimento, Senador. Eu diria que os custos maiores, siS:nlficam que os
campos precisam ser maiores para serem çomerciais. Um
campo só pode ser considerado comercial à luz do contrato de risco, caso o fluxo de caixa dele seja suficiente
para pagar todos os encargos que a PETROBRÁS se
obriga no desenvolvimento do campo. Então, se os custos são maiores, os campos precisam ser maiores. Por
exemplo, o campo da Bahia, da PECTEN, só pode ser
considerado comercial caso atinja 20 milhões de barris.
Como a reserva mais provãvel do campo estava situado
em 12, a PECTEN devo! veu e não recebeu nada. Ela devolveu o campo e pouco importa se os poços que ela furou na área tenham sido um pouco maiores do que os da
PETROBRÁS. Quer dizer, os cu.Sfos -maiores não benefi-

Eu não tenho a transparência, mas tenho números e,
posteriormente, iremos enviar isso, Os quantitativos, nos
últimos 10 anos, mostr!lndo que houve um crescimento
substancial na mão~de-obra de geólogos e geofisicos,
fundamentalmente a partir do ano de 1977, mais ou menos, quando a PETROBRÁS contava com 386 geólogos
e geofísicos. De lá para cá, houve um crescimento subs~
tancial, hoje com 720, portanto, nós dobramos esse
quantitativo, e o grande ingresso de geólogos e geofisicos
na· PETROBRAS ocorreu em 1978 e 1979. Nestes dois
an·os;-em 1978 enti'araiii~O geólogos e geofísicos na PE~
TROBRÁS e, em 1979,70. E, em 1980, ingressaram 139
geólogos e geofísicos n2 PETRO.BRÁS e, em 1981, 115,
V. Ex• sabe muito bem que as universidades brasileiras
não formam geólogos especializados em geologia de petróleo, a PETROBRÁS tem que arcar com esse treina~
menta e, portanto, essa massa que ingressou na empresa,
somente agora, decorridos 5 anos de treinamento inten~
so, que o Sr. viu no outro quadro, é que começa realmente a poder produzir e part~cipar ~as tarefas mais nobres
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da explOração que seria gerar locações apropriadas que

permitissem maior sucesso na procura de petróleo.
Então, esse trabalho foi intenso com o auxílio inicialmente do, serviço de pessoal da PETROBRÁS e, posteriormente, do serviço do CENPS, do Centro de Pesquisa, a quem êstã afeto o treinamento interno na empresa,
e com a· colaboração de vãrias universidades tambêm,
nós tivemos que treinar esse pessoal e, agora, nós atingimos um nível que é julgado adequado. ~ claro que nós
esse ano estamos admitindo 40 geólogos e geofísicos exa.tamente para manter uma rotatividade, ingressando gente nova na empresa que possa ser treinada para quando
houver necessidade estar pronta a prestar essa colaboração.
O SR. SEVERO GOMES- Mas eu pergunto, Sr. Di·
reter, o Sr. fez referência ao que a PETROBRÁS mantém, hoje, quer dizer, estudantes na faculdade de Ouro
Preto e na Bahia. O Sr. tem os números desses estudantes
hoje nessas duas faculdades?
O SR. CARLOS WALTER- Não. Na Bahianósdevemos ter em torno de 15 por aí ou menos.
O SR. SEVERO GOMES- Como?
O SR. CARLOS WALTER- Na Bahia nós s6 temos
geofísicos e devemos ter lá umas 15 pessoas e, em Ouro
Preto temos mais, porque em Ouro Preto temos curso de
.engenharia de petróleo e três cursos de geolcigia: um com
ênfase em rochas e reservatórios, outro com ênfase em
problemas estrutUrais que é a formação -de rochas e, outro, com ênfase em análise de bacias sedimentares com
vistas à prospecção de petróleo. O número desses estudantes deve estar próximo de 40 estudantes.
O SR. LUIZ REIS- t, o número que consta desse
.Quadro, na pós-graduação no País, nós temos um total
nesse ano de 1985, 23 geólogos e geofísicos envolvidos
nesses cursos que o Diretor Carlos Walter mencionou,
de Ouro Preto e na Bahia.
Ê interessante salientar que, alêm de proporcionar
treinamento para o nosso pessoal, nós estamos incentivando, em colaboração ·com a Universidade de Ouro
Preto da Bahia, que o pessoal externo à PETROBRÁS.
através do fornecimento de bolsas de estudo, participe,
também, desses cursos e, posteriormente, eles poderão
ser aproveitados pela PETROBRÁS ou por outra em~
presas que tenham necessidade dessa mão-de-obra que,
até então, não era formada no País, nesse nível de pósgraduação, de mestrado e doutorado em Geologia e
Geofísica.

e

O SR. SEVERO GOMES -

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Eu desejo agradecer ao Diretor Carlos Walte_r, pela exposição feita,
pela maneira concreta como pôde responder ou tentou
responder a quase todas às indagações dos Srs. Senadores, agradecendo, também, aos Srs. Senadores.
Na próxima terça-feira, as informações que aqui foram pedidas devem ser encaminhadas e, na próxima
terça, ao invês- de quarta-feira, foi escolhido o Díretor
Carlos Santana, às 10 horas.
Declaro encerrada a reunião.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I-ATA DA I• REUNIÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1985
1.1- ABERTURA
1.1.1- Comunicação da Presidêllcla
- Inexistência de quorum para abertura da sessão

1.1.2 -'Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão. Encerramento
l-EXPEDIENTE DESPACHADO

zaçào, como com bustfvel, de gás de gasogênio, bio-gâs, gás de pântano e assemelhados, nos veículos automoto_re$_. _
-Projeto de Lei da Câmara n'~ll3/85 (n9 378/83,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe<mtivo
a instituir a Fundação Universidade do Vale do J:JCUf,
em Cachoeira do Sul. Estado do Rio Griutde dô Siil:

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senadon' 166/79 (n" 2.833/SO: -miqüela Casa). que altera o
título da Seção IV do Titulo I da P8rte Especiid do
Decreto-lei n'i' 2.848. de 7
dezembro de 1940
Código Penal, e acrescenta parágrafo ao seu art. 154.

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
-

N•s 186 a 188, de 1985.

4-ATA DE COMISSÃO
S- INSTITUTO DE PREVIDl':NCIA DOS
CONGRESSISTAS
Ata de reunião do Conselho Deliberativo

de

2.2.1- Oficios do Sr. lt-S«retário da Câmara tios
Deputados
Encaminhando à revisDo do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n"~ 112/85 (nl'
origem~ que permite a utili-

'r.61-5f8S,' na: Casa de

2.2.2- Projeto de Lei
Projeto de Lei d'? Senado 256/85, de autoria do
Amaral Peixoto, que dá nova redação
aos artigos 41, 45 e §-1, do art. 55 da Lei n' 5.682 de
21 de julho de 1971 e dá outras providências.
-

Sr~-senador

6-MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LIDERES DO PARTIDO

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 1' Reunião, em 6 de setembro de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. João Lobo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
.

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Gabriel Hermes1-iêlio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de Souza
-Alberto Silva- João Lobo- Cesar Cais- Virgflio
Távora- Martins Filho - Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado- Luiz CavalcanteLomanto Júnior- João Cal,mon- Josê Ignácio Ferreira - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar
Franco - Benedito Ferreira - Gastão Müller- Álva-ro Dias - Enêas Faria- Octavio Cilrdosá.
O SR. PR'E:SIDENTE (João LObo)~ Alista de presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Eiitretanto, em plenário, -não há número suficiente para a
abertura da sessão.

NestaS condições, o Expediente que se encontra sobre
a MeSa serâ, nos termos do§2'1do art. 180do Regimento
Interno, despachado pela Presidência.
~ada mais havendo que trat~r. encerro a presente reunião, designando para a sessão Ordinária· de s-egundafeira- pr6X:irilã a:-seguinte

ORDEM DO DIA

•

Votação. eirl tUCilo único, do Requerimento n' 160, de
i985, de autoria do Senador Fábio Lucena,-solicitando a
transcriçã-o, nos Anais do SCitado, do Artigo intitU.ladõ.. direita dâ sinais de que estâ viva", do jornalista Tarei-

sio Holanda, publicado no Correio Brazillense, edição de
24 de junho de 1985.

2
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n' 18, de 1985 (n' 4.337/84, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e dâ outras providências. tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 526 e 527, de
1985, das Comissões:
....:. de séfViÇo Público civil; e
- de Finanças.

'3234

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sãbado 7

Setembro de 1985

EXPEDIENTE
CENTRO GRA.FJCO DO SENADO FEDERAL
DJA.RJO DO CONGRESSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado FedÉtral

JOSÉ LUCENA CANTAS
ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo

. Cr$ 3.000,00

SemestrA

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Ano

Diretor Industrial

· · , · ·, · · · · · · · · · • · · • • · · · · · · · • • • • . . . . • . • • • . .

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-

nado n' 228, de 1981, de autoria do Senador Gastão
MUller, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura
a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas Editoras de todo u- Pafs, em regime de proporcionalidade., de
obras em caracteres braille; e a permitir a reprodução,
sem finalidade lucrativa, de o_bras já divulgadas, para
uso- ex.clusive de cegos, tendo

PARECERES, sob nts 334 e 33.5, de 1984, daS CorníS.:.
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade:.,com_voto vencidq ~o Se~~do!}~le!vídio_Nu
ncs; e
-de Educação e Cultura, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\1' 158, de 1983, de autoria_ do Senador_ Fernando
Henrique Cardoso, que regula a utilizaÇão e a liberação
da conta vinculada do FGTS, para a construção e aquisiçãO de casa própria, tendo _
PARECERES, sob n9s 652 e 653, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constituCíoilalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável; e
~ ~ - - ~ -~
- de Economia, favorável, com emenda que apresenta
de n9 1-CE.

PARECERES, sob_n'ls 597 e 598, de 19_84, das Comissões;
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) --Está encerrada
a reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 48 minutos.)

LEI N• 5.540,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1966

Fixa normas.d~.organizaçiio e funcionamento do
ensino superior e sua vlnculaçio coin a escola mMia,
oõiras prOvidências.

OFICIOS

e-dir

9

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso
sanciono a seguinte lei:

a

- Permite utlllzaçio, como combusüvel, de 'p'iÍÍe
gasogênio, blogás, gú de pântano e usemelhados,
nos velados automotores.
O Congresso Nacional decreta:

ArL 1'1 Fica permitida a utilizaçãO, cOmo corilDusti- vel, de gâs de gasogênio, biogás, g~s de pântano e assemelhados, nos veículos automotores produzidos no Pais.
Art._29,"_ O Po_dex:.Execptivo, na regulamentação desta
lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecerá medidas complementarês necessárias à sua perfeita execução.
Art. 39 Esta Lei entt;a em vigor na data de sua publiCãçao.
---Art. 49' Revogam-se as disposições em contrário.
~ ~ (Âs ComiSsõeS ae Mina.j_e Energfti-f

f/e-ClêjJÇfã: e .

Tecnologia,)

PROJETO DETEI DÁ CAMARA.
N• 113, de 1985
(N• 378/83, na Casa de origem)
_Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundaçio
_ ~Universidade do Vale do Jacuf, em Cachoeira do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

O -congresSONacional dCc"ieta:
Aft. 19 ~Fi~ o-Poder EXeCUtivo -aUtõriZãdo 'a .-iiisti- .,
tuir uma fundação, nos termos da Lei n11 5..540, de 28\le
novembro de 1968, sob a deriominação de Fundãção
Universidade do ~ª-le Qo }acuí, com sede na cidade de
Cachoeira do S_ul, Est3do do Rio Grin-de- dO Sul, Com o
objetivo de ministrar ensino em gr8u superior.
Parágrafo úníco. A fundação referida no -caput deste
artigo reger-se-â por seus estatutos e regimento, aprovados__ por decreto a ser baixado pelo Presidente da República.
Ait-:--29
entrã
vlgOf
data de sui"r)llblicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

ESta L-e-i

em

na

N~ional decr~ta

e

~u

CAPITULO I
Do Ensino Superior

N• 112, de 1985
. (N• 1.675/85, na Casa de origem)

5

Vota_ção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do-Senado n9 20, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro que, acrescenfa- disPoSitiVo à- Lei n9 6.049, -de fó demaio de 1979, estabelecendo privilégio em fa-Vor- dOS 10.:- catãrios- com mais de 80 anos de idade, no caso detreSpejo, tendo
--

LEGISLAÇÃO CITADA

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
c TERI\1QS_DO_§ 29_00 ARTe 180 .
.DO REGIMENTO INTERNO

Do Sr. 1 -Secretárlo dã Câmãra dOS Deputados~-eDCa-- -·minbando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:

Cr$ 6.000,00

Art. I'1 O ensino superior tem por objetivo a pesqui
sa, O·dêsetlvolvínieni:o das ciênciaS, letras e artes e a for]Ilação de profissionais de'nfvel univcr~i~~rio~
Art. 211 O ensino superior indissociável da pesquisa,
serâ ministrado em universidades e, excepcionalmente,
em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ·ou.. privado.
Art. 3<~ As universidades gozarão de autonomia
didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos.
§ i" Vetado.
~J Vetado.
b) Vetaâo.
c) Vetado.
d) Vetado.
e) Vetado.
f)

Vetado~

g) Vetado.
· § 29 Vetado.
·· a)Vêtado~
b) Vetado.
c) Vetado.
d) Vetado,
e) Vetado.
f) Vetado.
§ 3<~ Vetado.
a) Vetado.
b) Vetado.
c) Vetado.
d) Vetado.
§ 49 .Vetado.

Ad. _49'- _ As universidades e os estabelecimentos ãe
c:!lsirid~-Superio( iSolados coriSütuir-s_e_~ão! _guando oficiais, êril autarquiaS de Í'egime especial ou tm Iuridações
de difeito público e, qüando particulares, sob a forma de
fundações ou associações.
Pa~ágrafo único. O- regime especial previsto obedecerá às peculiaridades indic_adas nestê lei, inclusive quanto ao pes"S-oai docente de nível superior, ao qÜãiõãO~Si
aplica o disposto no art. 35 do Decreto-lei n<~ 81, de21 de
dezembro de 1966.

Setembro de !985

Art. 5'- A organização e o funcionamento das universidades serão disciplinados em estatutos e em regi-

mentos das unidades que as constituem, os quais serão

submetidos a aprovação do Conselho de Educação competente.
Parágrafo único. A aprovação dos regimentos das
unidades universitárias passará à competência da Universidade quando esta dispuser de Regimento-Geral
aprovado na forma deste artigo.
Art. 61' A organização e o funcionamento dos esta-

belecimentos isolados de ensino superior serão_ disciplinados em regimentos, cuja aprovação deverã ser submetida ao Conselho de Educação competente.
Art. 7<~ As universidades organizar-se-ão diretamente ou mediante a reuniãO de estabelecimentos já reconhecidos, sendo, no primeiro caso, sujeitas à autorizaç~o e
reconhecimento e, no segundo, apenas a reconhecimento.
_
Art. 8~> Os estabelecimentos isolados de ensino superior deverão, sempre que possível incorporar-se a universidades ou congregar-se com estabelcimentos isolados da
mesma localidade ou de localidades próximaS, coriStituíndo, neste último caso, federações de escolas, regidas
por uma administração superior e com regimento unificado que lhes permita adotar critéríOs C"o"muris de organização e funciiorüunento.
Parágrafo único. Os programas de financiamento -_do
ensino superior considerarão o disposto neste artigo.
Art. 99 Vetado.
Art. 10. __ _Q_ Ministério da Educação e Cultura mediante proposta do Conselho Federal de Educação, fixarã os distritos geo-educacionais para aglutinação, em
universidades ou federação de escolas, dos estabelecimentos isolados de ensino superior existentes no País.
Parágrafo úniCO. Para efeito do disposto neste artigo,
será livre a associação de instituições oficiais ou particulares de ensino superior na mesama entidade de nível
universitârio ou federação.
Art. I 1. As universidades organizar-se-ão com as seJitUÍnt~ carat:terfsticas:
ã) unidade de património e ãdministração;
b) estrutura orgânica com base em departamentos
reunidos ou não em unidades mais amplas;
c) unidade de funções de ensino e pesquisei, vedada a
duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes;
d) racionalidade de organização com plena utilização
dos recursos materiais e humanos;
e) universalidade de campo, pelo cultivo das ãreas
fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados
em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações e de
uma ou mais ãreas técnico-profí:Ssio.iulis;
f) flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às
diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa;
__ _t) Vetado.
Art. 12. Vetado.
§ I~ Vetado.
§ 2~ Vetado.
__
__ -~- ~
§ 3~ O departamento será a menor fração de estrutura universitária para todos os efeitos de organizaçãO administrativa. didático-científica e de distribuição de pessoal, e compreenderá disciplinas afins.
··
Art. 13. Na administração superior da universidade.,
haverâ órgãos centrais de supervisão do ensino e dâ pesquisa, com atribuições deliberativas dos quais devem
participar docentes dos vários Setores básicos e de formação profissional.
§ li' A universidade poderâ também criar órgãos setoriais, com funÇ-õês deliberativas e ex~tivas, destinaR
dos a coordenar unidades afins para integração de suas
atividades.
_
_ __ __
§ 2~ A coordenação didâtica de cada curso ficará a
cargo de um colegiado, constituído de representantes das
unidades que participem do respectivo ensino.
Art. 14. Na fonna do respectivo artigo Ou regimento, o colegiado a que esteja afeta a administração superior da universidade ou estabelecimento isolado incluirá
entre seus membros, com direito a voz e voto, representantes originários de atividades, categorias ou _órgãos
distintos de modo que não subsista, necessariamente, a
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preponderância de professores classificados em determinado nível.
Parãgrafo único. Nos órgãos a que se refere este artigo, haverâ, obrigatoriamente, representantes da comunidade, incluindo as classes produtoras.
Art. 15. Em cada universidade sob forma de autarquia ·espeCial ou estabelecimento isolado de ensino superior, mantido pela União, haverâ um Conselho de Curadores, ao qual caberá a fiscalização econômicofina"nceiia.
Parágrafo único. Farão parte do Conselho de Curadores, na proporção de um terço deste, elementos estranhOS- ao COrpo docente e ao discente-áã-uOivCrsidade ou
estabelecimento isolado entre os quais representantes da
indústria, devendo o respectivo estatuto ou regimc!nlõ
dispor sobre sua escolha, mandato e atribuições na esfera de sua competência.
ArL 16 •. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de
uriiversidades e Diretores e Vice-Diretores de unidades
uni\'ersiiârias ou estabelecimentos isolados far·se-ã com
o_bservância dos seguintes princípios:
1- o Reitor e o Vice-Reitor de universidade oficial
setãº nomeados pelo respectivo Governo e escolhidos de
listas de nomes indicados pelo Conselho Universitârio
ou colegiado _equivalente;
-II- quando, na administração superior unii.rCrsitâria,
houver órgão deliberativo para as atividades de ensino e
pesqUisa, principalmente se constituído de elementos escolhidos pelos Departamentos, a lista a que se refere o
iteni anterior será orS3.nizada em reunião conjunta desse
órgão e do Conselho Universitário ou colegiado equivalente;
III - O Rei.ti:)r e o Díreto_r de universidade. unidade
universitária Ou- estabelecimento isolado, de carãter partiCUfir~ sef-ãõ eSColhidoS na forma dos reSpeCtiVos estatutos e- regimetitõs.
IV- O Diretor de unidade universitária ou estabelecimento isolado, qua~?-do oficial, serâ escolhido confor~ eStabelecido pelo respectivo sístema de ensino, salvo
nos casos previstos ·na§ lt> deste artigo.
§ l~ Os Reitores, Vice-Reitores, Diretores e Vice·
Difclores das instituições- de ensino sup"eriór, -mãlltidas
pela União, salvo o disposto no § 39 deste artigo, serão
indicados em listas de seis nomes pelos respectivos colegiados e nomeados pelo Presidente da República.
§ 29- sCfá de-~cjuãirO-iilos o ffiãildato :dos ReitOres,
Vjce-Rejtores, Diretores e Vice-Diietoies, vedadO -o
exercício de dois inandatos consecutivos.
§ 3~ Vetado.
§ 4~> Ao Reitar·e ao Diretor caberâ zelar pçta manu~nção da ordem e disCiplina no âmbito de suas atri·
buições, respondendo por abuso ou omissão.
Art. 17. Nas universidades e nos estabelecimentos
isolados de ensirio superior poderão ser ministradas as
seguintes modalidades de cursos:
a) de graduação, abertos à matrícula de candiditos
que hajam concluído o ciclo colegial ou eqtiívalCnte e tenham _sido classificados em concurso vestibular;
b) de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatoS diplomados em curso de graduação que preencham
as condições pr.escritas em cada caso;
c) âe especializaÇão e· aperfeiçoamento, abertos à
ri:ultrícU:la de candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem títulos equivalentes;
d) de extensão e outros, abertos a candidatos que satisf~-Ç~.~ oS 1-C::quíSitoS exígidos.
=Art. 18. Além dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei, as universidades e os estabelecimentos isolados poderão organizar outros para atender
às exigências de sua programação específica e fazci face
a peculiaridades do mercado de trabalho regional.
Art. 19. Vetado.
Art. 20. As universidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior estenderão à comunidade, sob
forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes.
Art. 21. O concursõ vestibular, referido na letra a
do art. 17, abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de educação do segundo grau sem ultrapassar
este nível de complexidade para avaliar a formação rece- ·

Sábado 7

3235

bida pelos candidatos· e sua aptidão intelectual para estudos superiores.
Parãgrafo único. Dentro do prazo de três anos, a
contar da vigência desta Lei, o concurso vestibular serâ
idêntico, em seu conteúdo, para tcidos os curso ou áreas
de conhecimentos afins, e unificado, em sua execução, na
mesma universidade ou federação de escolas, ou nomesmo estabelecimento isolado de organização pluricurricular, de acordo cOm os estatutos e regimentos.
Art. 22. Vetado.
·a) Vetado;
b) Vetado;
c) Vetado:
Art. 23. Os cursos profissionais poderão. segundo a
·ârea abrangida apresentar modalidades diferentes-quanto ao número e à duração, a fim de corresponder às con~
dições do mercado de trabaho.
§ I~ Serão organizados cursos profissonais de curta
duração, destinados a proporcionar habilita"ções intermediãrias de grau superior.
§ 2~ Os e~tat~tos e regimentos disciplinarão o aproveitamento dos êstudos dos ciclos bâsicos e profissionais,
inclusive os de curta duração, entre si e em outros cursos.
Art. 24. O Conselho Federal de Educação conceituarâ os cursos de pós-gradução e baixará normas gerais
para sua organização, dependendo sua validade, no território nacional, de os estudos neles realizados terem os
cursos respectivos credenciados por aquele órgão.
Parãgrafo único. Vetado.
Art. 25.~__ Os cursos de especialização, aperfeiçoa·
menta, extensão e ouúos serão ministrados de acordo
com os planos traçados e aprovados pelas universidades
e pelos estabelecimentos isolados.
Art. 26. O Conselho i='êderal de Educação fixarâ o
Currículo míniri"Hf e a duração mínima dos cursos superiores correSpondentes- a profissões reguladas em lei e de
outros necessários ao desenvolvimento nacional.
Aft. 27. O~iplomas expedidos por universidades federal ou estadual nas condições do art. 15 da Lei n~
4.024, de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a
cursos reconhecidos pelo Conselho Federal de EduCação, bem como os de cursos credenciados de pósgraduação serão registrados na própria universidade,
importando em capacitação para o exercício profissional
na área abrangida pelo respectlvo currículo, com validade em todo o território nacional.
§ 1~ - O Ministé-riO da Edu-cação e CultUra designãrã
as universidades federais qlle deverão proceder ao registro de diplOmas corresPondenteS aos cursos referidos
neste artigo, expedidos por universidades particulares ou
pa-i estabeledmentos iSolãdos de ensino superior, in:tportando o registro em i&ilticos direitos.
§ 2' Nas universidades da Feder_aç~o em que haja
universidade estadual, nas condições referidas neste arti·
go, -os diplomas correspondentes aos mesmos cursos, expedidos por estabelecimentos isolados de ensino superior
mantidos pelo Estado, serão registrados nessa Universi~
dade.
·
Art. 28. Vetado.
§ 1~ Vetado.
§ 2~ Entre os períodos letivos regulares, conforme
disponham os estatutos e regimentos, serão executados
programas de ensino e pesquisa que assegurem o funcio·
namento continuo das instituições de ensino superior.
Art. 29. Será obrigató_ria, no ensino superior, a freqUência de professores e alunos, bem como a execução
integral dos programas de ensino.
§- 1' Na fonna dos estatutos e regimentos, serâ passí~
vel de sanção disciplinar o professor que, sem motivo
aceito como jUsto pelo órgão competente, deixar de cumJ:frir programa a seu cargo ou horário de trabalho a que
esteja obrigado, importan~ à reicidência na~ faltas previstas neste ârtigõ-êffi~motiVo~bastaittepâra éxoneração
ou dispensa, caracterizando-se o caso como de abandonO di Cargo ou emprego.
- -§ 21' Aplicação do diSposto no parágrafo anterior
far-se-â mediante representação da instituição ou de
qualquer interessado.
§ 3~ Se a representação for considerada objeto de deliberação, o professor ficará deste logo afastado de suas
funções. na forma do estatuto ou regimento.
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§ 4' Considera~se-á reprovado o aluno que deixar de
comparecer a um mínimo, previsto em estatuto ou rCgimento das atividades programadas para cada disciplina.
§ 59 o-âno letivõ poderá Ser prorrogado por motivo
de calamidade pública, guerra externa, convulsão interna e, a critério dos órgãos competentes da Universidade
e estabelecimentos isolados, por outras causas excepcionais, Independentes da vontade do -corpo discente.
Art. 30. A formação de professores para o ensino de
segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem
como o preparo de especialistas destinados ao trabalho
de planejamento, supervisão, administração, insj)eção e
orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, farse-á em nivel superior.
§ l 9 A formação dos professores especialistas previstos neste artigo realizar-se-á, nas uniVersidades mediante
a cooperação das unidades responsâveis pelo estudos incluídos nos currículos dos cursos respectivos.
§ 29 A formação a que se refere este artigo poderá
concentrar-se em um só estabelecimento isolado ou resultar da cooperação de várioS, devendo, na segunda hipótese, obedecer à coordenação que assegure a unidade
dos estudos, na forma regimental.

CAPITULO !I
Do Corpo Docente

Art. 31. O regime do magistério superior será regulado pela legislação própria dos sistemas de ensino e pelos estatutos ou regimentos das universidades e dos estabelecimentos isolados.
Art. 32. Entendem-se como atividades de magistério
superior, para efeitos df:sta lei:
a) as que, pertinentes ao sistema indissociâvil de ensino e pesquisa, se exerçam nas universidades e nos estabelecimentos isolados, em nfvel de graduação, ou mais
elevado, para fins de transmissão e ampliação do saber;
b) as inerentes à administração escolar e univerSitária exercida por professores.
§ 19 Haverâ apenas uma carreira docente, obedecendo ao princípio da integração de enSino e pesquisas.
§ 29_ Serão _considerados, em carâter pr~fereº"d~-~·
para o ingressO ea-prOinOçãO-na Cilrie!fidoCCntidO -magistério superior, os títulos universitários e o teor científico dos trabalhos dos candidatos.
Art. 33. Os cargos e funções de magistério, mesmo
os já criados ou providos, serão desvinculados de campos específicos de conhecimentos.
§ 19 Vetado.
§ 29 Nos departamentos, poderá haver mais de um
professor em cada nível de carreira.
§ 39 Fica extinta a cátedra ou cadeira na organização do ensino superior do Pais.
Art. 34. As universidades deverão progressivamente
e na medida de seu interesse e de suas possibilidades, estender a seus docentes o Regime de Dedicação exclusiva
às atividades de ensino e pesquisa.
Art. 35. O regime a qtiC se refere o artigo anterior
será prioritariamente estendido às áreas de_maior imporw
tância para a forinação básica e profissional.
Art. 36. Os programas de aperfeiçoamento -de pes·
soai docente deverão ser estabelecidos pelas universidades, dentro de um política nacional e regional definida
pelo Conselho Federal de Educação e promovida atravês
da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 37. Ao pessoal do magistério superior, admitido mediante contrato de trabalho, aplica-se exclusivamente a legislação t~abalhista, observadas as seguint~
regras especiais:
I - a aquisição de estabilidade ê condicionada à natureza efetiva da admissão, não ocorrendo nos casos de inw
terinídade ou substituição. ou quando a permanência no
emprego ·depender da satisfação de requisitos espeCiais
de capacidade apurados segundo as nor~as)~rópr!as do
ensino;
II - a aposentadoria compulsória, pOr-implemento de
idade, extingue a relação de emprego, independente, de
indenização, cabendo à instituição complementar os
proventos da aposentadoria conce~ida pela instituição
de Previdência SoCíal, se eSteS Dão forem integrais
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CAPITULO lil
Do Corpo Discente

Art. 38. O corpo discente terã representação, com
direito a voz e voto, nos órgãos colegiados das universiw
dades e dos estabelecimentos isolados de_ ensino superior, bem como em comissões instituídas na forma dos
estatutos e regimentos.
§ I 9 A representação estudantil terá por objetivo a
cooperação entre administradores., professores e alunos.
no trabalha universitârio.
§ 29 A escolha do~ representantes estudantis será feita por meio de eleições do corpo discente e segundo critérios que incluam o aproveitamento escolar dos candidatos, de acordo com os estatutos e regimentos.
§ 39 A representação estudantil não poderá exceder
de um quinto do total dos membros dos colegiados e comissões.
Art. 39. Em cada universidade ou estabelecimento
isolado do ensino superior poderâ ser organizado diretório para congregar os membros do respectivo corpo
discente.
·
§ 19 Além do diretório de âmbito universitário, poderão formarwse diretórios setoriais, de acordo com a estrutura interna de cada universidade.
§ 29_ Os regime~tos elaborados pelos diretórios ser_ão
submCtidos à aprovação -di instância universitária ou escolar competente.
§ 3'1' O diretório cuja ação não estiver em consoriânw
cia com os objetivos para os quais foi instituído, serâ
passível das sanções pre:vis_t_as nos est_at_uto!i__ ou regimentos.
§ 49 Os diretórios são obrigados a prestar contas de
sua gestão financeira aos órgãos da admiriistração universitária ou escolar, na forma dos estatutos e regimentos.
__
Art. 40. A_s instituições de c::nsino superior:
a). por meio de suas atividades de ext~são, proporcionarão aos corpos discentes oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de vida
de çomunidade e no processo geral, do dese_!)volvimentQ;
b) ;:t._ssegurarão ao corp_o discente weios para a rea_Iização_dos_pr_ogr_a.mas CtJltt.m:!._is_~ ªr_ti.l>tic_o~~ _çíy1ço_s_c::_çl~w
portivos;
c) estimularão as atividades _de educaçãO cívica e de
desportos, mantendo, para o cumprimento desta norma,
orientação adequada e instalações especiais;
d) estim_u_lat:ão as atividades que visem â formação
cívica, considerada indispensâvel à criação de uma .consw
ciência de direitos e deveres do cidadão e do profisstonal.
Art. 41. As universidades deverão criar as runções
de monitor para alunos do curso de graduação que se
submeterem a provas especificas, nas quais demonstrem
capacidade de dese_mpenho em atividades, técnicow
didáticas de determinada disciplina.
Parágraro único. Alfunções de monitor deverão ser
remunei'il:das e consideradas título para posterior ingresso em carreira de magistériO supeiiOf.

CAPITULO IV
Disposições Gerais

Art. 42. Nas universidades e nos estabelecimentos
isolados_ mantidos pela União, as atividades técnicas poderão ser atendidas mediante a contratação de pessoal
na forma da legislação do trabalho, de acordo com as
normas a serem estabelecidas nos estatutos e regimentos.
Art. 43. Os vencimentos dos servidores públicos fed_ezáis de nível universitãrio são desvinculados do cri;y-t~~ de duração dos cursos.
Art. 44. ... Vetado ...
a)
§ 2•
Art. 14.
Art. 15.
Art. 45. ... Vetado ...
Art. 4-6. O COnselho Federal de Educação interpretarâ na jurisdição administrativa, as disposições desta e
das demais leis que fixem diretrizes e bases da educação
nacional, ressalvada a competência dos sistemas estaduais de ensino, definida na Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961.

Art. 47. A autorização ou o reconhecimento de uni~
versidade ou estabelecimento isolado de ensino superior
serâ tornado efetivo. em qualquer caso, por decreto do
Poder Executivo, após prévio parecer favorável do ConSelho Federal de Educação, observado o disposto no art.
44 desta Lei
Art. 48. O Conselho Federal de Educação, após inquérito administrativo, pOderá suspender o funcionamento de qualquer estabelecimento isolado de ensino suw
perior ou a autonomia de qualquer universidade. por
niotivo-dC hifi:iõg!iiciã da legislaÇão do ensino ou de preceito estatutário ou regimental, designando-se Diretor
ou Reitor pro tempore.
Art. 49. As universidades e os estabelecimentos isolados reconhecidos ficam sujeitos à verifiCação periódica
pelo Conselho de Educação competente, observado o
disPOStO- no artigô anterior.
Art. 50. Das decisões adotadas pelas instiutições de
ensino superior, após esgotadas as respeC:tivas instâncias.
caberá recurso, por estrita argUição de ilegalidade:
a) para os Conselhos Estaduais de Educação, quando
se tratar de estabelecimentos isolados mantidos pelo respectivo Estado ou de universidades inclufdas na hipótese
do art. 15 da Lei n• 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
b) para o Conselho Federal de Educação, nos demais
casos.
Art. 51. O-Conselho Federal de Educação fixarã as
condiÇões Pira revalidação de diplomas expedidos por
estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, terldo
em vista o registro na repartição competente e o exerclcio profissional no Pafs.

CAPITULO V
Disposições Transitórias

Art. 52. As atuais universidades rurais, mantidas
Pela União, deverão reorganizar-se de acordo com o disposto no art. 11 desta Lei, podendo, se necessârio e con·
veniente, incorporar estabelecimentos de ensino e peg..
quisa também mantidos pela União, existente na mesma
localidade .ou em localidades próximas.
Parâgrafo único. _Verificada, dentro de doze meses. a
partir da dilta de publicaçãc-d.csta Lei, ajuíze do Conselho Federal de Educação, a impossibilidade do disposto
neste artigo, as universidades rurais serão incorporadas
às federais existentes na mesma região.
Art. 53. ... VETADO .. .
Art. 54 .... VETADO .. .
Art. 55. ... VETADO ...
Art. 56. ... VETADO .. .
Art. 57 .... VETADO .. .
Art. 58. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 59. A presente Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 28 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 8()9 da República. - A. COSTA E SILVA Tarso Outra.

(Às Comissões de Educação e C@tura e de Finanças.)

EMENDA DA CÁMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO
N• 166, de 1979
(N• 2.833/80, naque!Jl Ca!O)
"Altera o titulo da Seçio IV do titulo I da Parte
Especial do Decrcto-1ei n9 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, e acrescenta pariÍgrafos ao 1ft

ort. 154".
Dêwse ao art. 29 do Projeto a seguinte redação:
'Art. 29
,__, ................ ~· .......... .
"Art. 154. . ................... , ........ .
Pena - dçtenção, de 6 {seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.
~ § 1•
.................................. .
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.
4
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.843
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
CÓDIGO PENAL

composição de seus Diretórios e oS: locais de realização
de suas Convenções.
-Sala das Sessões, 6 de setembro de 1985. --Amuai

Peixoto.
LEGISLAÇÃO CITADA

PARTE ESPECIAL
TITULO 1
Dos Crimes Contra a Pe550a

LEI N• 5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1971

CAPITULO VI
Dos Crlmeo Coob'a a
IDvlolabUldade doo Sepedoo

O Presidente da República.
- Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Lei Orginlea doo Partidos Polldeoo

••• oo••• oo.o ooooooosiicxõoivo oo oooo
00

000 00 00 000

Dos Crlmeo Cootra •
IovlolabUldade doo Sepedoo

..Ârt: "tS4: .. R~~~j~; ;j~~!~: ·s~~ j~;;;-~~~~~: ~;:d~.
de que tem ciência em razão de função, ministério, oficio
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, de
trinta centavos a dois cruzeiros.

ParágrafO 6nico. Somente se procede mediante represeritac;ào.

(À Comissão de Co1tStituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 256, de 1985
Dá nova redaçio aosardgosofl,45 e§ 19 do art.S!
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 e dá outros
providências.

O Congresso Nacfonal decreta:
Art. 1• o art.4lo da Lei n" 5.682, de21 de julho de
1971, passa a vigorar com a se,iuinte redação:
~·Art. 41. As ConvenÇões par~ a eleição dos
Diretórios Regionais realizar-se-ão nas Capitais ou
em Municípios designados pela Comissão Executiva
Regional, na data que fixar."

Art. 2"' O art. 45, da Lei n'l' 5.682, de 21 de julho de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

..Art. 45. A Convenção para a eleição do Diretório Nacional realizar-se~á iii Capitãl di Ui:tiãO oU
em Município designado pela Comissão Executiva
Nacional, na data que fixar."
Art. 3'~' O§l'~',doart.SS,daLein"'5.682,de21deju
Iho de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
..§ 1'1 Os diretórios regionais' e nacionais. fixarão, at~ 45 dias antes das respectivas convenções, o
mí.mero de seus futuros membros, entre os quais devem ser incluídos, respectivamente, os lideres nas
Assembléias Legislativas, na Câmara dos Deputa-_
dos e no Senado Federal."

Art. 4"' As atuais Comissões Executivas Nacionais
poderão, dentro de 90 dias a contar da vigência desta
Lei, ampliar o número de membros dos Diretórios Nacionais e pioVer ãs vagas decorrentes.
Art. 5'1 Esta Lei entrará
vigor na data de sua
-publicação.
Art. 6'1 Revogam-se as disposições eril contrário.

-em

Justlftcaçio
A legislação eleitoral, em grande parte elaborada em
outras circunstâncias, necessita de revisão para se 8dãp.:
tar à nova ordem vigente.
Propõe-se nova redação para os artigos 41 e 45, a fim
de possibilitar a realização -das Convenções Partidárias
em MunicíPios qi.Ie -nãO OS das Capitais, bem como a fi.
xação, pelos Diretóiios RegiOnais e Nacional, do número de seus componentes.
Retiram-se da lei exigências que devem ficar no âmbito de cada Partido PolítiCo que; livremente, deve fixar a

Art~ 41. As ConVenções para a eleiçãõ dos Dire:.
tórios Regionais realizar-se-ão nas capitais dos Estados e
Territórios Federais .

Art. AS. A Convenção para a eleição do Diretório
Nacional realizar~se-â na -Capital da União.
Art. _55. Os Diretórios eleitos pelas Convenções Municipais, RegionaiS e Nacionais, de acordo com esta Lei,
se constituirão, inCluído o Uder:
I - o Diretório MuniciPal, de 9 (nove) a 21 (vinte e
um)membros;
II - o Diretório Regional, de 21 (vinte e um) a 31
(trinta e um) membros;
III- o Diretório Nacional, de 31 (trinta e um) a 51
(cinqUenta e um) membros.
§ 1'1 No I5iretório Nacional haverá, pelo menos, um
membro eleito de cada seção partidária regional.
§ 2" Na constituição dos seus Diretórios, os partidos
políticos deverão procurar, quanto possível, a participaç_ão das c~tegorias _profissionais.
§ '3'9- Os DiretórioS Regionais e Nãi::lon"'ãiS fii<i.rãO, 6Õ
(sessenta) dias antes das respectivas convenções, o número de seus futuros membros, observado o disposto neste
artigo.
§ 49 Os Diretórios ReSionais fixarão, atê 45 (quarentmineo) dias antes das convenções municipais, o número de membros dos diretórios municipais, comunicando, imedfatamente, a estes e à Justiça Eleitoral, a sua deliberação.

Sábado 7

3237

Comissãq Diretora n'l' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n• 014353 85 7
Resolve aposentar, voluntariamente, Wilson Pereira
de Carvalho, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Re_.
ferência NS-25,_ do Quadro Permanente do Senado federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, incisç I,
alínea a, da ConstituiçãO da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisOs ~V e V, e414, §4'1, da Resolução_SFn"
58, de J972,"e artigo :29, parágrafo únicO, da Resolução
SF n• 358, de 1983~ e artigo 3'1, da Resolução SF n'i'l3, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicioriãl por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo I 02, § 2', da ConstituiQão Federal.
Senado Federal, em 6 de setembro de 1985._- Josf
FrageiU, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 188, DE 1985

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 tle competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Coiníssão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 014282 85 2
Resolve aposentar, voluntariamente, Carmelita de
Souza, Técnico Legislativo, Classe "Especiâ.l", Referên~
cia NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo único, e
102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inc.iso I, 430, incisos IV e V, e 414, §49, daResolução SF n9 58, de 1972, e artigo 2~. parâgrafo único,
da Resolução SF n" 358, de 1983, e artigo 3'1, da Resolução SF n'1 13, de 198.5, com proventos integrais, acrescidos_ de 20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo
102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 6 de setembro de 1985. -José
Frigêlll, PresiderifC. ·

ATA DA COMISSÃO
· COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtl!ITO

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

ATO DO PRESU!ENTE
N9 186, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, itein 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordp com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n• Ó14.400 85 5
Resolve aposentar, voluntariamente, Guilherme Salgueiro de Olivei.ra, Adjunto Le.sislativo, Classe "Única",
Referência NS-16, do QUadro Permanente dO SCnado
Federai, nos termos dos artigos ÍOI, inciso III, e 102, incisO I, alfnea a,-da- Constitúição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429,
inciso I, 430, incisos III e V, e414, § 4"', da" Resolução SF
n" 58, de 1972, e aitigo 29, parãgrafo único, da Resolução
SF n' 358, de 1983, e artigo"3"', da Resolução SF n'113, de
1985, com proventoS integrais, correspondentes ao vencimento da Classe."'Especial", Referência NS-19, e a gratificação adicional por tempo de serviço a quê faz jus,
observado _Q limite previsto no artigo '102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 6 de setembro de 1985. -_J_osé
F!agelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N<1 187, DE 1985
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 d~ competênc,ia q-ue lhe foi outorgada pelo Ato da

Destinada a investigar a gestio das sociedades de
economia mista nas quais a Unii.o detenha maioria
acionária.

4• Reunião, realizada em 4 de junbo de 1985
Ãs dez horas e trinta minutos do dia quatro de junho
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes os
Srs. Senadores César Cala, Presidente, João Calmon,
Carlos Lyra, Severo Gomes, Relator, Roberto Campos,
Jutahy Magalhães e Jorge Kalume, reúne~se a Comissão
Parlamentar de Inquêrito, ·~destinada a investigar a ges.
• tão das sociedades de economia mista nas quais a União
detenha maioria acionária".
COmp:ir"ecem, ainda, os Srs. Deputados Mário Lima e
Josê Machado.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que
em seguida, é dada cOmo aprovada:
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
César Cais, declara abertos os trabahos.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Dr.
Carlos Sant'Anna, Diretor da Petrobrãs, na qualidade
de depoente.
O Sr. Carlos Sant'Anna agradece o convite e presta es~
clarecimentos sobre as atividades da PETROBRÃS,
sobretudo na ârea de comercialização e suprimentos de
petróleo e derivados.
Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem,
os Srs. Senadores Roberto Campos, Carlos Lyra,
Virgílio Távora e os Deputados Mário Lima e Josê Machado.
O Sr. Presidente agradece a presença do Dr. Carlos
Sant'Anna e determina que as notas taquigráficas tão
logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo,
à presente Ata.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Secretária

da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aproVada.
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 4• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS -1
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA,
REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 1985: DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR.
CARLOS SANT'ANNA, D!RETOR DA PE,
TROBRÁS, QUE SE PUBLICA COMA_DE'((pXA UTORIZA ÇÃ O DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
. .
Presidente: Senador César Cais
Relator: Senador Severo Gomes
(Integra do apanhamento taquigrãfico)
O SR. PRESIDENTE (Césãr Cais)- Declaro aberta
esta reunião, com a presença do Diretor do Conselho
Nacional do Petróleo, -o-Dr. Carlos Sant'Anna, a quem
convido para fazer o juramento.
O SR. CARLOS SANT'ANNA -
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O SK PRESIDlrNTE (César Cais)- O Diretor Car·
los Sant'Anna é um antigo funcio-nário -áa trE,TROBRÁS, hâ 27 attos·e hâ 7 anos, Diretor daq"t.iela- Entidade, sob a sua responsabilidade estão principalmente
a área de suprimento de petróleo que o J!rasi~ compra no
exterior e a ãrea de suPrimento dC materiais, além de ser
o Presidente da Distribuidora de Petróleo e Álcool. De
modo que temos muita satisfaçãO e agradeço ao- Dr. Carlos Sant'Anna a sua presença. Gostaria, nêsüfmomento,
de passar a palavra a v. s•
Pediria aos Srs, Senadores que se resguardassem, para
fazer as questões ap-ós a exposíção do Diretor Carlos
Sant'Anna.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Muito obrigado,
Sr. Presidente, Senador César Cais. t uma satisfação
para mim poder aqui prestar esclarecimentos -~obre as
atividadeS da PETROBRÁS- e sobretudo _na ârea de cOmercialização e suprimentos de petróleo e derivados.
Como V. Ex~s sabem, a PETROBRÃS tem uma diretO~
ria colegiada, oS dir6tofes, a ri&or, são resporisâveis=pelas
atividades da Companhia. Mas cada Diretor tem unl.a
área de atuação específica.
Assim, sob a minha responsabilidade tenho toda âTCa
comercial no exterior, ou seja, a compra de petróleo e derivados, bem como a exportação-de petróleo e derivados,
todo o comando do suprimento interno de petróleo e derivados, além de também ser da minha área a coordenação das atividades de compra e suprimentos de material e equipamentos e, ainda, como diz o Presidente da
Mesa, sou Presidente da PETROBRÁS Distribuidora.
Vou pretender, inicialmente, demonstrar~ in(orm~r_à
Comissão um escopo sobre o suprimento de petróleo e~
derivados ao País, informando e dando um peque-nO-hiS:tóríco sobre essas ati_vidades i::xercidas pela PETROBRÁS. Inicialmente, quero fazer esse histórico antes do monopólio de importação de petróleo e deriv3.doS
e depois do monopólio de importação de petróleo e derivados.
I - INTRODUÇÃO
Breve exposição informando sobre a atividade de suprimento e comercialização de petróleo e derivados,_ a
importância do suprimento de m1,1teriais.e equipamentos.
II- IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS
A. IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO
HISTÓRICO
I. Antes do monopólio -importação de petróleo e
derivados, as vantagens para o País, do monopólio ou_torgado à PETROBRÁS, o monopólio e as diverSas cTises internacionais do mercado de PETRÓLEO (196_6-67,
1973-74 e 1979-80), conjugação PETRÓLEQ x MINERIO DE FERRO, exportação de minério para a Chi~
na e Japão.

2. A participação dos produtores no suprimento do
petróleo, o relacionamento da PETROBRÁS com as estatais de países produtores, o papel da PETROBRÁS na
crise de 1973-74, a importância da BRASPETRO, o pioneirismo da PETROBRÃS ao adquirir petróleo nacionalizado - Iraque x Argêlia x Líbia.
3. A participação -da PETROBRÁS, através da
BRASPETRO, na refinação do petróleo na Itália.
4-.· A contribuição da PETROBRÃS na crise financeira, a pa~tir _de_ ~u!ubro _de 198~;- num_ metcado de vendedÓr, a PETROBRÃS obteve dilatação dos prazos de
pagamênto do petróleo importado.
5. Política de compra de petróleo dos últimos 3g.
anos.
1954-60 - Mercado do vendedor, a PETROBRÁS
elabora contratos a longo prazo, reduzido número de supridores, todos os fornecedores eram companhias internacionais, suprimento para a refinaria de Cubatão.
1969-70 - Mercado do comprador. Os preços mais
b~i':tps -~~1,1 hls_!óri~ do_ p~tróleo. _Petr~l<?o~ abl_lixo deUS$
1 pÕr barril. Início da venda-de ~iatais d()S produtores,
Venezuela, Egito. o-Decreto n~' 53.337, de 23~12-69 que institufa o monopólio de importação. Vantagens- redução de preços
(USS 25 milhões), interlocutor forte com os fornecedores. Compras FOB, estimuland'? a indústria naval. J;:xpansão da -eXportação de minéiios. Evitou crise de- abastecimento. A expansão do cOmêrcio exterior brasileiro.
1970-80_- Mercado do vendedora. As grandes crises.
A crise financeira mundial a p3.Ttii" de 1971, a grande escalada dos pr~ços a partir de junho de 1973.
QUADRO I
A Gu_erra Irã-Iraque- suas conseqüências no suprimento .brasileiro, os preços de petróleo resultantes da
guerra.
-

QUADROS 2 E 3

Dispêndio líquido de divisas, quantidãde líquida.
QUADROS 3A, 38 E 3C
1980-90- Mercado do comprador. O enfraquecimento dos preços a partir de 1980. As vantagens do monopólio num mercado do comprador, apesar da crise financeira e a dívida brasileira, prazos médios.
QUADRO 4
CONTRAPARTIDA- QUADROS 5A, 58 E SC
6. Estágio atual da importação de petróleo
Os fornecedores e ;:t.s condições contratuais. Importação para compra doméstica e importação para refiho e
exportação de derivados. Estoques, contratos de refmo
na Nigéria e Gana.
7, As perspectivas do mercado internacional de petróleo
As mudanças estruturais do consumo, o aumento das
reservas mundiais.
8_- mPORTÁÇí\0 DKDE1UVAObSIII- EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS
Antecedentes - a participação episódica da PETROBRÁS no mercado internacional. Exportação de
óleo combustível jâ no {im da década ·ae 50. EXpo-rtaÇãO
de petróleo baiano e óleo combustível do APF.
- Exportação a partir de 1981.
QUADROS 6 E 7
A-capacfdã:de ociOsa de refino, _o mercado africano e
americano.

-Contrato de refino com a Nigéria.
IV- ABASTECIMENTO INTERNO DE DERIVADOS
A evolução -do conSumo a partir de 1979.
QUADRO 11
Razõ~_Sd.a

queda forte da gasolina e óleo combustivel,
mudanças na estrutura de produção.
QUADRO 12
V- SUPRIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE
ÁLCOOL
1. Supriment() ~_çome~C!alização
RegulamentaçãO da Comercialização do álcool pelo
Decr:e.t.o_ n~' 88~623 de 16-8-83.
•Os estoques do ãlcool (quadros 13, 14 e I4A) participação da PETROBRÃS, apoiando a comercialização,
através de sua infra-estrutura, tancagem própria da PETROBRÃS cOm âlcool = 2 milhões m 3, tancagem adaptada: 1,5 milhão ml, tancagem construída 500 mil m 3 •
2. Exportação
=-A PETROBRÁS- INTERBRÁS na exportação,
atividade marginal.
QUADROS 15

E 16

Razões, ãlcool inidro é: um combustível, relacionamento com as companhias de petróleo, formação de es~
toques no exterior, participação do âlcool brasileiro no
mercado americano, mâximo em 1984 (24%) jâ em 1985
deve cair para 12% gasohol iniciou-se nos Estados Unidos em 1978, subsídios ao gasohol: iSenção de impostp
federal de USS: 0,04fgalão, em 1983 passou para Us"S
0,05/galão e em 1985 para USS 0,06jgalão, em 1984, as
vendas totais de gasohol (21 milhões de m 3 ou 370.000
BPD) correspondiam a 5% das vendas totais de gasQiina
nos-USA- 429~rilílhôesdC in 1 ou 7.400.000 BPD, o mercado americano cresceu de 28% de 1983. para _19&4: A
ação da PETROBRÃS através da INTERBRÁS.
= A ação anddumping contra o Brasil. O ineditismo
das barreiras contra o álcool brasileiro;ã.té 31~12~81\,JSS 0,10 por galão, a partir de 1~'-1-85, USS 0,60 por galão, crescimento de 500% em 4 anos, representando 68%
sobre o preço CIP do produto nos USA. Entretanto, nenhuma ação foi interposto contra o metanol importado.
Processo iniciado a pediQo da ADM e 13 outras destilariãS funto a ITA e ITC.
Comercialização do gâs natural
_Prioridade para utilização do gás natural. Quadro 17~
Vendas de acordo com ~s.diversas regiões. Quadro 18.
Excedentes a partir de '61 na Bacia de Campos:
1987-89, gãs natural para a PE'rROQU!MICA 1%,
percentual da Nafta 84%.
Comparação entre a utilização do gâs e álcool em
transporte urbano (ônibus), 12.000 BPD ê a quantidade
de_ gãs para ônibus até 1992. As reservas de gás" são mo:
destas e associadas a produção de petróleo (63%), por~
tanto, seu aproveitamento comercial na utilização tem
que ser rápida.
Partidpação da PETROBRÃS no mercado de distribuição de combustíveis.
I. Razões da participação da PETROBRÁS através
da BR.
HISTÓRICO
Fornecimento p"ara. os órgãos do governo.- A distribuição da atividade necessária pãra verticalizar as atividades da PETROBRÁS. Em 1971, quando foi criada a
BR, sui participação nO ritercado era de 21% ocupando a
3• colocação (Essa 26%, Sbell23%). Hoje ela ocupa o 11'
lugar (36%), Shell (19%), Esso (15%)- Jpiranga x Texaco x A tlantic (8,55).

-QUADROS 8 E 9

QUADRO 19

Melhoria da qualidade dos produtos, previsão para
1985.

2. Presença da BR diminuiu os custos na área operacional. Sistema de POO L. A BR a que mais inveSte.
3. Presença da BR nas áreas pioneiras -e longíquas
onde o consumo. é rarefeito, sozinha e em grande parte
do Amazonas, Acre e Roraima, somente a BR.
4. Desempenho - faturamento 8,2 trilhões em 84
mais liquido 115 bilhões. A melhor nos últimos lO anos:
revista Exame-83 _

QUADRO lO
Prev!são ·para a África~
QUADRO IOA
Previsão para os Estados Unidos.
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QUADR020
Débitos: I trilhão

e

Suprimento de materiais e-cjtiiPifueiitos
• O desenvolvimento da índi:istrh de bens de capital a
partir da criação da PETROBRÃS, a criação da ABDIB
(Associação Brasileira para Indústrias de Base, em maio
de 1955, praticamente coincidente com a criação da P&

TROBRÁS.

QUADR021

• Apoio da PETROBRÁS a exploração de equipãmentos de bens de capital. Feira: ralizada no Rio em
1984..- particip8ção da feira em Houston. ArticUlação
com a BRASPETRO e INTERBRÃS, o caso ARAMCO, fornecedores da PETROBRÁS de equipamentos
são compelidos a exportar do Brasil.
• PETROBRÃS e capacitação_ das empresas nacionais de engenharia.
A PETROBRÁS além de rever todas as cláusulas que
as refinarias particulares tinham com as fornecedoras
também aproveitou a ocasião piua rever tambêm as clausulas de fornecimento da PETROBRÁS, alegando que,
já que a PETROBRÃS, era a única compradora razoável
que um volume maior de petróleo deveria implicar em
uma revisão de preços inclusive da PETROBRÃS. Alêm
da redução que houve nessas compras tambêm pode a
PETROBRÃS reduzir, sensivelinente, cis-éUstOs dOS-Piodutos importados; naquela época o Brasil importava derivados de petróleo, sobretudo gás liquefeito de petróleo
e gasolina.
Todos esses contratos foram revistoS e houve uma redução da ordem de 1O à 15 milhões de d_ólares. Então,
em pouco menos de 15 dias, pode a PETROBRÁS usufruir uma redução de quase 50 milhões de dólares, isso
em 64. Essa, eu poderia ressaltar como a primeira vantagem da concentração das compras de petróleos e derivados na PETROBRÁS.
No decorrer da minha exposição, mostrarei as outras
vantagens. Mas, como estava assinalando, nessa década
de 60, o petróleo atingiu, na área internacional, o mais
baixo preço histórico. Lembro-me de um contrato que a
PETROBRÁS fez com a Empresa Estatal egípcia.

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - O Senador Roberto Campos quer falar algo.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Constituição, no ari.
163, exige Uma lei, previamente, à criação de qualquer
monopólio. Foi esse monopólio de importação criado
por lei?

O SR. CARLOS SANT' ANNA - Inicialmente, tenho aqui referido à palavra monopólio, mas o decreto-lei
que criou ..•
O SR. -ROBERTO CAMPUS- Não~ decreto-lei. 1':
decreto. Não tem o estatuto de lei previsto na Constituição.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Justamente, mas
estou apenas aqui esclarecendo que o decreto não tem a
palavra monopólio. O decreto diz concentração de com-

pras na PETROBRÁS.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Isso é um eufemismo.
Se é o único importador, ê um monopólio. Criou-se um
monopólio, em violação do art. 163 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) - Pediria para o
assunto ser discutido depois, e que o Diretor Ciirlos
SaneAnna prosseguisse.

O SR. CARLOS SANT'ANNA -

Terei o mãximo

prazer, após terminar a exposição de voltar a esse assun-

to.
Estava informiindo que na década de 601 que foi a década que eu diria da energia mais baixa ohtida no Mundo, sendo essa energia, a custo baixo, ·q~e foi responsável
inclusive pelo boom económico que no Mundo, justamente, nessa década. A PETROBRÁS, inclusive, certamente, por ter concentrado na suas mãos a compra de

petróleo, pôde conseguir preços. Lembro-me que naquela época a imprensa internacional especializada na indústria de petróleo comentava sempre que a PETROBRÁS era tida como referência -no que diz respeito
,cpreço de petróleo. Lembro-me que estava apenas elucidando e exemplificando que a empresa estatal egípcia
que estava iniciaõ.do a sua colocação de petróleo, no estrangeiro, nós chegamos a comprar um óleo, chamado
Morgam, e pagamos preço FOB de 95 cents por barris,
que foi, eu 3cho, o recorde de preço de petróleo da PETROBRÃS. Poderia até acrescentar um recorde mundial.
O fato da PETROBRÁS, por outro lado, também ser
Uma empresã estatal-viabilizou um entendimento di~eto
com aS empresas estafa:is- dos países produtores de petróleo. Porque nessa êpoca, já erri- fins da década de 60,
_os_país~s_pr~_~utores compo_n~ntC?s da OPEP já se movi~
mentavam, mclusive, para se estruturarem no sentido de
poder - isso ocorreu na década de 70 - vénáer a sua
pr6prfa preciosa matéria Prima. Más, tenninaÍtdo a dêcada de 60, a PETROBRÁS mudou totalmente a sua táUca de compra de pi:tróleo e não mais comprava petrOleo i_ longo- prazo. Os contratos Crarri fcitõs, a- cllito
prazo, para inclusive obter vantagens da queda do preço.
Então, a PETROBRÃS comprava contrato, praticamen~
te, de três em três meses. E, fazendo isso, ela obteve vantagenS-e:icCpcionaís. NesSa década de 60, eSsa energia adquirida a custos, baratos, foi quando a PETROBRÁS
pôde tambêm iniciar-o seu plarlejament.O do parque de
refino nacionaL Na década de 70, iniciou-se um novo
piOCCSSci, aliáS nós PodemOs dizer aqUi o seguirite: Cada
década tem um comportamento totalmente diverso,
pode ser coincidência- ou nãO, totalmeilte em relação ao
comportamento do mercado de petróleo. A década de 50
foi uril mercado do Vendedor; a década de 60 foi uri1 mercado do comprador; a década de 70 foi o mercado do
VeiúlCCfi:ir-Outra vez; a década de 80 o mercado paSsou a
ser do comprador e tudo faz crer que a década de 90 serã
do" Vendedor outra vez.
Com isso, na década de 70, como eu havia assmatado,
iniciaram-se os primeiros movimentos das empresas estatais dos países produtores, no sentido de se organizarem, para vender a sua matéria-prima livrando-se inclusiVe das nlesmas.
-- A crise financeira que se abãteu sobre o -inUndo, eln
f91i; iliCIUSive com- a dC:svalorização do dólar, no Governo Nixon, depois a outra ·desvalorização em 73, criando um desequilíbriO- muridial, provocado pela crise finaffceira; estimulou os países produtores e componentes
da OPEP a lançarem-se em uma defesa da sua matériaprima eSsencial que era o petróleo. Na década de 70 começamos a verifiCar a grande escalada dOs preços de pe-

e

tróleo ...
Pediria, .1:\0 Reinaldo que passasse essa transparência.
Está evidente nessa transparência, onde se verifica que
o preço do petróleo, antes de 1970, estava na ordem de 2
dólares por barril. A crise de petróleo, em outubro de 73,
fez com que o petróleo já atingisse quase 5 dólares e 50
cents por barril chegando a 11 dólares, no início de 74.
Configurou-se, a:Ssim, o primeiro choque de petróleo. Ao
mesmo tempo, o mercado de fretes reagiu, havendo uma
alta bastante acentuada. Durante o período de 74 a 78, o
preço· do petróleo variou em torno de 12 dólares e 50
cents a 13 dólares. Entretanto, com o início da guerra Irã
-Iraque, que foi em setembro de 79, ocorreu a eclosão.
o segundo choque de petróleo, onde a escalada de preços
foi extraOfdinâria, passando o FOB da ordem de 17
dólares para 32 dólares por barril. Sendo que, em 81, o
preço dO Petr61Co chegoU- a alcinçar 36 dólareS por barril. Lentbro-me ainda, que- no mercado spot esse petróleo
..:.._ o Petróleo ârabe- chegou a ser vendido a 38 dólares
p~r_bar_r_il,j~~ _en(conseqfiência da Guerra Irã- Iraque.
Essa escalada de preços, na década de 70, entretanto,
já n_o início da _década 80, começou a apresentar sinais de
arrefecimento, sendo que, a partir de 82 a 83, os preços
do petróleo passaram a reduzir-se acompanhando o que
estamos sentindo agora, uma tendência de queda onde o
petróleo hoje, no mercado internacional, no mercado
spot, por exemplo o petróleo ârabe está sendo comprado
a 26 dólares por barril.
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E hâ um prognóstico de que este petróleO possa
reduzir-se ainda mais, podendo chegar entre 20 e 24
dólares por barril.

Na tabela seguinte, eu gostaria de demonstrar, através
do gráfico,-a evolução da importação de petróleo brasileiro desde_ 1969, onde estâ demonstrado que a elevação
do preço do petróleo fez com que em 1981 o Brasil gastasse quase II bilhões de dólares com a importação de
petróleo. t;: interessante notar que, embora houvesse essa
escalada em termos de dispêndio/divisa, entretanto, em
termos de quantidade, jâ a partir de 1980, havia a re-dução quantitativa das compras de petróleo para o Pafs,
o que demonstra que, embora a quantidade estivesse sendo reduZida, o preço do petróleo não_ teve a mesma equivalência em termos de volume importado. Entretanto, é
importante reSsaltar o balanço e o dispêndio lfquido de
divisas, ·também em 1979/1985, onde se verifica que a
cada ano que passa, em virtude do aumento da produção
nacional e, do outro lado, da recessão também económica que o Pais tém àt:"ravessado -nestes úliimos anos, hoUve
Uma redução de importação em termos efetivos em dólares, qlli:tndo hoje em 1985, se prevê uma importação
líquida, da ordem de 4 milhões, ond-e a importação bruta.
de 6 milhões e trezentos, onde se contempla a exportação
de derivados sobretudo da ordem de 2 bilhões e quatrocentos. Mais adiante, num capítulo especial, assinalado
-para V. Exfs as griindes linhas adotidas pela emPresa na
exportação de derivados.
O Sráfico a segUir apenâs complementa este em termoS
de volume, onde V. Ex•s podem notar que houve uma redução sensível das importações de petróleo. Em 1979 estávamos importando o petróleo da ordem I milhão de
barris p-or dia; estamos hoje preVendo importar 630 mil
barris por dia, sen~o que deveremo_s exportar 220 mil
barris por -dia, o que-para consumo nacional o petróleo
importado seria da ordem de 400 mil barris por dia, ou
sCja, da importação totaT ijiie -o -Brasil farâ este ano, somente 400 mil barris por dia serão utilizados na área doméstica~ O restante será exportado.
O quadro a seguir apenas evidencia o dispêndio líquido em termos de dólares que acompanha o mesmo raciOcínio anterior, onde se verifica que o dispêndio líquido este ano deve ser da ordem de menos de 4 bilhões de
dólafes. É importante ressaltar, aqui vem a outra vantagerii da concentração das compras da PE:TROBRÃS de
petróleo e derivados. As crises por que passou o mercado
internaCional de petróleo - e podemos arrolar a crise de
1966/1967. com a Guerra de Sete Dias, a crise de
1973/1974, que o preço do petróleo subiu como se verificou, violentamente e a crise provocada pelo Irãflraque.
Acho que se verificarmos inclusive o comportamento
dos países industrializados nessas crises, sobretudo na
crise 73/74, e na crise da Guerra Irãjltaque, os jornais
sempre estamparam a situação de quase calamidade
pública que houve nesses países. Ainda lembro-me da televisão, mostrando sobretudo na crise decorrente da
Guerra Irã/Iraque, as filas imensas que se formaram nos
Estados Unidos, sobretudo na costa oeste dos Estados
Unidos, na Califórnia, dos carros americanos à procura
de gasolina que estava sendo racionada. Lembro~me ainda da Holanda em que houve um ato do governo holandês no sentido de quase obrigar que os holandeses andas·
sem de bicicleta para economizar gasolina. E assim po-demos citar vârios exemplos da situação de penúria de
petróleo que o mundo teve nessas crises. Sabem também
V. Ex•s que no Brasil não houve este tipo de acontecimento. E eu poderia afirmai, tambêm, c-om certeza que
istO ~eveu·se ao regime de compra de petróleo que a PETROBRÁS-estaVa desenvolvendo, primeiro, a concentração de toda a compra de petróleo. Esta concentração
fez com que ela pudesse ter, de 15 a 25 supridores diversos. Esse leque de supridores sempre garantiram à PETROBRÁS a continuidade de suprimento de petróleo.
De outro lado, por ser a PETROBRÁS uma empresa estatal, ela tinha um diálogo muito mais direto e muito
mais exítoso- Com as Comparihias estatais dos países produtores de petróleo, porque a realidade é a seguinte: u
mundo do petróleo sempre foi controlado pelas grandes
companhias, que, além de explorar, de produzir tambêm
comercializavam o produto em todo o mundo. Então, o
comprador de petróleo nos países ocidentais - o diâlo--
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go sempre é feito através das companhias dC PC:tróleo.
De repente, com a i:-eviravolta havida através da OPEP,

mudou o interlocutor, não mais o interlocutor era a Major, o interlocutor era o governo produtor de petróleo,
ou seja, a empresa estatal desses países. A PETROBRÁS, pOr ser estlital, p-or ser governo, teve, realmente, uma penetração maior nesses países. Ainda
lembro-me que em 1971, quando o Iraque decidiu nacio--

nalizar as reservas das companhias estrangeiras no Iraque, da Compagne Française- de Petróleo - da Exon e
da British Petroleum essas companhias de uma hora
para outra ficaram sem o petróleo e declararam em toda
a imprensa mundial que o petróleo que viesse do Iraque
não seria do Iraque, seria delas e advertia aos compradow
res de petróleo que quem ousasse comprar petróleo do
Iraque, que não fosse através delas, a Major. esseS com·
pradores seriam acionados por essas companhias.
Lembro-me que no Brasil tivemos que decidir. ou ser
acionados pelas companhias, ou iniciarmos um entendimento direto com o governo iraqUianO. O goverrlõ brasileiro, naquela época o Presidente Geiscl, decidiu pelo
diâlogo direto com o governo do Iraque. O Brasil foi o
primeiro País do mt.indo que comprou o petrôleo iraquiano diretamente do governo do Iraque, o qu~ provocou uma insatisfação violentíssima das companhias internacionais e tentaram. inclusive, embargar a deSCarga
5
deste petróleo no Brasil. Tivemos que mandar advoga_dos no terminal da Guanabara, com arremedo de força
policial. para garantir a descarga do navio iracjUiã.nó-ilo
Rio de Janeiro.
O SR. MÁRIO LIMA -

Em que data foi isso?

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Isto foi em 1972,
por ai assim. Este petróleo foi descarregado e, rêalmeOte.
as ·companhias, embora tentassem fazer um processo
contra a PETROBRÁS, desistiram. O niC:slno ocOrreu
com a Argélia, não tão dramático, como estou relatando_. Na Argélia o Brasil também foi o primeifô País a
comprar petróleo, logo depois da nacionalização.
Também foi o Brasil que comprou, em contrato a longo prazo, da Líbia, logo depois que ela nacionalizou as
suas reservas.
·
O comportamento brasileiro, através da P~
TROBRÁS, foi realmente pioneiro, porque percebeu o
Governo brasileiro que o panorama internacional tinha
se modificado drasticamente, inclusive a postura do
comprador teria que se modificar. E essa postura, só foi
possível, outra vez eu assinalo, porque a PETROBRÃS
concentrava toda compra de petróleo em si. Seria l!luito
difícil se o Brasil estivesse comprando petróleo, cada
companhia particular comprando petróleo para vender,
pudesse fazer uma ação conjunta em relação às grandes
companhias. A partir, inclusive, dessa ação da PETROBRÁS, é que passou o Brasil, pioneiramente, a colocar o seu pé no Oriente Médio e na África. Foi d_aí a
origem da BRASPETRO. À medida_ que a_ PS.TROBRÃS, como grande comprador de petróleo, e_stimulou um diálogo com os países produtores, esses países
produtores, esses países começaram a verificar que talvez
teriam que abandonar seus laços com outras companhias
e aumentar os laços com os países, supostamente do terw
ceíro mundo. Foi assim que aconteCeu com o Iraque, que
aconteceu com a Argélia, com a Líbia. E, depois poste-riormente com o lrã. E a presença da :BRASPETRO, que
foí fundada em 1982~ solidificou esse relacionamento. A
BRASPETRO estava indo para esses páíses para explOrar e produzir petróleo. Devido à sua presença nesses
pafses, esse relacionamento- estreitou-se. Mais ainda,
c:omo houve um boicote, comandado pelo governo_ ame-ricano, contra os membros da OPEP, durante a crise de
1973/1974 e o Brasil pode, inclusive, atender esses países
em gêneros alimentícios. O Iraque, por exemplo, pel~
primeira vez, quando começou a fornecer óleo ao Brasil,
em face do boicote, solicitou ao Governo brasileiro a exportação _de arroz, e açúcar. A PETROBRÃS nunca tinha se metido nessa á.rea de exportar arroz e açúcar, mas
foi uma exigência do governo iraquiano. Disseram: "Vocês estão recebendo nosso petróleo, nós estamos com
problemas com o governo americano e necessitamos _que
nos forneçam produtos alimentícios. E assim fizemos~ A
mesma coisa ocorreu com a Argélia. A origem da partici-

pação da PETROBRÁS no comêrcio- exterior fói etn
1972/1973, quando a BRASPETRO estava inclusiVe
nessa área..
Essa convivência com os países produtores de pe-tróleo, sobretudo o Iraque, levou a PETROBRÁS atraw
vês da BRASPETRO, a concentrar seus esforços no Iraque, o que possibilitou a descoberta do campo de Majnoon, cujas reservas são hoje estimadas na ordem de 1O
bilhões de barris de petróleo.
Além dessas vantagens, ou seja, poder o Brasil superar
as crises através dessa polftica de importação de pe-tróleo, vou mostrar uma outra transparência onde, justamente, pela presença da PETROBRÁS, como grande
compradora, pudemos ainda ou, pelo menos, junto com
o Banco Central enfrentar a grande crise financeira que
teve o seu ápice em setembro de 1982~
Na área de petróleo. os contratos geralmente são feito_s na base de trinta dias. Houve época em que alguns
fornecedores davam prazos maiores, de sessenta dias; ai~
guns chegaram a dar atê cento e vinte dia§~ Hoje, esta~
mos numa mêdia de sessenta dias, como o gráfico está
mostrando. Mas é importante assinalar que naquela época_ em que o Brasil tinha escassez total, praticamente, 9.e
divisas, a posição da PETROBRÃS foi re81_menie ingr_ata, porque com a crise financeira, com Os problemas de
escassez de divisas, o Banco Central praticamente sem
divisas, comprar petróleo com dólar é: fácil conseguir
!Joas condiç.ões, mas comprar petróleo só na base da intenção, realmente não é fácil. Eu poderia outra vez ressaltar que a credibilidade da PETROBRÁS possibilitou
que conseguíssemos prazos, naquela época, de cento e
oitenta di_ru!._Os grandes fornecedores, sobretudo os paí·
s_e:; produtores de petróleo, embora compreendendo a situação do Brasil, que inclusive o petróleo estava sendo
v.en.cJ-~<;i_o ao ~rcg;:il s~m c~;~.rt_a de. crédito, as companhias
menores, é claro, todas solicitaram carta de crédito. Mas
países, como o Jraque, embora em guerra, mantiveram o
prazo do Brasil de cento e oitenta dias. O Iraque, nessa época, que fóí do úftímo trimestre de 1982 ao primeirO trí~
mestre de 1983, deu ao Brasil, e vendendo cento e sessenta mil barris por dia. Naquela época varia entre quase 1
bilhão e 600 milhões de dólares. Oeu ~q Brasil,_ sem a
caria dC crédito, cento e oitenta di~. A_rgxACO, embora com-Umà quan-tidade menor, também _c)eu ao Brasil
cento e oitenta dias à PETROBRÁS, à-Cfiina, à CHE~
VRON, -tam~ém vendendC? um:i. quantidade pequena.
-orna coisa curiosa, péla atuação que a PETROBRÁS tinha junto às mesmas, porque a PETROBRÁS ficOu com
uma posiç:lo muito boa: por um lado, tinha um bom
diálogo com os países produtores de petróleo, pelas razões que já exp~ anteriormente; e, por outro lado, continuava ela a manter um bom diálogo com as grandes ~en
declaras de- óleo, ainda no mercado internacional. Por
isso ela conseguiu,· e foi a única exceção, que a ARAMCO- ARAMCO não é uma compaqhia de Petróleo que
explor~m__~ p_~odu:zem petróleo na Arábia Saudita- que
nutica Veltdeu Petróleo, fa~ inclusive ao quase apelo da
PETROBRÃS em relação ao balanço de pagamento, em
relação à escassez de divisas, resolveu e decidiu dar primeiro I00 mil barris por dia, numa horl! em que ninguém
qu~ria ~onceder_p~rólc;:o ao Bra:~Jl, pela escass~ de_ diyiSt~s. E co~cedeu, por O!Jtro __lado, um pr~ de cento_ e
vinte dias _à PETR9BRAS. Ãssim~ _ã-Ve~ezU_ela,_ çmbor~
-de crêdito i-ecrp!oco, QUe é aquele meçanismo
Onde ~ comp~!'lhiaS tªm CO!p.pensações trimestrais das
suis -OOniaS; twUbém concedeu à PETROBRÁS. E assim
tem o México, Katar, a União Soviê"tica, que deu, riaque-la época, um prazo médio de cento e dez dias.
_Estou ~penas ressaltando esse ponto aqui, porque nessa época em que estamos considerando a fase negra fina:nceira_, coi~cide de _1 ~82 a princl_piq_de 1983, o ramoso
setcimbio negro, em que o Brasil estava quase de pires na
mão, pode a PETROBRÁS manter o seu suprimento, inw
clusive conseguindo condições de prazos excepcionais.

na faSe

Eu diria que a primeira vantagem dessa concentração
na_PETROBRÃS, no setor derivado, foi a redução forte
do preço do petróleo,logo no princípio da instituição do
Deç_reto-lei_ n9_ 53.333. A segunda vantagem foi que o
Brasil pode ultrapassar as diversas crises sem ter nenhum
prQblema interno de suprimento. A terceira vantagen1 é
a que conseguimos que o prazo de pagamento do pe·
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tróleo, embora o Brasil ter sido considerado na lista negra de pagamentos, o fluxo continuou e, sem carta de'
crédito, os fornecedóres ampliaram o seu prazo. A terceira vantagem, que passou a ocorrer a partir de 1982.
Como eu diss~. anteriormente, a década de 1980 está. se
caracteriz:ando como década do mercado do comprador.
Por ser um mercado de comprador já não sejustifteav-a o
Brasil comprar petróleo linearmente, ou seja, comprar o
petróleo, discutir o preço e pagar o equivalente, mesmo
que o preço fosse baixo. Nós introduzimos uma outra
c.omponente, ou seja, al~m de fornecer o petróleo, o
comprador teria que se comprometer a adquirir mercadorias· brasileiras. S o que chamanos de contrapartidas,
Quando isso começou, eu me lembro, no infdo da
criação da lNTERBRÁS, em 1976, a PETROBRÁS foi
acusada de se meter numa ârea de comércio exterior que
não era de sua competência. Os críticos diziam, inclusi~
ve, que a PETROBRÃS deveria se ater à produção e exploração de petróleo, que o comC:rcio exterior era uma atividade de gente grande, que exportar parafusos, ou exportar baterias, ou atê, como alguns jornais diziam, exportar frangos, isso não era de competência da PETROBRÁS. Hoje, consideramos que a decisilo do Governo em criar a JNTERBRÁS foi a mais acertada. Retornei hã quinze dias da Europa e conversando com as
grandes companhias de petróleo, todas elas, hoje estilo
no Sistema de Baxter, a Shell, a British Petroleum, Compagnie Française de Pétrole, só que com uma diferença,
elas não têm um instrumento, não têm um braço para fazer e_$l!C tipo de negociação. O que fazem elas? Elas contratam serviço de um trading, uma companhia que a tua
no comércio internacional, e atribuem a essa trading a
exportação de alguns produtos, para contrabalançar
com a compra de petróleo. E por que isso ocorreu? Primeiro, o problema do save face, a OPEP hoje produz apenas 16 milhões de barris por dia e o mundo consome
46 milhões de barris por dia, sem a União Soviética, ou
seja, a produção da OPEP é praticaiitente uma produção
marg!nal. A OPEP não tem a força que tinha anteriormente. Tanto C assim que a OPEP está hoje com dois
países em guerra, desde 1979. Essa guerra tirou do mercado 1O milhões de barris de óleo, e o preço está caindo.
Tem a guerra n·o Líbano que não acaba nunca, que também não está interferindo no preço de derivados do petróleo. De quando em vez são bombardeados petroleiros
no Golfo Pérsico e não afeta, de forma algwna, o preço
do petróleo, ou seja, a OPEP não tem, realmente, conw
cfições de manobrar o mercado internacional de pe-tróleo. Mas, por outro lado, hã um problema politico.
Não é conveniente, inclusive para a OPEP, reduzir drasticamente .seus preços, porque há um. problema de ima·
gem perante eles mesmos e perante o mundo. E, por ou~
tro lado, esses países produtores de petróleo precisam,
inclusive, manter o preço de fatura, que é aquele preço apenas para manter uma certa coerência política, mas tinham que encontrar uma fórmula para dar descontos indiretos. E aí vem a importância das contrapartidas. Por~
que na contrapartida está disfarçada a redução de preço.
Um país produtor pode vender ao Brasil, e vou dar um exemplo, por 28 dólares, e esse petróleo pode custar 27
dólares, porque o exportador nacional pode, inclusive,
aumentar o preço da sua mercadoria, no sentido de que
o pacote seja Conveniente para ambos os países. Há paí~
ses-que resistiram enormemente a entrar nesse circuito.
Eu me lembro que o Iraque foi um deles, não queria porque iilegava que isso contrariava a política da OPEP. No
entanto, hoje, todos os países da OPEP estão no sistema
de counter ttade, todos. A Arábia Saudita talvez seja o Ú·
nico país que não tem feito, diretamente, o famoso counter trade ou a contrapartida. Não está. fazendo direto
com a PETROBRÁS, mas fez, e nós sabemos, a impren·
sa mostrou que se. trocou BOEINGs 747 por petróleo.
Então, o Ministro Jamani que sempre declarou, c declarou no Brasil, que não era a favor da contrapartida, o
Governo da Arâbia Saudita fez, ele mesmo, esta contra~
partida na troca de BOEINGs por petróleo. Por outro
lado_, é_ importante assinalar que esse regime de contrapartida - e eu gostaria até que fosse mostrado o gráfico
a seguir - tem apresentado no Brasil vantagens, realmente, consideráveis. Naquela coluna da linha azul mostra a importação de petróleo e, em cima, a coluna mostra
uma vasta importação que é destinada à exportação. Então, em cada coluna daquela tem importação total, sen·
do que parte da importação é destinada à exportação,
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traduzido em termos .de derivados de petróleo. Como apresentou a tabela anterior, hoje estamos exportando,
vamos exportar esse ano cerca de 220 mil barris, por dia,

de derivados de petróleo. A coluna do meio, que em 1981
era praticamente nula, é o que chamamos a coluna da
contrapartida. E a outra coluna, a final, é a c·oJuna que
seria a exportação para os fornecedores de petróleo, independente de contrapartida. Então, cm 1985, por exemplo, estamos verificando que naquela coluna do meio, a
parte da contrapartida, que é a coluna amarela, aumentou substancialmente. Aquela parte de baixo é a'de exportação de derivad_os. Ali são derivados, mais exportações totais do Brasil. Então, estamos pretendendo chegar esse ano à ordem de 4 bilhões de dólares de exportação vinculada à contrapartida, quer dizer, decorrente
da ação da PETRO BRÁS junto aos países produtores de
petróleo.
A tabela a seguir -demonstra, em termos de dólares,
onde podemos verificar que, tirriiâatUC:nte, em 19-81,
nosso volume de contrapartida era de 13 milhões de
dólares. Hoje estamos prevendo, -em 1985, 4 bilhões e
200 milhões, ou seja, quase 70% da nossa compra de petróleo será feita em ação vinculada à exportação de produtos brasileiros.
E, o quadro a seguir mostra países que estão fazeli.do
isso com o Brasil. Podem verificar que a maioria delesjâ
fazem c·ontrapartida de 100% de valor, em relação ao petróleo. Angola, inclusive, até ultrapassa. Hoje, Angola
compra mais de nós, do que compramos dela. Como liavia anteriormente assinalado, a Arãbia Saudita, que não
tem uma performance muito grande, sobretudo porque o
seu mel'ca-do era muito pequeno, sofisticado, que realmente, em termos de exportador de mercadoria aduaneira, não ê! muito fâcil de se estabelecer nesse país, mas a
Argélia é outro pais que compra mais do Brasil do que se
compra de petróleo. Estamos exportando lã desde açúcar, café, até bateria, geladeira, produtos manufaturados
dos mais diversos possíveis, graças à ação do petróleo.
Porque hoje o esquema é o contrârio. Quer dizer, os países produtores dizem que estão dispostos a comprar sua
mercadoria, mas, que deveremos levar uma certa quantidade de petróleo. A China é outro exemplo. Inclusive,
embutido ali o minério de ferro, e que facilitado pelo esquema de transporte da PETROBRÁS e da Vale do Rio
Doce, ou ~ja, o navio que leva petróleo, ainda dâ uma
pernada na volta para levar o minério, isto é, na ida leva
minério e na volta traz o petróleo, inclusive, da China. O
Irã, também, em boa proporção; o Iraque é bom aqui assinalar, tem uma proporção menor, embora seja o grande vendedor do Brasil, ainda, como a Nigêria, primeiro
que as condições do Iraque, na última negociação feita
com este país, a posição, em termos da contrapartida, ficou o seguirit~: estamos comprando do Iraque cerca de
160 mil barris por dia e a nossa condição foi a seguinte:
ou o Governo do Iraque concorda em comprar 100% de
mercadorias brasileiras, ou o Governo do Iraque, daquela quantidade que não for vinculada à contrapartida, terã que fornecer a preço de mercado Spot. Assim foi, OU
seja, naquilo que ele podia corriprar de produtos brasileiros - e lã nós podemos alinhar a carne bovina. Só de
carne bovina o Brasil estã exportando para o Iraque cerca de 130 milhões_de dólares, estamos vendendo frango e
ai eu quero ressaltar que não é só a PETROBRÁS.
Quando se trata de contrapartida a PETROBRÁS tem lá
a sua Trading, a INTERBRÁS, mas as outras companhias entram, também, neste pacote. Só de- frango estamos exportando 100 milhões de dólares para o Iraque.
Aquela quantidade que não for possível vincular à
contrapartida o Governo concordou em fornecer o petróleo a preço de mercado Spot. Assim tem Sido, também, em relação aos outros países e o importante é ressaltar, aqui, que a Nigéria, hoje, seja o nosso parceiro ideal, porque ela tem um c·ontrato conosco puro e simples
de compra de petróleo, que é da ordem de 10 mil barris
por dia. Tem um contrato que chamamos de contrato refino da ordem de 80 mil barris por dia, ou seja, a Nigéria
fornece ao Brasil 80 mil barris por dia de petróleo e refinamos nas nossas refinarias, cobrando um fim por esse
processamento e devolvemos para a Nigêria, sobretudo,
querosene para a aviação, gasolina, uma parte de óleo
diesel e retemos parte de combustível e óleo diesel. Esse
tipo de esquema chamou-se contrato de processamento.
Nós, hoje, somos os únicos que "teinos esse tipo de cony-~to na Nigéria. Houve uma luta muito violenta. Anti-

o-

gamente quem fazia eram as companhias fiancesas, aS
companhias alemãs e hoje a PETROBRÁS está absoluta
na Nigéria. Iniciamos, hã um mês, o mesmo tipo de COiltrato de processamento com o "tiovernõ de Gana, para
processar cerca de 20 mil barris por dia, ou seja, esses
países processam no Brasil, jã que a capacidade de refino
desses países é insuficiente para atender os seus mercados, processam no Brasil e recebem produtos de volta e
aqui deix,amos um remanescente.
Então, a Nigéria tem um contrato de petróleo, tem um
contrato de refino e tem um outro contrato de contrapartida, que representa 40 mil barris por dia. Esse contrato de contrapartida ê o que chamamos de exclude account, que ê uma conta especial que é colocada nos Estados Unidos e alimentada com a receita do petróleo, e o
exportador brasileiro, na medida que vai exportando, vai
deduzindo desta conta o valor correspondente. Quer dizer, a Nigéiia, hoje, representa o ideal, porque vem atenOendo àquilo que a PETROBRÁS e o Governo têm em
mente. S fazer do petróleo um instrumento, inclusive, de
comércio exterior, ou seja, ajudar ainici!l.tiva privada a
colocar os seus produtos em países, porque colocar produtos- essa foi sempre a nossa tese- colocar produtos
brasileiros no eixo Elizabeth Arden, que é Paris, Londres
e Nova Iorque, talvez seja mais agradável, as viagenS São
melhores. Mas penetrar em mercados como o do Oriente
Médio, o da África, onde hã de se ter a experiência de
paciêõcia, somente uma companhia, eu diria, da posição
da PETRQBRÁS, que ·atiavés da corilpra de petróleo
num mercado em que o compradorestã ditando a regra e
essa regra é comprar mercadorias brasileiras. Então,
considero um êxito, um sucesso da empresa poder em
198~. ajudar o comérci"o exterior brasileiro, exportando
maís de 4 bilhões de dólares.
A partir de agora, gostaria de me deter na exportação
de derivados.
A PETROBRÃªJ iirnidamente, C<?_meçou a exportar
derivados no fim da década de 50- em 58, 59 - onde
tínhamos um problema séria que era a colocação do óleo
combustível proveniente do processamento _do petróleo
que era baiano, um óleo combustível chamado de alto
ponto de fluidez e com baixo teor de enxofre, mas que é
iin-po:SSJVeraàaptar-se nâ indústria nacioÍlal. Tivemos
que iniciar a venda desse óleo para o EstadOs Unidos elâ
começou, eu diria, a atividade da PETROBRÁS, no que
diz respeito à exportação de derivados.
Agora, recentemente, eSsa exportação era episódica.
Eu diria que --antes de_ 1979 es~vamOs aprendendo no
mercado inte~nacional de petróleo, sobretudo no que diz
resPeito à expOrtação de derivados, porque as nossas expOrtações eram marginais. Mas a partir de 1979, o gráfico 6, demonstra que tem ascendido as nossas exporta_çf5es de derivados, onde pretendemos em 1985 ultrapasSar a casa de 2 bilhões de dólares.
No outro quadro, demonstramos a evolução em dólares, onde em 1985, chegaríamos a mais de 2 bilhões de
dólares.
Essa exportação de defivados abrange urna gama enorme de derivados. Vai desde o propano, GLP, butano
até o asfalto. Estamos, então, exportando gasolina de
viação, ga&.olina automotiva, querosene, querosene para
aviação, óleo Diesel, óleo combustível, óleo lubrificarite,
parafinas etc. O que demonstra- e eu acho importante
ressaltar- que o produto da PETROBRÁS é um produto_ que tem colocação internacional, porque para se
exportar produtos, seja para a África ou seja para os Estados Unidos, eles têm de ter competição, poís os nossos
competidores são as grandes companhias internacionais
e mesmo Os produtos colocados na Ãfrica obedecem a
especificações internacionais.
Mas, o nosso grande mercado ainda ê nos Estados U,.
nidos, onde temos colocado desde querosene para aviação, querosene luminante, gasolinl;l e óleo combustível.

a-

O SR. -PRESIDENTE (César Cais) -A maior receita
é a gasolina e o óleo combustível.

O-SR. CARLOS- s-ANT'ANNA ~Vamos atacar primeiro o mercado africano, onde no quadro n'>' 8 demonstra a participação da PETROBRÁS na importação desses países.
Estamos exportando- V. Ex~s podem ver ali- para
a Nigéiiã., para o Zaire, para o Senegal, para a Guin~,
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para Benin, para Zimbabwe, Angola, Cabo Verde e LibÇria. f:. um pinga-pinga desesperante, porque a logística
de transpOrte e infernal, pois necessitamos ter navios pequenos para, praticamente, distribuir esses produtos
para todos esses países. Quer dizer, a logfstica, o esquema operacional é realmente muito diffcil, e a PETROBRÁS, ao entrar nesta área, teve que desbancar
grandes companhias, sobretudo européias, que estavam
lá há algum tempo. Mas outra vez a vantagem da empresa estatal, porque esses países todos têm a sua empresa
estatal. Então, o diálogo se torna mais fácil e por isso,
sobretud_o na Nigéria, temos conseguido esse sucesso.
Aí se verifica, neste quadro, que 100% da importação
de derivados da Nigêria é feita pelo Brasil e o mesmo ocorre no Zaire e, em menor proporção, nos outros países. Mas, de qualquer forma, na própria Angola que tem
o relacionamento com países europeus a presença da PETROBRÁS é marcante, principalmente por que $Omos
os únicos fornecedores de querosene para aviação. Temos a presença forte em Angola, porque láestã a BRASPETRO, junto com a TEXACO e com a British Petroleurn e já temos uma pequena produção de petróleo em
Angola. Temos uma plataforma que foi exportada do
Brasil para Angola e que estã lá trabalhando com a

BRASPETRO.
Para enfatizar o problema dos destinos das nossas exportações ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais) sobre o percentual importado.

Acrescentar

O SR. CARLOS SANT'ANNA- O que demonstra
que a Nigéria compra 100% do Brasil, para complementar o seu consumo ~nterno. Só compra ~o Brasil, os outros têm outros vendedores.
Na tabela a seguir, essa transparência demonstra que
são aiJ]da os Estados Unidos o nosso grande comprador
de derivados de petróleo.
O SR~ MÁRIO LIMA -

E para que área?

O SR.. CARLOS SANT'ANNA - Sobretudo para a
Costa Leste americana. E para lã estamos vendendo esses. p~odutos a que já me havia referido, a gasolina, querosene, óleo combustível. O ponto importante a assinalar, a demonstrar, seria o grau de sofisticação que a PETROBRÁS conseguiu. Nova Iorque tem uma termoelétrica que supre toda a energia elétrica para Nova Iorque,
que se chama CONEXON, que compra quantidades imensas de óleo combustivel. A CONEXON sempre
comprou óleo combustível das empresas americanas; e
mais ainda nunca comprou óleo combustível de companhia estrangeira, qualquer que fosse. Há três anos, mais
ou menos, a PETROBRÁS conseguiu ganhar uma concorrência para vender óleo combustível e lã boje permanece sendo a única companhia estrangeira que vende
óleo combustível para a CONEXON. Acho isso importante, corno cartão de visita, p~rque outras companhias,
inclusive européias, tentaram penetrar e não conseguiram.
O SR. MÁRIO LIMA -

E se vende mais barato?

O SR. CARLOS SANT'ANNA --Vendemos ao preço
de concorrência. Fizemos a concorrência, depois ftzerarn
um teste com um navio de óleo combustível, porque o
grande poblema é saber a especificação, e conseguimoS
penetrar no mercado americano e lá estamos~ posso gai'antir.que são cerca de 15 a 20 mil b~ris de óle_o combustível por dia.
Nesse gráfico a seguir, apenas estamos mostraildo as
previsões de exportac.:ão para a África. V. Ex•s podem
notar a variedade de pafses onde estamos boje presentes.
E ali estamos demonstrando os tipos de produtos: gasolina, querosene para aviação e Diesel. São os produtos
principais que hoje estamos vendendo. E ar. nesse gráfiço. não estâ a Nigéria, porque a consideramos um comprador especial, que tem outro tipo de tratamento. E
Gana passou a ter, também, grande importância, porque
lã celebramos um contrato de refino de petróleo no Brasil.
O outrt?_ gráficO -demonstra apenas a previsão de exportação de ciuantidades de derivados de petróle_o para
os Estados Unidos. Está um pouco dífíCil para ler, mas
estã previsto se vender para os Estados Unidos um total
de quase-740 milhões de dólares, onde estaria incluída a
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gasolina, querosene, ilumínante, combustível para jato_.
Diesel, óleo combustível, inclusive a parafina.
Além dessas importações a que me referi o Brasil, a=través da PETROBRÁS, ainda vende um produto especial, que é óleo combustível para navios. Esse óleo é geralmente vendido a navios que passam aqui pela costa
brasileira e alguns são vendidos fora do Brasil. O total
desse valor chega quase a 250 milhões de dólares.
Com esSe gráfiCo, encerro a parte, diria, de suprimento
de petróleo e derivados e exportação de derivados. E
passaria a tratar da parte do ·consumo nacional de derivados, onde iria focalizar alguns tópicos, sobretudo a es-

trutura de consumo e de produção.
O Brasil, em conseqUência inclusive das crises do petróleo a que me referi anteriormente, sofreu uma transformação violenta na sua estrutura de consumo e produção. Esse gráfico- demonstra uma comparação de
79/84, onde ê possível verificar que sobretudo a gasolina
e o óleo combustível sofreram uma mofi.(icação acentuada, sendo que o óleo combustível, que caiu -está hoje
na faiXa de 17% - e ainda pretendemos, talvez daqui a
dois anos, reduzir ainda mais a sua produção e também
o seu consumo. A gasolina, por sua substituição _pelo álcool, e o óleo combustível, pela substituição por várias
fontes alternativas, desde o carvão e mais recentemente o
gás natural, que fez com que a estrutura de consumo reduzisse bastante, e também a sua estrutura de produção.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Embaixo é consumo e em cima I; produção?
O SR. CARLOS SANTANNA - Eni cíina ê. consumo e embaixo é estrutura de produção. Aí está evidenciada aquela política da PETROBRÁS chamadQ. "fundo
de barril". ~ uma política de craquear as frações mais
pesadas de um barril de petr'óleo para dele obter sobretudo produtos mais leves, especialmente o óleo_ Diesel.
Essa modificação está dej)õis evidenciada no grâfico n"'
11, que demonstra a queda. V. Ex•s podem verificar que
enquanto o óleo Diesel manteve-se praticamente estacionârio, poi' ser diffcil de se encontrar um substituto adequado, o óleo combustível teve uma queda dramâtica, a
gasolina, tambêm, e o álcool praticamente substituiu a
gasolina nesta redução. A nafta e gasóleo que são õi.atérias p-rimas pafa a indústria petroq-uímica continuaram
numa ascensão de consumo.
O SR. CARLOS LYRA - Quer dizer que produzimos mais ou menos nafta d_o que consumimos? Na estrutura de produção a nafta ê excedente ou nos falta?

O SR. CARLOS SANTANNA -Não, há excedente
de nafta.
O SR. CARLOS LYRA não se demonstra isso.

Mas no quadro anterior

O SR. CARLOS SANT' ANNA -O quadro -ariterior
que temos aqui ... vamos mostrar novamellte.
O SR. CARLOS LYRA -Por que, se a nafta é excedente, no quadro anterior demonstra-se a nafta com bai~
xa produção?

O SR. CARLOS SANT'ANNA '-- E, nafta e gasóleo.
O SR. CARLOS LYRA - Nafta e gasóleo. Se essa
produção é real, então, está demonstrando que o consumo de nafta é maiOr do que sua produção total.

O SR. CARLOS SANT'ANNA - E um problema
que gostaria de esclarecer, porque esses contratos que
hoje temos com a Nigéria não -eStão incluídos ali. O SR. CARLOS LYRA -E nós temos nafta ddnais.
Sim, porqUe oriiCm estava lendo no jornal que existC ii3fta demais no mercado, por isso que a nafta é barata; quer
dizer, é um produto excedente.

O SR. CARLOS SANTANNA -A-nafta tem, alêm
da colocação na indústria petroquímica, tambéni estamos colocando nafta à base de 5% no óleo Diesel, fazendo, eu diria, -o que se chama de óleo Diesel leve. Primeiro
para se aumentar a produção de óleo Diesel; segundo
para se ter uma colocação para-a nafta. Depois, hã um
outro problema, quando esse contrato com a Nigéria
também deixa aqui no Brasil uma certa quantidade de
nafta, porque se produz nafta, óleo Diesel, óleo combustível, querosene para a aviação ...

O SR. -MÁRIO LIMA Nigéria?

E depois se devolve para a

O SR. CARLOS SANTANNA- Não, fica aqui. No
nosso contrato parte de alguns derivados ficam ãqui, outra parte vai para lã. Então, tem a produção própria da
PETRO BRAS e tem a produção proveniente de refino
para terceiros, que inclusive não está incluída ali.
O SR. CARLOS LYRA- Então, não está ali. Porque, na estrutura de produção a nafta é menor do que...

O SR, CARLOS SANTANNA- Só quanto à produção da PETROBRÃS.
O SR. CARLOS LYRA -Sim, porque ali mostra
que ê menor.
O SR. CARLOS SANT'ANNA -Justamente, porque está faltando a parte de refino. Inclusive esse ponto~~oRcho que deveremos discutir o caso da nafta, no final, condições de subsídio, eu poderia ...
O SR. MÁRIO LIMA ~É bom, porque às vezes não
se pode ver tudo e de sua parte V. S• também não pode
coordenar ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- f:, esclarecedor
sobre o quadro apresentado.
O SR.-CARLOS.SANT'ANNA- Visto essa parte,
inclusive para apressar um pouco, vamos tratar do capítulo do álcool, da participação da PETRO BRÁS no álcool.

-A PETROBRÁS hoje representa um papel fundamental tanto na comercializaçã_o, como no suprimento e estoque de álcool ao País.
Hoje as usinas têm apenás seis meses Para produzir e
praticamente nove meses para comercializar o seu -produto. A PETROBRÁS, hoje, funciona ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- ESsa base do monopólio pela PETROBRÁS foi criado por lei ou pordecre~
to?
O SR. CARLOS SANTANNA- E~ diria que não
foi lei e ncin- deCreto, foi uma portaria.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Depois foi consubstanciado em decreto, é uma nova violação da Constituição.
O SR. CARLOS SANT'ANNA uma Lei, é um decreto, não é Lei.

Realmente exíSte

O SR. ROBERTO CAMPOS- Foí u!'la pOrtãri~ dO
depois transformada em
decreto, nunca em lei. Nem ao menos hã lei para criar o
monopólio.
COóSelhõ~-Nacionardo-PeTróleo

O SR. CARLOS SANTANNA- Há um decreto, eu
acho que 88/83 em que define como seria feito o suprimento e a comercialização de álcool, inclusive a regulamentação do problema do estoque.
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clusive o PROÃLCOOL, ela teve que separar tanques de
petróleo, tanques de gasolina, colocar álcool em dutos de
gasolina, para que o sistema de escoamento de álcool pudesse não sofrer solução de continuidade.

O SR. JOSI'. MACHADO- St. Carlos Sant'Anna, os
dutos são lá em São Paulo?
O SR. CARLOS SANTANNA - Os dutos de São
Paulo, onde se concentra o maior suprimento de álcool...
O.SR. JOSE MACHADO- Eu diria 50%.

O SR. Cii:RLOS SANT'ANNA- Eu diria talvez até
mais, uns 60%. Então, esses dutos todos são colocados à
disposição da infra-estrutura que o Governo braslíeiro
fez para que o álcool fosse viabilizado. Além dos dutos,
os transportes por cabotagem são feitos, também, em navio da PETROBRÁS. Então, às vezes hã, realmente, um
passeio e há alcool do sul para o norte e vice-versa nas
grandes safras. Mas, de qualquer forma, essa infraestrutura, por determinação do Governo, a PETROBRÁS teve que oferecer e com riscos operacionais.
Nós, por exemplo, temos alguns tanques de petróleo na
região da Garanhema, são tanques de petróleo que hoje
estão destinados- 3. estocar álcool. O Conselho Nacional
de Petróleo inclusive estabelece o que se chama estoque
de se_gurança, onde esse estoque de segurança que é fixado todo o ano, a PETROBRÁS tem esse estoque, inclusive para poder equilibrar o suprimento de álcool.
No gráfico a segUir, apenas é uma outra visualização
da variação dos estoques, onde mostra que cada meio de
ano, em junho, hâ uma redução violenta nos estoques e
de_dezembro a janeiro esse estoque chega a pontos mais
altos, o Norte e a regi!o Centro-Sul.
Nesse gráfico a seguir, são demonstrados os estoques
mínimos que a empresa tem que ter, a produção prevista,
o consumo e a exportação. Então, está projetada até
1990, mas aqui na safra de 19_85/86 ...

({sR: ci:RLOS LYRA -

Isso ~uma projc:ção?

O SR. CARLOS SANTANNA - ~ uma projeção.
... de 2 milhões e 700m3, há uma previsão de II milhões
de m3 de álcool para consumo interno de 10 e com Uma
redução forte na exportação. No ano passado, chegamos
a atingir quase 900 mil m3 de exportação e este ano estamos prevCndo chegar a 400, 500 mil m 3 de exportação. E
lã está demonstrado aquilo que eu disse anteriormente, o
estoque máximo que deve chegar no fim do ano a 6 milhões de m 3 • Esse pulmão de estoque é feito realmente
pela PETROBRÃS.
O SR. CARLOS LYRA - As destilarias que são aprovadas pelo PROÃLCOOL, são obrigadas a ter no
mínimo 50% da sua produção única. As do Nordeste são
quase todas, eu não conheço bem a d_o Rio Grande do
SuL
O SR. CARLOS SANT' ANNA -:!:.,elas são obrigadas. Agora, o que acontece é que a PETROBRÁS tem
muito álcool estocado nos tanques das destilarias, porque-algumas ....

O SR. ROBERTO CAMPOS- Nãô~<iU.eró interromper, V. Ex'. Mas apenas para documentar que no Brasil

a subversão da ordem jurídica chegou a um tal ponto
que se constituem monopólios estatais por portaria.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- De qualquer forma, Senador, a PETROBRÃS apenas, eu diria assim, é
uma empresa _obediente. O Governo faz as leis, faz as
portarias e a PETROBRÁS tem que cumprir.
Quanto ao problema de álcool, por exemplo, eu gostaria atê que fosse projetada Uma transparência, onde evidencia a variação, do módulo 13, dos estoques de álcool
no País, onde tem a presença da PETROBRÁS. ~por~
que a safra do sul do País inicia-se em jUnho e vai atê novembro, por aí: e a safra do Nordeste começa em setembro e vai até, talvez, março, abril. Então, com isso hã
os grandes piques e as grandes baixas. E essas grandes
baixas apenas são suportadas pela presença da PETROBRÁS, porque a PETROBRÃS é a grande armazenadora de ãlcool no País. Não fosse- a PETROBRÂS,
não fosse esse instrumento, eu ousaria falar que seria
muito difícil o sucesso do PROÁLCOOL, porque a PETROBRÁS, eu vou dar o exemplo, tem tanques para petróleo, tem tanques para gasolina, ela construiu dutos
para transpor,tl!-r gasolina. Entretanto, para viabilizar in-

O SR. CARLOS LYRA quota.

Porque trabalham por

O SR. CARLOS SANT'ANNA - E não acompanharam, inclusive por questões fmanceiras, não puderam se
adequar ainda às suas capacidades. Estou dizendo que o
Nordeste tem, o Centro-Sul é isento.
O SR. CARLOS LYRA- V. Ex• diz que o Nordeste
tem melhor condição.
O SR. CARWS SANTANNA- Melhor condição
em termos bancários. Ainda um outrr "Tla referido à
comercialização de álcool é justamente o alcool excedente, que ê destinado à exportação.
No quadro a seguir, estamos demonstrando que a exportação feita pelo Brasil e a presença da PETROBRÁS
e INTERBRÁS nessa exportação, onde se verifica que
em 1984, inclusive a presença da iniciativa privada [oi
maior, a nossa presença reduziu-se. Já esse ano, tanto a
exportação via empresas privadas, como via PETROBRÁS, deverão se reduzir, sobretudo por causa da
taxa violenta em que o governo americano colocou para
o álcool brasileiro, isso vou colocar logo a seguir.
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No outro grâfícO, a: penaS a-triVés-áCiíDfias-,- deiD.Oristiao valor dessa exportação, em dólar, sendo que em 1984
chegamos a faturar, em termos de Brasil, quase 200 milhões de dólares na exportação de álcool e hã uma previsão·· de reduzir a menos de 150 para esse ano de 1985.
As exportações de álcool para os Estados Unidos realmente começaram há algum tempo, por iniciativa da PETROBRÁS, que tambêm na mesma época iniciou a ex-

portação para o Japão.
O SR. CARLOS LYRA =...-A Cotia foi na mesma data?

O SR. CARLOS SANT"ANNA- A PETROBRÁS
foi primeiro para o Japão e os Estados Unidos, praticamente na mesma data com a Cotia. Essa exportação para
o Japão é uma exportação de álco_ol industrial, inclusive
hã álcool para fazer bebidas, há álcool para a indústria_
farmacêutica.
Agora a vantagem para os Estados Unidos, além da
exportação de álcool industrial, estamos exportando álcool de anidro e álcool combustível.
A presença do álcool brasileiro nos Estados Unidos é
hoje até motivo de urna açílo contra o Brasil de três empresas americanas, comandadas pela toda poderosa
ADM a companhia que congrega os grandes produtores
do milho do Midlle West, que se sentiram ameaçadas
pela presença do álcool brasileiro, porque quer queira,
quer não. o álcool brasileiro produzido a partir de canade-açúcar é muíto mais barato que álcool americano
produzido através do milho. Mas o americano é muito
mais nacionalista do que o Brasileiro, porque, na hora
em que ele sente que estâ ameaçado a sua indústria, ele
coloca barreiras incríveis. No caso do álcool. por exemplo. que representa ...
O SR. ? - Não é bem indústria, é o mercado america-

no, depende muito do mercado.

O SR. CARLOS SANT'ANNA- A rigor, a ind6s,
tria americana de produção de ãlcool é uma indústria
caríssima, quer dizer. o custo de produção de áfcool do
milho é caro. O mesmo ocoriCu càm a indústria siderúrgica, que também é muito cara. Mas acho que no álcool
houve um recorde, porque acho que nunca houve na história pelo menos no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, talvez o Senador Roberto Campos tenha
dados melhores - mas nunca houve um aumento tão
substancial de imposto de taxa, como houve no caso do
álcool. Só para V. Ex•s. terem uma idéia. em 198l,erade
10 cents. por galão.

O SR. ROBERTO CAMPOS -O que eu conheço,
pela minha experiência como Embaixador, os Estados
Unidos são altamente protencionistas ao produto estrangeiro que venha a competir com o produto nacional e
são extremamente abertos em relação aos produtores estrangeiros que queiram lã se localizar para p-roduzir. No
Brasil é o contrârio. O Brasil é não só protecionista
quanto ao produto, mas é também protecionista quanto
ao produtor, por que rejeita a colaboração de capitais,
coisa que certamente os ameriCanos não fazem. Não o
fazem no petróleo, na informàtica e em coisa nenhuma.
O produto sofre restrições, o produtor, não. Essa, a diferença dos dois nacionalismos. O deles é nacionalismo
positivo e o nosso é negativo.
Tenho outro comentário.
-Ouço dizer que essa firma Middle- West, que está
pleiteando e conseguindo proteção contra o noss_o álcool
- e a fraqueza do governo americano nesse caso~ um sinal de miopia - a loilgo Prazo, deveria intei-essar-lhes
importar mais do Brasil, até mesmo para que possamos
pagar as nossas dívidas, consta que essa firma fez uma
grande oferta a PETROBRÁS ou lNTERBRÁS para
uma importação maciça do álcool biasileiro _para os Estados Unidos. E essa proposta não foi respondida. E isso
magoou profundamente essa firma e a levou a fazer um
esforço de lobby, uma espécie de vingança contra a indeferença brasileira.
verdade ou não?

e

O SR. CARLOS SANT'ANNA -~A história
pouco diferente, é que essa firma...
O SR.

~um

·

-Sr. Presidente pela ordem.
(~sentimento do Pr~idente). Não estamos agui, data
Vetlla, pois somente hoje é que tomei conhecimento-~
criação desta Comissão. Espera1/a uma outra Comisd.o,

discutiD..dOPolítica ecórlõffifca do Brasil e política econômiCá dos EStados Unidos. Mas, se é verdade que alguns
rili:)itõpólios têm sido instituídos no- Brasil contra a lei,
não menos verdade ê que a legislação brasileira vem sen·
do afrontada, permanentemente, com a instituição de O·
ligo pólios e reserva de mercados para multinacionais. O
exemplo típico é a indústria automobilística que recebe
todos os favores da legislação brasileira e ninguém c-on·
tra issO se levanta; o outro exemplo é a indóstria fanna·
cêutic:t; outro exemplo são todas as indústrias de ~ens
duráyeis. Então, temos que ficar atentos para o que e um
fato predominante desta C PI, já que ela é volumosa demais em todas as estatais. Quando uma SEST não conse-gue-nem mesmo controlá-la, imagine uma CPI com no-.
venta dias e mais sessenta dias a "tratar do exame de todas
as "EStãütis. Que ficássemos presos exclusivamente ao
fatO determinante e não ficâssemos discutindo ideologias
~-e comportamerilos da área econômica e finan®ira.:Que,
no momento, não vem ao caso. Talvez seja objeto para
as conclusões _dos trabalhos desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Com a palavra
o Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- !la reiteração da proposta já feita em outras Comissões e nesta. O Sr. Depoente diz o que quer e depois os debatedores perguntam, também, o que querem e pt saudações.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Foi esse_o apelo
que fiz aos Srs. Senadores. Mas, naturalmente, o Dr.
Carlos Sant'Anna pediu a opinião do Senador Roberto
Campos sobre o assunto. Mas voltemos à exposição do
Dr~ Carlos Sant'Anna.
O SR. CARLOS SANTANNA- Ainda concluindo
essa parte do imposto violento que o governo americano
colocou ao álcool brasilc:iro, só pâra V. Exts terem uma
idêia, no fim de 1981, a taxa era de 10 cents. por galão.
Pois bem, em quatro anos, a partir de janeiro de 1985,
passou para 60 cents. por galão, ou seja, houve um crescimento de SOO% de taxação em quatro anos. E mais ainda, essa taxação representa 68% sobre o preço CIF do álcool local nos Estados Unidos. Realmente, nunca vi uma
taxação tão violenta e isso, inclus~ve como disse o Sena·
dor Roberio Campos, nos causa preocupação, pois se es·
tamos com uma dívida de mais de 100 bilhões, queremos
pagar essa dívida, mas os próprios países que talvez detenham a maior pa~te dessa dívi_çla não estão nos deixando
pagar essa dívida. Então, esse problema, que embora
seja pequeno, mas uma taxação dessa violência é dificil.
Agora, além dessa taxação, as companhias prejudicadas,
porque o álcool brasileiro entrou no Middle West americano, hoje a PETROBRÁS tem tancigcin no Estado do
Alabama, tem tancagem em Ohaio, tem tancagem na região da Califória. E fez isso porque, ao invês de ficar levando navios e vender navios completos para o compra-- dor americano, porque o preço seria muito mais baixo,
preferiu levar esses navios e colocar na tancagem e vender todos os dias, no varejo. Hoje, a PETROBRÁS ven·
de lá caminhão por caminhão, acompanhando, inclusi- :ve, a evolução do preço do produto. Agora, essa posição
dessas companhias americanas eu posso até entender,
pois, afinal de contas~ está entrando álcool e desbancando, como diz o processo contra nós, que estamos causando dano à indústria americana. Eu me lembro até de
~ufua"reullião que foi realizada na senama passada aqui
em Brasília, no Itamarati, quando os produtores de álcool ti vetam cantata, inclusive, com congressistas americanos. E um dos congressistas, que eu não me lembro o
nome, estava alegando para esse produtor os problemas
que o- Brasil está trazendo para os Estados Unidos em relação ao álcool. falando que, afinai de co-ntas, as indústrias do Middle West estão todas fechando, por causa da
- presença brasileira. Depois ele, inclusive. elencou o
- problema do aço, falou do problema do calçado e disse
que essa posição está prejudicando muito o industrial a·
· mericano e foi por aí afora. Mas o produtor de álcool
-disse; ...Eu ~tou muito mais preocupado, porque acho
-que os fogueteS qüe estão dirigídos para lá deveriam estar di[-igiOOS -para o Brasil, porque o Brasil hoje é uma
potência- ameaçadora. porque com o álcool, com calçados e com o aço está ameaçando a economia americana.
Eu estou preocupado.. - ele falou isso em tom de gracejo. Mas esse sentimento desse segmento, do Middle West
conta o Brasil realmente é preocupante e mais preocu-
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- vant~. ainda. ê que o próPrio governo americ~o insti·
tuiu um sistema para beneficiai a América Central, em
que todo o álcool que proviesse da América Central poderia entrar nos Estados Unidos sem pagamento de taxa.
Mas, nós aqui, também, podemos levar o álcool para a
América Central, à Jamaica, processar o álcool na Jama"_ica e mandar para os Estados Unidos e entrar sem taxa.
Isso aí ê totalmente legal. Mas já as autoridades americaw
nas perceberam isso e estão se articulando, para proibir
esse tipo de esquema na América Central. Então, a nossa
posição que nós somOs exportadores marginais de álcool
nos Estados Unidos. Há, inclusive, uma suposição de
que atê a longo prazo poderia ocorrer que, em 1987 e
1988, os Estados Unidos estão com uma nova regula·
mentação_par~ elimin_ar o chumbo_ da gasolina. Então, o
substituto adequado do chumbo seria o álcool. Real·
m,ente s~rja o âlcool, como também são outros produtos
puros, como o POR, o PDA e o próprio metanol. Então,
existe uma sêrie de produtos que podem ser adicionados
à gasolina, elímin8.ndo o chumbo. E o álcool seria, real- mente, um produto adequado. Mas hoje todos sabemos
que as previsões de safra no Brasil são ainda praticamente insufici~ntes, _rios próximos anos, no sentido de poder
o· -ãlcool brasileiro participar hoje do que se chama de
gãs-álcool - americano. O gás-álcool americano representa 5% de todo o consumo de gasolina nos Estados U~
nidos. E hoje os Estados Unidos consomem 7 milhões e
300 mil barris diários de gasolina e 5% disso já é gásálcool, ou seja, gasolina com 10% de álcool. Então existe
uma tendência entre os refinadores independentes, por·
que as grandes companhias, a Esse, a Bolvel, a Texaco
têm um esquema de refino jã sofisticado que pode prescindir inclusive do álc_ool. Elas podem fazer a gasolina
sem o chumbo, sem problema algum. Mas os pequenos
não- teriam condições de fazer grandes investimentos nos
seus processos de refina, para, inclusive, colocar produ·
tos tipo MPDE e TOA, que são produtos químicos. Então, o álcool seria uma solução ideal. Tanto ê assim que
na Califórnia, na Flórida, na Middle West, os pequenos
distribuidores, os refinadores estão adotando o âlcool,
tanto o álcool do Brasil, como o álcool do milho e até álcool da África do Sul e da Espanha. Mas as barreiras americanas estão hoje nesse nível e hã sempre uma ameaça delas poderem aumentar. Ainda mais que agora
existe um processo contra os produtos brasileiros, a PETROBRÁS e o Brasil.
O SR. CARLOSLYRA- Um processo contra a PE·
TROBRÁS ou contra o Brasil?

O SR. CARLOS SANT"ANNA- Contra o Brasil,
mas ê claro que abrange a todos. Dentro desse esquema.
a PETROBRÁS, as três companhias e os produtores de
açúcar todos estão se defendendo e jâ existem escritórios
montados, em Washington, em Nova Iorque e estão to·
dos na defesa do álcool brasileiro. Mas a nossa preocupação é_ que. mesmo se houver uma capacidade de exportação maior para os Estados Unidos essa barreira violenta, essa taxa, praticamente, inviabiliza a colocação de álcool no mercado americano.
O SR. CARLOS LYRA- Eu gostaria de fazer uma
pergunta.
Não haveria a possibilidade de fazer assim Um teste de
compra a mais com essas companhias americanas, porque temos X diminuido. Eles dizem que a taxação do ál·
cool é feita, porque dão isenções, porque diversos Esta·
dos dão isenções. Na América, para produzir álcool, há
isenção. Então~ eles acham que esta isenção seria dada só
ao ál~ol deles e_ não ao álcool de fora, pelo menos, é o
que d1zem, eu não tenho exatamente certeza, mas ê o ar·
gumento que eles dão, a taxa é inserida, porque eles dão
a isenção e acham que ela só pode ser dada para o álcool
americano.
Acho que, nessa altura, o Brasil também está nessa po·
sição, e era essa a pergunta que eu queria fazer a V. S•...

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- PediJja para fa·
zer as perguntas em seguida; a observação ainda concordo, mas a pergunta deixa para depois.

O SR. CARLOS SANT'ANNA -A política do ál·
coo! está, mais ou menos, esboçada, que estamos aqui in..
clusive, no Brasil, isso é apenas como referência, justamente, para poder no futuro termos colocação do álcool
brasileiro na América do Norte, é que estamos dcsenvol·
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vendo inclusive a colocaçio de álcool em substituição
dos motores Diesel. Existe um estudo da--PETROBR.ÃS

que em uma época de emergência podemos aumentar de
22 para 25% a participação do álcool na gaSOfina.
No Brasil existem mecanismos inter"nos que poderiam,
inclusive, absorver o álcool excedente. A importância
dísso é porque sempre vamos ter barreiras a enfrentar
nos Estados Unidos e diante dessas barreiras seria inelhor adequar o suprimento nacional, de forma que esse
suprimento pudesse absorver as quantidades excedentes
da produção de álcool no BrasiL
Passaria, agora, a um capítulo do suprimento de gás
natural, onde estamos seguindo, inclusive, orientação do
Governo, no que aiz r"espeitõ às prioridades para uso do
gás natural.
A primeira é a recuperação secui1.dâria dos campos petrolíferos produzidos, GLP. E produção deGLP, ou seja, o gás, inicialmente, deve ser utili~ado nos próprios
campos de petróleo, inclusive, depois ser ufilizado nas
plantas de gás natural, que produz gás liquefeito e gasolina natural. Essa é a primeira pr1oridade,
A segunda priorfdade é O gâs natural para substituir o
gás liquefeito de petróleo de uso domiciliar.
A terceira prioridade é a utílização do gâs, Como matéria prima para a indústria de fertUiziinte e petroquímica.
Finalmente, a substituição de derivados d~ petróleo no
qual haja maior ganho de divisas, ou seja, por exemplo,
subslituir nafta por gâs natural, combustível por gãs natural ou outros critérios que o CNP poderia definir.
Dentro dessa orientação, a PETROBRÁS tem pai-Heipado da com~alização e _venda d~ gás natural.
O Grâfico a SegUir demonstra essa aScensão-das vendas de gâs natural.
O outro gráfico, de n\1 18, mostra ãs vC::ildas no Estado
do Rio de Janeiro, na Bahia e no Nordeste. Há uma ascensão, inclusive bastante acentuada, do suprimento de
gás natural no Brasil, que tem ainda como o grande mercado devido à Bacia de Carn"p"Os - aqui na- ~wea· do Rio
de Janeiro.
Com a entrada do Nordestão, que deve ser, mais ou
menos. por volta de outro deste ano, ess_e Nordestão irá
substituir sobretudo o óleo combustível em toda região
do Nordeste bmsileiro.
Os processos e os critérios que a PETROBRÂS tem adotado, em termo-s de estimular a venda de gás natural,
seguindo sempre a orientação do Conselho Nacional de
Petróleo e no estímulQ desse consumo~ ·as- indÚStrias são
sempre beneficiadas com condições_ que as estimulem a
absorver gâs natural. Geralmente são condições de prazo, de_preço. emb_ora o preço refira-se sempre a 6leo
combustível de baixa fonte de fluidez.
Mas, para que essas índústrias estimulem, por" exemplo, a mudar de __ óleo combustível para gás natura!, sempre, pelo menos, durante os primeiros seis meses, o gás é
praticamente fornecido de_ graça para essas indústrias.
Ainda -em relação ao gás- natuial; :i -substituição maior
que ele tem feito refere-se ao óleo combustível. Porque
ainda o gás natuial, no Brasil, vem associado à produção
do petróleo, sobretudo na Bacia de Campos. N jazidas
de gãs natural sem associação de petróleo são ainda pOucas no Brasil. Essa associação com o -petróleo faz com
que o tempo-de utilização seja pequeno e instáVel. Por isso, quanto mais pudei ser consumido dur:úite a- vida de
um poço, é a política que a PETROBRÁStem a.dotado e
diferente dos outros- pãíses como pár exemplo Argélia
onde o gás natural não é associado. Isso ê possível nUm
país como a Argélia, a Un"ião Soviéticit., oS-E"sta.doS Unidos ou a Europa, que recebem o gás natural da União
Soviética e constam de sua infra-estrutura, toda- eJa, na
base do gãs natural.

a

Para finalizar inClusive eu teria mais dois tópicOs ri1Ris
rápido porque pertencem lJiclusive, à minha área que é a
participação da PETROBRÃS Distribuidora no merca~
do de distribuição. Ela, a rigor, como companhia subsidiá~ia, começou as atividades em 1972 ejã estava em terceiro lugar, no mer-c-ado de distribuição, detinha 21% do
mercado, estava atrás da Shell e da Essa. A Essa, em
1972, detinha 2~0 mércado- e a Shêifl;-13%;-e a-PETROBRAS Distribuidora detinha 21%. Hoje, a PETROBRAS Distribuidora é a maior do Pafs, porque detém 36% do mercado de distribuição, sendo que a Shell
tem 19% e a Esso tem 15%, e as outras menores, Ypiranga, Texaco, e Atlantic detém 8J5% cada uma. S impor-
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tante assinai~ r que, independente da importância da diso que demonstra o esforço que a PETROBRÁS vem fatdbuição numa companhia de petróleo, porque uma
zendo com os fabricantes privados, tanto sejam eles nacompanhia de petróleo sem mercado de distribu.ição é
ci_onais conio est.rflngeiros.
uma companhia que não se COmpleta, quer dizer, iodas
Como estamos com quase duas horas na nossa expoas grandes companhias de petróleo do mundo iniciam
sição, acho, Sr. Presidente, que agora eu estaria à dispocom a produção e terminam com a distribuição. Então, é
siçãQ dos Srs. Senadores, para qualquer pergunta e esclaimportante que a PETROBRÃS Distribuidora complerecimento.
tasse esta atividade da empresa. Mas, além do problema
conceituai da empresa s_e verticalizar, há a pErticipação
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Antes de pas·
desta companhia na economia nacional. A PEsarmos à segunda parte, vamos interromper por cinco
TROBRÃ.S Distribuidora é realmente pioneira, porque
minutos, para um ligeiro intervalo.
sempre ê ela que vai ~os lugares mais longfnquos deste
(Suspeadem-se os trabalhos por 5 minutos)
Paí.!j, quer c;!izer, na Amazônia, no !aCfo dos locais rilais
longínquos, inclusive" no Amazonas, no Acre, na RondôO SR. PRES.IDENTE (Cêsar Cais)- Estão reabertos
nia, é a· PETROBRÁS Distribuidora que tem lá Seus
os tJabaJhQS__da nQss.a Comissão.
postos. E há deteirilin-<idos Estados, como Acre -e RonConcedQ. a palavra ao nobre Senador Roberto Carndôrifã, que ê só a PETROBRÃS bistribU.ídOra; porque
pos.
realmente são em que os custos de distribuição são muito
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, ao eselevados. Daí só uma companhia de estado que pode suportar, ou pelo menos atuar nestas regiões. Além disso,
tigmatizar durante essa discussão _a·existência de dois
através_- da PETROBRÁS Distribuidora, também, os
monopólios ilegais, o da importação do petróleo e da
produtos, aqueles que são novc:s no rriercado, sempre a
tancagem de álcool, não tive o propósito, de maneira aiPETROBRÁS tem adotado uma posição de pioneirisguma, de embaraçar o Dr. Carlos Santana. S. S• é um operador de compra e venda, não é o guardião da consmo. Ainda lembro-me muito bem que, .quando pela pri·ciência jurídica da PETROBRÃS. O dever de fazer cwnthêira-vez no Bra·sn passou-se à prOduZifC:itieroZerie para
prir a Constituição cabe-nos a nós, Congressistas, e ao
jato, foi uma luta enorme, porque as companhias distribuidoras estrangeiras ftzeram um esquema para convenJudiciârio. Meu propósito ê meramente tentar contribuir
para~itar a formação de novos monopólios.
cer a PETROBRÃS de que ela estava entrando numa
área perigosa, porque o querozene parajato, mal especiO br. Carlos Sant'Anna começou sua exposição, enalt.eficado poderia criar uma situação de comoção nacional,
ce"hdo os membr?s do monopólio como compradores/- se, p-or acaso, uma aeronave caísse. Tivemos que mandar ------=----ven-dedores, praticamente como comprador de petróleo.
o produto para os Estados Unidos. Ficou em teste na lnPrima facle, isso é algo de se duvidar. Geralmente o go·
glaterra durante muito te_mpo. Só depois de muito temv«no é considerado um comprador e vendedor ineticienpo, embora o nosso produto fosse o melhor possível, pute, porque nilo tem a velocidade de respostas e Jc acs.-áemos ingressa! nO meicadõ Oe díSti-íbuição por causa
tacão ao mercado, que ê característica da empresa privada PETROBRAS Distribuidora. úleo lubrificante, tam_ da._Q exemplo que ele menciona, a saber, o fato de apÓS
bém, fofiüna batalha enorme, porque o óleo lubrificante
instituído o monopólio da importação ter.~s.e reduzido o
preço, é, permita-me dizê-lo, inconvincente. Aquela éposempre detém uma fórmula, e se dizia sempre que-essas
ca,_ issoioLocasião de acirrado debate. As refinarias prifórmulas eram mLLito diflceis para um País, como oBrasil, poder fazer aqui. Hoje. fazemos c)_leo lubrificante, tevadas alegaram que essa redução de preços provinha do
fato de Que_a PETROBRÃS mudou a natureza do óleo
mos lubrificantes vendidos no Brasil inteiro e, inclusive,
e:.: portamos óleo lubrificante, tanto para a América Lati~
importado, Passando a importar predominantemente os
óleos mais pesados, com alto grau de enxofre, obviamenna, como para a África. Sempre a PETROBRÃS Distrite, mais baratos. Es$es óleos eram perfeitamente adaptabuidora foi uma pioneira nestes segmentos. E recentemente, inclusive, foi a primeira companhia que começou
~os à refinaria de Cubatão, que era menos sofisticada do
a distribuir álcool. Quer dizer, a primeira companhia que
que as demais, inicialmente era apenas toplng e depoÍ5
instalou bombas com álcool e começou distribuí-lo foi a
passou a cra.cking. Para essa refinaria, óleos mais finos
PETROBRÃS Distribuidora. Então, independente de
não dariam rendimento compensador. Dâ-lo-iam para
as refinarias privadas, notadamente. Ma naus e Capuava,
ser a PETROBRÃS Distribuidora a segunda maíor empresa do País, a primeira a PETROBRÁS; e apesar de
que tinham ínstrumentação assaz sofisti<::ada de cracJP,ng. Alegavam, além disso, que haviam dois inconve-ter·uma_ performanCoe excelente, ela tem esse aspecto de
pioneirismo.
--- ----nien~es no óleo diferente, mais barato comprado pela
PETROBRÁS. que era o seu efeito corrosivo e muito
E aproas para fazer aquf um comercial, gostaria de
mais poluente do qu~ o dos óleos. leves. Mas o problema
projetar um_ diploma que -a-Redsta Exame deu para a
é a_~strato. Nós nunca saberemos se a PETROBR~.S é ePETROBRAS Distribuidora, onde este diploma ~iz o
ficiente ou mais eficiente ou não do que empresaS priva·
-~uinte: "Methor das Melhores." E a Revista Exame
das. se bem que empresas privadas nào operam no setor.
confere esse diploma à PETROBRÃS Distribuidora pelo
Uma das características do monopólio é a incomparabimelhor desempenho global obtido nos últimos dez anos,
lidade. Julgar se o monopólio é eficiente ounílO, nilo ê
no setor de distribuição de petróleo._Considerando que a
U!!:ia questã<? de a~~lise lógica, é uma questãO de re, por--Revista Exame não é estatal, é uma indústría privada, aque não, ~ã pontQS referenciais de anâlise.
O Dr: Santana mencionou, também encomiasticamencreditamos que seja sincero, ínclusíve, este diploma.
Finalmente, uma breve referência, hã uma outra área
te, as decisões da PETROBRÃS de baratear o custo do
importante na PETROBRÁS, sob minha jurisdição, qu_e
petróleo, através da compra no mercado spot, evitando
ê ârea de material e equipamento, ~a área responsável
contratos de longo e mêdio prazo. Isso, realmente, perpela compra e suprimento de todo equipamento de matel_!l!tiu eco_nomias substanciais, em algumas épocas·. Mas
rial da PETROBRÁS. E ê a o;sponsável, eu diria, é a
houv~o que parece ter síd:O um grande erro estratégico,
pioneira na nacionalização dos equipamentos. Eti diria
cometido du~ante a Guerra dos Sete Dias. A PEque a PETROBRÁS foi a que detonou a indústria de
TROBRAS;uin pouco antes, havia cancelado e recusabens de capital no País, não é à toa que a ABDIB, que
do contratos de_ fornecímentos a médio prazo. Foi colhicongrega as indústria de bens de capital, foi críã.da em
da de surpresa pela Guerra dos Sete Dias, da qual resul·
1955, pi'atic_amente quando a PETROBR.'\.,S começou as _ ---= tou. um eqtbargo e o fechamento do Callal de Suez. Os
__ suas ~ivi!l_ac;!_es. EsturãfiÇQ demonstra uma__evolução
fretes explodi!am e os su primerttos se tornaram escassos.
_das_ substituições de_ impor~ª-ção de bens de capital, onde
Num primeiro momento os petroleiros nãÕ passavam
até 1979 a PETROBRÁS fez um esforço exaustivo no
_pelo Canal de Suez e ainda não se havia generalizado o
sentido de nacionalizar todos aqueles equipamentos que
uso d~ supertanques econômicos, contornando o Cábo
a empresa abs_orve. E_m 1979, praticamente mais de 90%
da Boa Esperança. O resultado foi, realmente, uma alta
dos equipamentos de material para dutos de refino e
de fretes e uma escassez temporária de suprimentos. E o
transPorte já eram fabricados no Brasil. E com o Parque
Br;Wl que tinha tido grande vantagem em compras indide Refino e Petroql,l-Ímico instalado, iniciou a PEviduais no mercado spot, passou a ser severamente puni·
TROBRAS outra batalha, que era a batalha de nacionado pela inexistência de contratos de médio e longo prazo,
lização dos bens de capital da área de perfuração e proque lhe teriam garantido suprimento assegurado e- fretes
dução de_ petróleo,_ Hoje, podemos, com orgulho, dizer
mais baixos. Há, portanto, os dois lados da medalha.
Não_ sou técnico no assunto. Acredito _que a PE·
que 95% dos equipamentos utilizados na nossa exploTROBRÁS tenha procurado, ao longo do tempo, manração e produção jã são produzidos e fabricados no País,
o
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ter a melhor mistura de spots e de compras de contrato.
Espero que isso tenha realmente acontecido, não sou um
têcnicci no assUnto.- Mas, esse fato ocorreu e me parece
ter sido um erro estratégic-o.
O Dr. Santana mencionou a impOrtância que vêm assumindo as operações de contrapartida, diante das quais
a importação de petróleo é recoinpensada pela exportação de mercadorias. - - - ---- -- - - -- Eu teriã talvez aqui um ingênuo orgulho autoral, porque data de 1965, se não me engano, um decreto do Governo Castello Branco, antes de instEtuído o monopólio
de importação, que tornava obrigatório pafa as com-pa-

nhias de petróleo exportarem produtos brasileiros na
proporção de um mínimo de 20%, nas Coriipras totais.
Isso desagradou, profundamente, os chamados trustes
petrolíferOs, que contra isso protestaram, por-que achavam que não era de sua vocação e negócio promoverem
exportaçõ_es brasileiras. Mas, forçadas, adaptaram-se a
um esquema então criado, E'sse esquema, pouco depois
do Governo Castello Branco, d~aparc:ceu e, durante
muitos anos, a PETROBRÁS não se preocupou com o
problema da contrapartida. Ressuscitou a idéia após a
segunda crise do petróleo. A contrapartida tem vantagens e desvantagens. A vantagem óbvia é o cancelamento do dispêndio cambial, através da exportação de mercadorias. As desvantagens podem ser uma ilusão de ad.icionalidade, quer dizer, muitas das exportações dadas
em contrapartida poderiam ter sido exportadas normalmente. E a contrapartida, à!i vezes, tem muito pouco a adicionalidade. A segunda dificuldade, reconhecida na literatura económica, que é geralmente avessa ao Sistema
de Baxter é o preço. FreqUentemente, na contrapartida
tem-se que fazer concessões de preço.
A propósito, parece-me que 8s trariSa:çõeS com a Ni~
géria têm -sido deficitârias. As aciiS3ÇõCS que tenho ouvido são de que elas têm sido deficitãriã:S e, -em segundo lugar, que haveria sido dado o monopólio a uma empresa
privada, o que é bizarro, a COTIA, uma espécie deresponsabilidade e coordenação das exportações privadas,
dadas em contrapartida. Espero que nenhuma das duas
observações seja correta, mas vale a pena mencionâ-las.
As exportações de derivados têm sido encorajadoras.
A PETROBRÁS tem-se aplic3do ao assuntO e conseguido exportar um volume substancial de derivados, Novamente, a indagação que cabe é se essas exportações não
têm sido subvencionadas, quer dizer, se não têm sido feitas a um preço inferior, ao custo do petróleo mais o custo de refino e processamento. Alega-se que isso tenha ocorrido.
Voltando ainda, por um momento, à questão de comércio, as tradings privadas reclamam que muitas vezes
a INTERBRÁS se interpõe no negócio. Uma vez descoberto um negócio, a INTEBRÁS se oferece em substituição ao comerciante privadõ e brande as sUas vantagens especiais, sua capacidade de barganha. Não é vocação específica da PETROBRÁS a comercial. Tanto
quanto possível, ela deveria fornecer essa caJ)ãcidade dC
barganha às empresas privadas, para que: elas, sim,
façam essas operações de contrapartida. Afinal de Contas, a capacidade de barganha não é um direito inerente
da PETROBRÁS, não estâ previsto no mOnopólio, foi
uma concessão estatal. No caso, uma concessão ilegal,
porque não foi precedida de lei. O mfnimo que se poderia esperar é que a PETROBRÁS mobilizasse astradings
privadas, indicando-lhes qual a demanda de importações
em relação a um determinado pafs, para que se pusessem
a campo à busca de contrapartidas.
O problema que agora surge, fabuloso para o Brasil, é
o problema do álcool. Desvendam~se oportunidades
consideráveis no mercado norte-americano pela eliminação do consumo de eh um o tertroatil que bem poderia
ser substituido pelo gas-alcohol, como dizem os ingleses,
ou pelo nosso álcool. Infelizmente, há uma onda de protecionismo dos Estados Unidos. t uma onda de protecionismo dos Estados Unidos. E, uma onda míope, porque um país credor deve ter vontade de importar do devedor, até mesmo para receber pagamento. Unia _onda
míope, mas explicável pelo enorme deficit norteamericano, que esse ailo deve Chegar a 140 bilhões df:
dólares. Essa a dificuldade, aliás, de argUirmos. Eu mesmo já procUrei Criar um- cOmplexO de culpa em americanos, com relação à sua at1tude protecionistã. E a resposta deles contém certos aspectos embaraçosos. Dizem eles, é verdade, somos protecnionistas, e isto é um melo i-
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neficiente de proteger a nossa indústria. Mas, apesar disso, demos ao Brasil40% do seu saldo cambial e 85% do
aumento de exportações da América Latina for31!1 realizados, no _ano passado, com o comércio c~m os Estados
-Unidos. En1 segundo lugar, argúem eles_::_ é sempre bom
conhecer o ponto de vista do adversário- o bom negociador é aquele que também entende o ponto de vista do
adversãrio. A sigundil õbji:ção que fazem ê;...Nossos pecados são veniais, comparados com os pecados do Brasil. O que faiC:mos é aumentar tarifas, para dificultar irnportaçOes, ou criãr qUOtas-que-permitem algumas importações até um determinado limite. O" que faz o -Brasil?
Proíbe importações. Proíbe importações de petroquímica; prciíbCi -importações de -informátíca; proíbe importações de vârios outros ângulos. 1:: uma proibição total
de importação. Uma coisa sexy, que hoje se chama reserva de merCãdo; Sein que ninguém tenha analisado, na
realidade, os danos que isso causa. E esses danos são variados. Primeiro, uma: barreira aduaneira é uma dificuldade de importação, mas não é uma proibição de importação; segundo, a resetva de mercado, tal como a praticamos, encarecendo normalmente as importações, ouvedando importações totalmente, encarecem também a exportação. Normalmente, todas as exportações têm um
insumo importado. Auferimos as exportações e não nos
damos consciência, Ti"eqilentemente, de que estamos machucando as nossas exportações.
Finalmente, o nosso protecionismo tem um aspecto,
particularmente, detrimentoso, que ê. a rejeição de investidores. Nós não só rejeitamos o produto, como os investidores. Rejeitar o produto é concebível, rejeitar os investidores que viriam píoduzir aqui, gerar empregos, criar
renda, e gerar exportações, evidentemente, é coisa de
unia lógica tão absurda que eu não coilsigo, realmente,
compreender.
Tomemos o caso do aço. Recentemente, falando com
um amigo americano, critiquei acerbamente as cotas de
importação de aço, e disse ele: são cotas, o Brasil pode
continuar exportando, não pode é exceder certo ümjte.
Admitimos importaÇões e admitimos investímentos brasileiros na produção do aço, por exemplo: a Vale do Rio
_Doce que comprou 25% da antiga Kaiser, na-Califórnia,
que se tornou uma produtora nos Estados Unidos. Devemos continuar lutando contra esse protecionismo. Â
parte de um pafs grande, o mais rico do mundo, como os
Estados Unidos, é uma atitude, obviamente, inútil. Eles
acabarão ferindo as suas indústrias exportadoras, para
proteger as suas indústrias importadoras.
1:. preciso que reconheçamos que, também, temos culpa no cartório, porqUe o nosso protecionismo, assim
como o nOsso naciorialismo, são muito mais radicais: -o
naciona_lismo d~ lá é um nacionalismo de integração, re-jeita produtoS e integra. capitais. E_o nosso é Uma-r6je'ição absoluta, quer de PrOdutos, qUer de produtores.
Passemos, agora, à questão da distribuição. Uma velh~ poesia que tenho em_ ~elação à politica da PETROBRÁS: no GoVerno éastello BranCo enianou instrução para que em matéria de distribuição a PETROBRÁS se confinasse a reaPiicar os lucros gerados
pela distribuição. E a razão é óbvia. A responsabilidade
fundamental da PETROBRÁS, para a qual foi criado o
monopólio, é a produção e exploração do petróleo.
Tudo que é desviado desse setor é detrimentoso e retarda
a exploração. Outra coisa não aconteceu, a Guerra dos
Sete Dias acOnteceü- em "!967, a pri~eira crise do petróleo, em 1973, e, praticamente, até-1979 não mais do
que 30% do orçamento da PETROBRÁS, talvez um
pouco mais, 36%, eram destinados à pesquisa e à exploração. Os outros investimentos eram refinarias superdimensionadas, como sabemos, frota de tanques, investimento em distribuição, PETROQU1MICA, onde a PETRQBRÁS investiu maciçamente. Hoje, está demonstrado que não faltava petróleo, estamos a cada momento
descobrindo novas fontes de petróleo. O que faltavam
eram investimentos. E faltavam por quê? A PETROBRÁS se espalhou por inúmeros campos e não se
continha no seu direito monopolfstico e na sua vocação
bâsica. Agora, sim, o orçamento da P~TROBRÁS é praticamente de 85 ou 90% destinado à pesquisa e à exploração, o que é altamente elogiável. E os resultados estão
aí à vista.
Ainda no campo de distribuição surge o problema da
distribuição de gás. Isso não é monopólio estatal. Aliás,
ül1Vez~-ncm a pi'odução de gás seja monopólio estatal.
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A leitura dos Anais da Câmara e do Senado, quando
da discussão da Lei n"' 2.004, publicaram que os legisladores estavam preocupados com os gases raros e não
com o gás natural. A distribuição, certamente, não é monOPólio da PETROBRÁS. Por que a PETROBRÁS insiste em construir um gasoduto paralelo ao da Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro? Por que não
deixar o Estado distribuir gás, se não está na área do monopólio e se a vocação principal da PETROBRÁS não é
distribuir gás e sim produzir petróleo e gás? Por que objetar, tambêm, aos anseios de expansão da COMGÃS de
São Paulo, que está encontrando dificuldade em ter entendimentos com a PETROBRÁS o mais lógico seria
que a PETROBRÁS se retirasse dessa área, que poderia
ficar com os Estados e com a iniciativa privada que, certamente, teria capacidade para levar a coisa a bom ter-

mo.
Neste campo de expansão, de distribuição, ouço falar
que existe uma companhia chamada PETRASA para
transporte rodoviário de petróleo. Existe uma subocupação da frota de caminhoneims e carreteiros. Pareceme, inclusive, que essa empresa é deficitária. Por que insiste a PETROBRÁS, além de querer o monopólio de
transporte marítimo- esse só legal na cabotagem em relação ao óleo brasileiro e ilegal nos outros - por que
querem, também, invadir a área de distribuição de gás e
agora, também, a distribuição íodoviária? Qual seria a
explicação para esse estranho imperialismo burocrático?
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Coneedo a palavra ao nobre Depoente, o Sr. Carlos Sant'Anna.
O SR. CARWS SANTANNA- Quero, antes, agradecer ao Presidente da Mesa a oportunidade que me
concedeu de falar sem interrupção, porque agora me
sobra mais tempo para ir diretamente às perguntas.
Aliás, esse tipo de diálogo é o que mais desejaria a PETROBRÁS, porque, se a PETROBRÁS tivesse uma Comissão-de Inquérito de três em três meses, seria o ideal,
primeiro, porque-poderia se explicar e depois teria de esclarecer um a série de más interpretações sobre algumas
das atividades que ela tem.

Eu sempre digo que não existem opositores à PE~
TROBRÁS, existem pessoas mal informadas a respeito
da PETROBRÁS. Claro que a PETROBRÁS é uma
companhia cheia de defeitos, como é qualquer companhia, seja privada ou estatal. Mas o que se sente é que há
uma desiriformação por culpa, talvez, da própria PETROBRÃS, que, n!Jm regime autoritário neste tempo
todo, talvez tivesse ficado num pedestal e se julgasse intangível._ Então,- na hora em que a PETROBRÁS, volta à
planície; acho muito bom esse tipo de colocação, inclusive, pelo Senador Roberto Campo~:~.
Começando pelas suas indagações, eu gostaria de fazer uma colocação, não quero particularizar aqui as empresas que importavam petróleo antes do monopólio.
Mas, com~ par~ic~pei c!_iretail_l~nte nessas negociações,
posSO- &aianl.ir ao nobre Senador, inclusive, posso lhe
mandar um documento a respeito, eu diria que 70% do
petróleo irilPOrtado naquela época, os petróleos são os
mesmos petróleos. Foi uma refinaria que comprava um
tipo de petróleo, o petróleo não foi mudado e, 24 horas
antes do registro de forma legal, o preço do petróleo era
de 2 dólares e 50-cents o barril, por exemplo; e 24 horas
depois, esse preço passou para I dólar e 90 cents. As condições;pratiCameil."te, não mudaram e nem estou aqui
querendo afirmar que houve um superfaturamento. Estou querendo dizer que uma coisa é uma companhia
comprar 200, 300, 400 mil barris e uma outra é comprar
20 rriii barris por dia. Talvez,d 20 mil barris por dia não
tenha a força de barganha. Então, como fui participãnte
da negociação, posso garantir ao nobre Senador que, inclusive, neste caSo específiCO, não houve mudança de pe-tróleo, houve em algumas outras refinarias, refinarias
menores, mudanças de comportamento da especificação
do petróleo. Realmente houve uma redução efetiva do
preço do petróleo.
Com respeito à outra afirmativa do nobre Senador,
com relação à efici_êt!_c_i<i:da PETROBRÁS, acho que a
PETROBRÁS tem demonstrado a sua eficiência. Acho
que a PETRO BRÁS não seria eficiente, se ela não tivesse
descoberto o Campo de Majnoon no Iraque. E mais ainda, os franceses estiveram nesta área, a COmpagnie
Française de Pétrole, que não era companhia estatal.
Chegou lá a British Petroleum e não descobriu. Se a PE-
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TROBRÁS descobriu uma reserva de 10 bilhões de barris diários, acho que os seus geólogos eram eficientes. Se
a PETROBRÁS consegue ganhar uma concorrência em
Nova York e .bater a Shell, para fornecer óleo combustível para a companhia mais importante de energia elêtríca
da Costa-Leste, eu acho que a companhia é eficiente. E
posso garantir ao Senador Roberto Campos- que não há
nenhuma condição de vendermos um produto em que
haja prejuízo de divisas. Esse assunt_o é uma preocupação constante, utílízando-se modelos matemãiicos, e
para não cairmos na tentação de depreciarmos o nosso
produto à busca de estatística.
Com respeito ao prõblema da crise de petróleo de

66/67. também poss-o garantir ao Seriador que a PETROBRÃS - e isso eu tenho publicações especializa~
das, internacionais- a PETROBRÁS não coinprou pe:.·tróleo iraqueano mais alto do gue as outras companhí~s
internacionais._ A PETROBRAS inclusive ficou da mê~
dia para baixo. Embora ela não tivesse contratos a longo
prazo, com os contratos a curto e médio prazos e a conta
spot, conseguiu um preço médio que se alinhava com os
grandes compradores daquela época. E essa assertiva
pode ser comprovada com publicações da indústria de
petróleo, em que durante muito tempo a PETROBRÁS
foi colocada mesmo como exemplo de companhia que
sabia comprar no mercado internacional de petróleo.
Com respeito ao prOblema da contrapartida, também,
garanto ao Senador que as exportações que estão sendo
geradas em conseqUência da compra de petróleo são ex~
portações adicionais, porque-esSaS _expõrtãcões se d~ü=
nam a regiões que nuncã conipraraffi cfo BriiSil Iraque,Nigéria, Argélia, Irá, se não fosse a presença da PETROBRÁS, o exportador brasileiro privado não expor~
taria, porque o exportador privado brasileiro não tem
condições de barganhar, não tem condições. A única
barganha é o petróle_o. E também, com relaçã.o ao
problema da Nigéria, realmente hã uma firm~ privada a
Goodyear, que está, eu diria, coordenando as exportações.-de produtos brasileiros para aquela região. Ela
não tem o monopólio. Ocorre que, como já disse, as empresas privadas são ágeis, agem rapidamente, conseguem
fazer lobby, que é um el~gio q':le se possa fazer, então, elª'
não conseguiu, eu diria, um maior benefício do governo
nigeriano, porque de repente ela tem I 5 anos trabalhan~
do na Nigéria, -e cõnseguiu cantatas, relaçõeS; qlte o go~
verno nigeriano, iiidusive, a chamou e disse;.'~Gostaría
mos que essa companhia, articulada com a PETROBRÃS, montasse aqui um .. "pacote" de expor~
tacão". Mas não há, de forma alguma, monopólio.
Quã.lquer empresa privada que quiser exportar para a
Nigéria poderá fazê~! o c a PETROBRÁS, darã todo o apoio necessário.
--Com rC?l_ação ao problema que o Senador argUiu que a
INTERBRÁS, atrapafha certas negociaçô~s eu posso ga~
rantír que realmente a INTERBRÁS, como outra companhia ... é o problema da postura do burocrata estatal.
As vezes há empregados da companhia que talvC? têm
mais fé dQ que outros; às vezes. talvez, sejam rnals ranco.~
rosas do que outros: talvez sejam até mais atrevidos dO
que outros, mas essa não é a tónica inclusive âa IN~
TERBRÁS como Sua política. PoSso-dtár, incfuSlve,-aiguns exemplos. O Irã, a presença da PETROBRÁS nesse
país, através da INTER BRÁS. foi toda montada, costurada, com a participação da empresa privada; seja ela
trading, seja ela fabricante, e essa montag~m fOi feita nos
seus mínimos detalhes. Até para o cálculo da receita, do
possível prejuízo, tudo junto com a empresa priVada. ln- clusive a INTERBRÁS c a PETROBRÁS nem querem
faturar certos tipos de produtos; são faturados pela empresa privada diretamente. No caso do Iraque, temos um
exemplo que considero muito importante aqui referir, a
exportação de carne. Estamos numa situação dificil, ho~
je, de estoques imensos de carne aqui no Brasil. O merca~
do iraqueano surgiu pela açào da PETROBRÁS e o qUe
fez a INTERBRÃS'f Fez um consórcio com a empresa
Bourdon c esse consórcio é que está vendendo carne ao
Iraque. E o casamento perfeito entre emPresa privlid3
empresa estatal. Não somos, de forma alguma, mani~
queístas. Acharriú.~ que há ÇrnprCsas cstiiiais ruins, buro~
cratas e..<;.tatais ineptos, como também achamos que em~
presas privadas têm muitos gerentes ineptos e ruins.
Mas, quando os interesses nacionais se comungani,
como nesse caso específico, está ganhando o Frigorífico
Bourdon, está ganhando a lN TER BRÁS e está ganhan~

e
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do o País, como um todo. Dou mais dois exemplos de
que a PETROBRÁS, nesse aspecto de comérciío exteríOr:é tão isenta e não tem nenhum preconceito religioso,
porque ela também ajuda à empresa multinacional. Uma
multinacional que tem sido amplamente ajudada Pela
PETROBRÁS é a Volkswagen. Ela, num certo ano1977 - estava com um problema de como entrar no
mercado argelino, que era comandado- pela FIAT, pela
RENAULT. E a Volkswagen aproximou-se da PETRO BRÁS e disse que queria entrar naquele mercado,
mas o argelino dissera que somente entraria naquele
mercado, .se a PETROBRÁS comprasse fosfato. Real~
mente a Volkswagen não poderiã cõinpr:ar rOSfãtO. -Êntão, Chegou para a PETROBRÃS e acentuou que o único_ jeito seria a PETROBRÁS c-Omp~aT o_ fOsfato.;~ ~E~_
TROBRÁS, também, não tinhã. nenhuma voc-ação paracompra~ fosfat'?, mas tinha um bom relac!_o~~mento.
com os consumidores de fosfato. atravéS da sua atuação
na área de fertilizantes; conseguimos convencer aos consumidores de fosfato que seria importante para o País fazer urila transação Volkswagenjfosfato. E assim foi fei~
to. E a empresa conseguiu entrar no mercado argelino e
ali estâ atê hoje, graças à ação_da PETROBRAS. Pode-ria_eu citar vârios exemplos. Aindá agora ã-Volkswagen
fechou um contrato cOm o- Iraque para vendei ceri1 mil
carros, nu!ll valor que rode chegar,_ em dois anos, a 1 ~i~
lhão de dólaies ein aut01Uóveís -para o Il-aque. Não foi degraça isso; Se não houvcsse_.não estou querendo aqui
traçar loas para a PETRO~RÁS, de forma ~lg:uma. Mas
realmente, aposiÇão da I'ETROBRAs-rorrUndainéiital
-para ·essa empresa fechar o- negócio com o lraque-. -~ iOi
fechado porque a PETROBRAS vai comprar petróleo equivalente aos carros exportados. E assim outros exem~
pios que poderia dar. A Mendes Júnior, inclusive, hoje
estã no Iraque. Ela não estaria, se não tivesse feito um
consórcio junto com a INTERBRÁS e com isso ter construído aquela rodovia lá.
O SR. RO SER TO CAMPOS_-A questão -e sempre a
mesma, só foi possível fazer isso com a PETROBRÁS,
porque só existe a PETROBRÁS:Não-se-tem ienn-os de
comparação. A PETROBRÁS tem o monopólio da importação, então, só ela que tem poder de barganha ...
O SR.-CARLOS SANT'ANNA- Senador Roberto
CampOs·, a rnTnha colocação é outra. Se não existisSe -a
PETROBRÁS, quem estaria no seu lugar? ProvavelmeD~
te seria a Esso, a Texaco, a SheU, que são multinacionais
e que não estaiiam interessadas em fazer vinculações de
carros, nem de frangos, nem de carne.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Não, necessariamen~
te.. Poderiam ser el"!lpresas privadas brasileiras.
O SR. CARLOS SANT'ANNA::.... Mas empies.Sprivadas brasileiras, quando citei" casos anteríores, passivei~
mente, nãç; te:riam o pargue_ de refino que tem a PETROBRÁS. Teria-m várias rethiariaS aqui, comprando
diversos tipos de petróleo. E como concentrar esse poder
de barg~n_h~J

O SR. RO-BERTO CAMPOS_- Isso é- um problema
de coordenação e não de monopólio. Pode haver coordenação sem monopólio.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- -Digo o Segulnte: Si)
a concentração é q üe dâ o poder de barganha e uma empres-a só é- q_':le pode comercializar. Então, acho que a au~
sência _da -PE-TROBRÃS ... a PETROBRÃS tem errado
muito, mas sua ausência nesse campo não teria permiti~
do a alavancagem nessa área do comércio exteriOr.
O SR. JOSf: MACHADO -Se V. S'"me permitir um
esclarecimento, a General Motors, há cerca de uns cinco
anos, iniciou um processo de centraliz"ação do seu poder
de compra, para reduzir os seus custos. E agora é a empresa maior do mundo. Ela comprava sem nenhuma centralização. Hoje está centralizando. Então, a centrali~
zação, na ulili:wçào do poder de barganha é fundamen~
tal, sobretudo para uma Nação pobre, cm desenvolvi~
mento.
O SR. CARLOS SANT'À-NNA -Acho que a -intervenção do nobre Deputado é muito oportuna, porque eu
ía dizer justamente is~o. Mas digo o seguinte: o problema
do monopólio ~:om, data l'enia da intervenção do Senador~ conSü.le_ro um problema de semântica, porque quarido os Estudos Unidos colocam uma barreira de 60 cents
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por galão, realrt:J;ente n~o é monopólio. Mas essa barreira.
invibializa a- colocação do álcool nos Estados Undidos.
Então, os Estados Unidos têm condições de se defender
contra indústrias alienígenas.O Brasil, pura se defender,
achou que deveria dotar a PETROBRAS de um instru·
menta que ele pudesse, inclusive, concentrar nele as compras do petróleo derivado. Então, os pafses, eu vejo, por
exemplo, uma comunidade européia, se por acaso o Bra·
sil quisesse vender álcool para a França, seria impossível,
porque as barreiras lá são mais terrfvei;: e piores do que
qualquer monopólio,
impossível, não se po"de entrar
na França. Co.m todo o goverqq Mitcirand, tem lã os
seus laSiros de capitalismo.
E_ntã9, a minha posição é a seguinte:~o Governo,
quan~o_ estabeleceu certos tipos de instrumentos legais
foi para defender nào _a PEiROBRÁS, porque a PE-TROBRÁS é. a executora ~o monopólio estatal, o monOpólio é da União, e a PETROBRÁS executa. Se a PETROBRÁS tem que executar um monopólio, ela vai ten~
tar executa_r da melhor _ma~eira possível.
Com respeito à referência do Senador aos investidores
que os Estados Unidos são contra ao produto e que o
Brasil tem esse vício de ser contra o produto e contra o
investidor. No _meu r(lmo, na minha ãrea de atuação,
quer dizer, na ãrea de indústria e petróleo, não somos
c_ontr<l_O invÇ$tjdÇ)r, desde_ que ele não venha aqui investir
em coisas que jã sabemos fazer. Quando se sabe fazer
certo tipo de equipamento, não se precisa de investidor
est~_?ES.'=.Í!C?.·_~gora, quanJ:!o não temos a t~nologia e te-_
mos que apre[)der, aí_ ch~mamos o investidor. E dou dois
exeinplos recentCS: a PETROBRÁS não, a empresa privada brasileira ac;:abou_de formar com o capital franm,
para fazer tubos flexíveis em Vítória, porque silo tUbos_
que o Brasil nào tem condições de fazer, são tubos que
são !J.ti!izados n-ª' perfuração e produção de petróleo, que
só_teni uma cmnpanhía no mundo, que se chama Confie-xil..!__que__t? Uf!!~<:._O!"flP_~_hia francesa, só _ela que faz. Ela
detém o monopólio da fabricação desse tubo. O que a
PETROBRÁS fez? Em vez de ficar comprando esses tu~
bos, ad eternum ela propôs à companhia para se estabelecer aqui, fazer uma fãbricajunto com a empresa privada nacional e depois disso vender para a PETROBRÁ.S.
Então, nôs n~-o somos contra o investidor. Outra é a
fábrica gue está se_l).do montada no Rio de Janeiro, de ca~
taiis3dor, qÚe tem a paTticipação da Oxteno, que tem a
participação da empresa holandesa chamada Aspirium e
qucf tem Uma participação menor da PETROQUISA.
Então, a PETROBRÃS chega à conclusão fazendo os
cãlculos, que comprar catalisador, também num perfodo
de cinco ou dez anos, seria muito pior para o Pais do que
fazer uma fábrica aqui.
Então, eu diria que, na área específica da indústria de
petróleo, não temos preconceitos c-om respeitO ao investidor estrangeiro.
No que se re~ere à distribuição ...

e

O SR. ROBERTO CAMPOS- A exportação de subvenção da África?
O SR.- CARLOS SAN't'ÁNNA- Não, a isso eu tinha me referido que as exportações, seja para a África,
seja para os Estados Undidos, seja para a América latina, tudo é feito dentro de um modelo matemático e que
não há subvenção, de forma alguma, porque seria uma
empresa crirriinosa do governo vender derivados para fa~
zer estatística, quando a econâmia de divisas não é leva~
da em consideração. Então, isso não é feíto. Posso, inclu~
sive, ·se a Co-m-issão quiser, mandar demonstrativos de
como a PETROBRÃS calcula esse tipo de custos, para
demoiistrar que, ao contrário. temos uma receíta bastante acentuada nessa área de exportação.
O SR. PRESIDENTE (CésarCals)- Pediríamos que
mandasse aqui para a Presidência esses demonstrativos.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Pois não.

Na ãreã_de dlsii-ibuiçào, a PETROBRÃS realmente é
uma empi-esa d_e __ petróleo, quer queiram, quer não! A
PETR_QBI{Ã_~ c; uril,a indUstria de petróleo e com isso ela
tem_que ser integrada. Não existe nenhuma empresa de
petróleo no mundo que tenha produção e refino e não tenha _d!stfibuicào, porque realmen;e na distribuição é que
intCgi-a aquela famosa fase do poça ao posto. Isso aí ocorre na empresa privada e na empresa estatal. Dou dois
exemplos: a Franca, e foi isso feito na êpoca do Presiden·
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te Miterrand, na época em que a França estava sob a era
capitalista, criou uma companhia estatal de petróleo,
100% estatal, chama-se Helf Erap. Essa companhia tem
uma presença marcante na ãrea internacional de petróleo e tem produção, exploração, refino e instrução.
Quem vai à Europa, vai verificãr a bandeira Helf em
vãrios po-ntos da Europa.
Então a PETROBRÁS seria uma empresa aleijada, se
tivesse todos esse segmentos da ind11stria menos a dis_tribuição. E como a distribuição, a sua receita, é reinveStir
totalmente no sistema PETROBRÁS, que dizer, .:a PETROBRÁS agora na distribUíç-ãC:dem Uma maneira de
aumentar a sua receita, acho que esse segmento é bastante adequado às funções da empresa.
Quanto a esse ponto que o Senador se referiu coin respeito ao inV-esiiinento na ãrea de petróleO,- mim período
em que deveria se iiwestir e não se invciith.i, o Dr. Carlos
Walter acho que foi bastante detaJhado, demonstrou
realmente que o problema não foi in\/estir na hora errada. Inclusive ele mostrou aqui na transparência e que ê
uma coincidência do início- das atividades do Mar do
Norte com as atividades da PETROBRÁS. Quer dizer, o
Mar do Norte, o primeiro caril-po ciUe- foi descoberto não
no Mar do Norte, mas na Holanda, em 1969, um campo
de gãs na Holanda, que deu o tnding do Mar do Norte e
depois o primeiro campo Ecofiste, que foi mais ou menos iniciado lá pelo ano de 1971/72, quando ele mostrou
que o primeiro campo na plataforina da PETROBRÃS,
Guaricema, foi mais ou menos dentro da mesma época.
Agora, uma coisa é correta, quando a PETR,OBRÃS co~
meçou a se lançar para a plataforma, não havia nem tecnologia, não ia adiantar nem ter dinheiro, -quer dfzer,
não tinha tecnologia. A tecnologia surgiu à medida em
que o Mar do Norte foi desenvolvendo.

Então, a PETROBRÁS,_ no meu C.O:tendimento, não se
atrasou. A PETROBRÃS não poderia investir antes,
porque ela só tinha uma condição de aumentar a produção de óleo, na plataforma submarina. Isso é verdade.
Investir na ârea terrestre seria-fazer unl paliteiro, quer dizer, furar por furar. Então, a hora em que ela tinha condições de aumentar a sua produção era na plataforma. E
na plataforma, infeliZmente, -Tecnologia era escassa.
Mas logo que a tecnologia foi posta à disposição da PETROBRÁS ela... Tanto é assim que hoje a PETROBRÃS, das companhias dos mundo, é que investe
em â.guas mais profundas. Estamos ai-inVestindo em águas de 300, 400 m-e-na perspectiva -de investir em águas
de 900 m, não tem lugar nenhum no mundo que faz esse
tipo de perfuração.
- - -- --

a

E com respeito ao problema do gás ...
O SR.
_ - O gâ.s foi descoberto na Holanda em 1964. Em 1969 a tecnologia já estava mOntada.
O SR. CARLOSSANT'ANNA- Poise, mas aquela
tecnologia era caixa preta. A PETRO BRÁS não tinha acesso àquela tecnologia.
Então, estou dizendo que, quando a PETROBRÁS
teve acesso, ela foi desenvolvida. Quanto ao problema
dos gâs, a PETROBRÁS não construiu nenhum gasoduto. A CEG construiu um gasOduto e, através desse gasoduto tem distribuído gás na Guanabara. PETROBRÃS
não participa, a PETRO BRÁS entrcgã o gâ.s à CEGo
nonnalmente, a PETROBRÁS não está na distribuição
do gãs.
Como V. Ex• ressaltou, com relação ao_ gâs natural a
distribuição não é monopólio; o que é nonopólio é o
transporte do gasoduto. Mas a distribuição, de forma alguma. O problema do Brasil é que não tem mais para
distribuir. Ele tem esse gás aqui de Campos, tem lá o
Nordestão, que estamos fazendo; e em São Paulo não
tem gás. São Paulo tem nafta, quer dizer, todo o gás de
São Paulo, que é distribuído na área dom~tica é nafta.
A PETROBRÁS não está na área de distribuição degâs
de São Paulo. O que a PETROBRÃ"S tem feito na Baixada Santista é utilizar gás de refinaria ·para atendei- certas
indústrias, mas, de forma alguma, a PETROBRÁS eStá
participando na distiibuíção de gás.

.

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Desejo fazer
uma interrupção, reforçando o Senador Roberto Campos e esclarecendo, também o pronunciamentO do Diretor Carlos Sant'anna. Na realidade, houve um·equfvoco
do CNP, que financiou à CEG a construção do gasoduto
e depois o próprio CNP limitou -a CEGa utilizar esse ga1
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soduto par-a a indústria. Na justil1catlva de que o campo
de gás era associado ao petróleo da Bacia de Campos e
que não é o campo uma reserva puramente de gâs, Mas
hâ o gasoduto e há o paralr;:lismo, num certo trecho do
Rio de Janeiro.
O.SR. CARLOS SANT'ANNA- Continuando, Sr.
Presidente, finalmente, temos uma indagação do ilustre
Senador Roberto Campos, em relação à PETRASA.
Realmente a PETRASA é uma coligada da PETROBRÁS Distribuidora, que possui uma participação
acionária menor. Agora,_ essa criação da PETRASA, inclusive o -seu Vice-Presiãente está aqui, ela foi criada,
po~gue_ há uma portaria do CNP q1:1e, praticamente, exige-que as companhias de petróleo tenham uma frota própria. E a maneira da PETROBRÁS ter uma frota própria for áiiir Uma companhia que não -fosse com predomii:Jância de participação" aciOnária da PETROBRÁS
Distribuidora. Então, é uma coligada. A rigor, é uma
empres-a mais privada do que empresa estatal.
O SR. PRESIDENTE (CéSar Cais) - ConCedo a palavra ao Senador Carlos Lyra.

-o SR.-cARLOS LYRA- Sr. Presidente, Sr. Carlos
Sant'anna, Díretor da-PETROBRÁS.
Na realidade, ouvimos uma boa exposição do Diretor
Carlos Sant'anna e também, como é natural, uma exposiÇão do meu colega, o nobre Senador Roberto CamPos.
-o adiantado da hora, nos faz fazer só umas perguntas
objetivas. A primeira é: qual a perspectiva da _venda do
â.Jcool brasileirp para os estados americanos?
A segunda pergunta é: qual o relacionamento do exterior da INTERNOR na América com as trading brasileiras? E se existe a possibilidade de um delas todas?
A terceira pergunta é, especificamente, do meu Estado:_ qual o potencial de gãs do Estado de Alagoas?
A quarta pergunta é: qual o potencial do Nordeste e
qual serã o uso deste gãs?
A--quinta pergunta: existe ou não, subsídio à nafta? E
se há excesso ou falta de nafta no País. Essas seriam as
pergUntas que dirijo ao Diretor Carlos Sant'anna.
O SR~_CARLOS SANT'ANNA - Com respeito à
primeira -pergunta, a -perspectiva· de exportação de álcool
aos estados americanos, como eu havia assiilalado a exposição, vai depender muito do resultado dessa ação que
o governo americano estâ movendo contra o Brasil. O
governo contra nós. São duas entidades americanas a
ITC e alTA, que são entidades do governo, e a petição
foi d-Wgida a elas. A fainosa ADM solicitou às duas entidades do governo uma providência contra a penetração
do álcool nos Estados Unidos - são duas entidades
amefican·as, a international Trade Cominisslon e a Internationãl Trade AdminJ!tration decidirem que as produtoras de álcool americanas têm razão, realmente vamos sofrer sanções, as quais ainda desconheço. Isto hoje estã
em tipo de iritertogãÇão, vai depender desse tipo de ação.
Com respeito à perspeCtiva, em terrrios-ôe capacidade,
acho que isto nãõ -teria problema, desde que houvesse
um planejamento melhorando a safra, poderia aumentar
a exportação para o exterior.
Com r~pe_ito ao rehtcionamento, a INTERNOR, que
é uma companhia- americana subsidiária -da INTERBRÁS. Eiltão essa companhia tem comprado álcool
aqui do Brasil, vendido pela INTERBRÃS, que vende
diretamente para a INTERNO R. Também, de quando
em vez, a INTERBRÃS por sugestão ou por indicação
da PETROBRÃS têm vendido para a INTERNOR.
O SR~ CARLOS LYRA - Ouço falar que a INTERBRÃS teria vendido a 39 para a INTERNO R e internamente a JNTERNOR vende a 29. Existe qualquer
coisa nesse sentido?
O_SR. CARLOS SANT'ANNA- O que existe é que
a INTERNOR vende álcool estrangeiro de acordo com
o mercado americano. Não existe nenhuma indicação.
Há um ano_e meio, em 1983 para 1984, houve uma queda
de preço da gasolina no mercado internacional. Na hora
que cai a gasoliria, cai o álcool, também, pois o álcool é
combustível; não cai tanto como a gasolina, mas cai.
Mas a colocação de que há uma parte, um intermeio, por
causa dessa parte o preço baixa, isso não existe, comO eu
disse, a preocupáção principal de quem exporta âlcool é
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o ganho de divisas. Mas vamos cheg<tr ao ponto de ganhar divisas para fazer preços no mercado internacional.
Então, a exportação brasileira, seja da PETROBRÁS
seja das empresas privadas, se faz em relação com o
preço do mercado. Então, não existe. Essa é, exatamente, a acusação que se faz, mas não em relação ao álcool,
mas em relação ao custo de produção americana. Então,
na medida em que o custo de produção de álcool americano é elevado e se chega em uma companhia querendo
vender com o preço de acordo com o de mercado, ela se
sente afetada. Mas não que estamos em desacordo com a
lei de oferta e procura. Isso não existe.
COm reSpeito à perglinta sobie a ADM, aliâs, está
muito ligado com a pergunta que o Senador tinha feito
anteriórmente que a ADM teria feito Uma proposta à
PETROáRÃS para comprar o álcool e nós ... A ADN
parece que quis copiar a PETROBRÁS no sentido de
que era um monopólio de compra de âlcool nos Estados
Unidos ...Nós vamos fazer um contrato nas seguintes
condições: só vei:J-de álcool para mim",
O SR. CARLOS L YRA- Mas isso não é contra a lei
americana?
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Mas o termo não
era assim monopólio, iria criar um termo mais contâbil.
Concentre em mim aS suas vendas e eu vou esquecer essa
ação. Na hora que eu concentrar, o preço cai, não há
condições de barganha, não há condições de negociar
nessas bases. Aliãs, não houve uma proposição direta
pela companhia, houve, sim, intermediários e eu não sei
se isso foi de iniciativa da Própria ADM. Inclusive, no
princípio desse ano, tive ocasião de almoçar com o Presidente da ADM e em neilhuma h-om ele falou nisso.
Então, claro que os intermediários podem até ter sugerido. Mas isso que comprou a mais, realmente, era impossível dentrO dessa ótica.
Agora; com respeito a A lagoas e ao Nordestão, eu até
pediria a om dos Assessores, que tem esses números mais
à mão, qoe pudesse responder.
-As reservas de gás no Alagam: somam hoje por volta
de 4 bilhões de metros cúbicos. t uma reserva interessante, porque é uma reserva de gás não associada à produção de petróleo, isto é, uma reserva que pode ser guardada. Basicamente, esse sistema de A lagoas é um sistema
integrado com Bahia e Sergipe. As reservas de A lagoas,
Sergipe e Bahia somam, hoje, trinta e nove bilhões de
metros cúbicos, as Perspectivas de um futuro não muito
longínquo são que esses campos de terras de Alagoas,
que hoje somam cerca de quatro bilhões de metros cúbicos de reservas e poderiam atingir dez bilhões. Para isso,
a PETROBRÁS e.'il(t investindo na área. principalmente-,
no Campo de Pilar e arredores.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Qual é a capacidade do Nordestão?

O SR. AI'ITONIO C~SAR CAJUEIRO- As reservas do Nordeste, somando com as do Ceará, -são da ordem de seis bilhões de metros cúbicos.
O Nordestão é um sistema de gasoduto com cerca de
420 quilômetros de extensão. que vai entrar em operação, como o Diretor_Sant.anajá expôs, no final desse
ano, atendendo ao Rio Grande do Norte, Parafba e Per-nambuco. O mercado a ser atendido é da ordem de oitocentos mil metros cúbicos por dia. No Ceará, está se prevendo uma colo-cação, no i ri feio do próxinio ·ano, p3.ra
cerca de oitenta mil metros cúbicos por dia.
O SR. CARLOS L YRA -

Isso é na base do OLP?

O SR. ANTONIO CMAR CAJUEIRO - Basicamente, o mercado, o gás, tanto no Ceará, como em Ubarana, no Rio- Grande do Noite, é um gáS associado à
produção de petrôleo. Então; a colocação tem que ser
feita rápida, para atender às indústrias locais, onde predominantemente o mercado a ser substituído é para consumo como combu,~tível.
O SR. PRESIDENTE (Cesár Cals)- Gostaria de esclarecer ao Senador Carlos Lyra que, no caso do Ceará,
o gás natural vai pa<>sar por uma planta separadora de
gás, para produzir gasolina natural, GLP, gás metano e
também gás natural que será levado para os campos de,
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Aracati. Quer dizer, terâ vãrias finalidades, não só de
queima, mas de óleo diesel, e fornecimento de GLPque é o gâs de cozinha.
OSR. CARLOS LYRA- Mas isso não é da Amazônia?
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Não. t do Cea·
rã.
O SR. CARLOS LYRA - Esse é o Nordestão. Do
Amazonas também é muito grande.
O SR. PRESIDENTE (Cesãr Cais)- Sim, do Amazonas e Juruá, que são independentes.
O SR. ANTONIO Cl'iSAR CAJUEIRO~ ~'i importante que se diga que em todo o sistema, a PETROBRÁS

coloca sempre uma planta de gasolina natural. Conforme o Senador Cêsar Cais falou, haverá uma planta de
gasolina natural junto a Fortaleza e uma outra junto a

Guamaré, no Rio Grande do Norte. Essas plantas produzirão gás liquefeito de petróleo e uma gasol~n!_l_ inacabada, que chamamos de gasolina natural, que é misturada ao fuel de gasolina.

O SR. CARLOS LYRA -Ouvi falar que talvez houvesse uma planta de uréia em Re(:ire.
OSR. ANTONIO C);;SAR CAJUEIRO- Em Recife
não.
O SRA CARLOS LYRA- A última pergunta. Existe
ou não su_bsidio e excesso de nafta?
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Sobre o assunto
o Senador Virgílio Távora quer também aditar"'uma pergunta.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dr. Carlos Sant'anna, vamos ter bastante calma nesta resposta, porque justamente esta pergunta que vamos lhe razer é um objeto,
digamos assim, de muita controvérsia. Esses seus dados
vão todos para o _computador para depois conferirmos
com outras respostas. O Presidente daqui já sabe que
não obtivemos respostas muito satisfatórias nessas e em
outras que vamos lhe razer.
O SR. CARLOS_SANT'ANNA- Com efeito ao_çx~
cedente da nafta, é porque a nafta é utilizada pela indústria petroquimica, e na rabricar;ão de gasolina. Então, na
medida em que a gasolina reduz a produção e o consumo, é claro que haverá mais narta disponível, o excedente está muito viriculado à produção de gasolina. E, na
hora em que desce a gasolína, coloca-se o álcool no mercado e se tem mais dispon-ibilidade de nafta.
O SR. CARLOS L YRA - Em números absõlutos_._
Qual é o preçO da nafta? A gasolina é tanto e a nafia é
quanto?
Há uma controvérsia que a narta para fertilizante é um
preço, outros dizem que é outro e, finalmente, os jornais
publicam também as coisas, como roi publicado ontem.
V. S• poderia dizer qual é o preço da nafta?
-
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tróleo ao preço da nafta, porque se fl.zesse isso, acho que
a COPENE iria fechar as portas. Logo, seria impossível
esse critério. Diante dessa realidade, tentou-se vincular o
preço da narta ao que se chama de valor médio de realização dos produtos.
O SR- VIRG!LIOTÁVORA- Pode repetir, por fa-vor?

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Valor médio de
realização de produtos.
Tudo isso Qcore_u~ naquela época, no princípio da COPENE e_depois veio a COPESUL. que quando começou
a funcionar, por Sefuina companhia nova, então os valo-res da nafta era inferiores ao valor médio de realização
dos produtos. Finalmente, dentro dessa ótica, a nafta tinha uma vantagem em relação ao preço do petróleo e ao
preço de Roterdan.
Agora, seria poesia querer construir indústria_ petroquímica no Brasil, mi base do preço de nafta de Reterdan, mesmo porque a nafta que é comercializada lá nós
não sabemos bem como é- esse preÇo; porque é oferecida
por companhia integrada e não sabemos se aquele preço
é o real ou estâ sendo compensado em outros segmentos
da companhia. Mas, de qualquer forma, sempre o preço
da nafta, em Roterdan foi mais caro do que no Brasil. E,
presentemente, o preço da nafta hoje, no Brasil também
estâ mais baixo do que o preço do petróleo.
Agora, O fato dã: riafta estar com o preço mais baixo
do que o preço do petróleo em relação ao preço da nafta,
em Roterdan, se isso caracteriza um subsídio, ralmente,
então, há subsídio.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Parabéns pela explanação. Pela primeira vez um cidadão chega aqui e diz o
be a ba. (Risos)

O SR. CARLOS LYRA- Quero fazer uma interferência. No meu Estado, especificamente, porque Sabe-se
que a Salge':lla trab~lha com dicloroetano e compra álcool, mas constamentemente, ocorre ela dizer ...Não
posso comprar mais o álcool, porque o preço é alto". Ao
passo que o preço é muito mais barato do dicloroetano
feitO da nafta.
Ora, se a nafta tem subs(dio, então, vamos ficar em
Uma situação diffcil. Porque o meu amigo, o Sr. Miragaia - inclusive eu faço parte do Conselho da própria
Salgema - e poso dizer issO. ''Então, não dá, ao preço
do álcool nós não poderemos mais comprar o álcool de
vocês e iremos nos abastecer de nafta ou, então, diclo-roetano. Na realidade, é importante para o meu Estado,
porque, quase 60% da economia do Estado é baseada na
gasolina, quer dizer, na indústria do açúcar, é muito im~
portante saber se a nafta tem subsídio mesmo.
O SR. PRESIDENTE (César Çl!hl_- ÜQ§~ria_@_~
ciarCcer Ose"illirite: AOarta é subSldlida pelOs outi-05
produtos, quer dizer. o barril de petróleo não tem subsídio. Então, como a gasolina. também, subsidia o álcool,
então, hã uma série de subsidio eritre os usuários.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - t justam_ente essa
parte, Dr. Ciirlos Sant'Arínã, scfn-ós estamos õii"ilãO Subsidiando a Petroquímica brasileira à custa -de OUtrOs Produtos.

O SR. CARLOS LYRA- Mas não acho que a gaso~ine _subsidie o álcool. Este é um número que um dia ir~
ffiõs Chegar.
-

O SR. CARLOS SANT'ANNA - I'; o problema do
panorama visto da ponte. Qual ponte que nós estamos?
Diria o seguinte: primeiro, vamos fazer um pequeno histórico sobre o problema desses complexos· petroquimícos. A PQU -que foi o primeiro complexo petr_oquímico em São Pauto ---,--quando ela começou a runcionar e
foi antes da crise de petróleo, o critério era o seguinte: o
preço da nafta deve ser semelhante ao preço do petróleo,
porque era paridade que naquela época, com a PQU e
não existia nem a COPENE nem a COPESUL. Acontece
que a COPENE começou a funcionar, talvez por vOíta
de 77, 78 e o critério também era o mesmo- o preço do
petróleo vinculado ao preço da nafta. Quã."nCio chegou
em 79/80, como demonstrei nas tabelas, houve uma
brusca elevação dos preços do petróleo do mundo. O pe~
tróleo que custava antes menos de 20 dólares, chegou a
36 dólares, ficando impossível vincular o preço do pe-

O SR. CARLOS l YRA- Mas não subsidia. A diferença do álcool, S. S• compra o álcool em litro, este álcool anidro adiciona-se à gasolina. Qual é o preço que se
compra o álco_ol? E qual é o preço que se compra a gasolina? Então, esse ci"édito que até agora tem sido dois ou
três milhões é muito dinheiro. Esses números, na realida~
.de eu tenho os núeros e_ tenho a dúvida, por que quem
fica com esse dinheiro é o CNP? Porque V. S•s compram
o âlcool e misturam à gas_olin-a, e- a gasOlina é vendida na
bomba com o dobro do preço do álcool. Então, esse âlcool que está contido af dentro nos dá um subsídio enorme. Então, não sei se o álcool é subsidiado. Aí acho que
é um negócío de chegarmos ao número •. porque o álcool
são leva um tostão de subsídio.

O SR. CARLOS SANT'ANNA -

Ao consumidor.

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Permita-me completar o raciocínio, porque não é a PETROBRÃS que
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subsidia a nafta. Realmente, no preço da gasolina tem
uma parcela. como tem a parcela do combustivel GLP
para- compensar;llfclusive o preço da nafta. Agora, o
peço da nafta apenas para esclarecer ao Senador. em relação à nafta que a PETROBRÃS importou recentemente da Arábia Saudita não está assim com preço tão elevado. Só para se ter uma idéia, nós compramos hã um ano
nafta da Arâbia Saudita. E o preço era da ordem de 240
dólares; e a nafta fomocida à PQU era da ordem de 220
dólar_es por tonelada. Agora, acontece o seguinte, quando o_CNP fixa o preço, este era o último preço da tabela
220- dólares por tonelada. Mas à medida cm que a taxa
de cambio vai subindo. esses 220 daqui a pouco virani
100. Porém. aí o problema é da politica geral do Governo, c:omo também é a gasolina, como também é o óleo
combustível. Então. na época em que o preço é estabelecido, eu dira que praticamente, a nafta tinha um pequeno subsídio em relação ao produto importado. Agora,
em qualquer empresa, na medida em que os produtos ·
não são reajustados nas épocas oportunas, realmente
ocorre um subsídio maior. Então, este esclarecimento é
apenas para -dizer que em relação à nafta de Roterdan, é
realmente impossível colocar, como também em relação
ao petróleo. Mas, como o Brasil não tem gás natural
abundante, a sua indústria petroquímica roi feita na base
da nafta. E assim, para colocar o preço em paridade com
o nível adicional, nós acabarfamos matando a indústria
petroquímica:
Todavia. o mais importante de tudo isto é o seguinte;
pode haver subsfdio, e há, mas o importante é que pegar
a naft~ e vender no mercado internacional ao preço de
gasolina é melhor colocar a nafta no pólo pctroquimico,
transformar isso em produto petroquímica, que tem um
valor agregado total, que quando se vende no mercado
inte!nacional, em termos de divisas, lucra muito mais o
País do que vender narta ao mercado internacional. Então, este, o ponto importante: ~ melhor vender produto
petroquímko manufaturado do que vender nafta pura
no mercado internacional.
O SR. JOS~ MACHADO- Gostaria que V. S•escla·
recesse se, no interesse do desenvolvimento da indústria
petroqufmica do País. seria realmente conveniente
manter-se os atuais preços da nafta. Parece que V. S• já o
disse bem, é que no preço final do produto acabado, a
nafta, que entra subsidiada, acaba obtendo um resultado
muito mais efetivo do que se ela, ao invés de ser entregue
ao desenvolvimento da indústria petroquímica do País,
fosse jogada no mercado internacional, a preço de gasolina. Então, isto é que deve, data vêela, ser enfocado. ~ a
conveniência do interesse nacional. Se o interesse nacional com este subsídio é mais vantajoso do que se jogar
esta nafta,no:met:cado internaciõ~itl, apenas para impossibilitar o desenvolvimento da indústria petroquímica no
país.
O SR. CARLOS SANT' ANNA- Acho que o Deputado focalizou bem o ponto. O p"roblema é se o resultado
final é ou não, vantajoso para o Pais. E o resultado final
é v~iltajosl_) para o País. E o Governo adotou uma opção
de construir uma indústria petroquimica no País. na base
de nafta, mesmo porque não tem gás natural. O Governo
podia ter adotado, não vamos construir indústria petroquímica, vamos ilripOrtar tudo. Tambm seria uma
opção, mas esta opção não ocorreu. Então, -eStã.rilos
diante de urna realidade, temos pólos petroquimicõs Que
·estãQcmpregando mão-de-obra brasileira, que estão emPregando matéria-pfimã brasileira e economizando divisas para o País, com ou sem subsídios.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Sobre o assunto, uma observaçãooque eu gostaria de rememorar na declaração do Dr. Paulo Vieira Belotti, e gostaria que o Direter Carlos Sant'Anna pudesse confirmar com a minha
interpretação. ~que o Dr. Paulo Vieira Belotti disse que,
como os produtos petroqufmicos têm os preços controlados pelo Governo, como a nafta é um insumo, quando
esta é mais barata, é claro não fica o lucro da diferença,
não fica ôa empresa petroquímica, porque o produto pe. troqufmico é que fica mais barato, visando o mercado iniernacional. Quer dizer, não ganha a empresa, ganha o
produto' petroquímica, que é, a rigor, subsidiado.
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O SR. CARLOS SANT' ANNA- Acho que af extrapola a ârea da PETROBRÁS, porque aí caímos no cam~
po do CIP. É o CIP que estabelece o preço. E aí eu não
posso avançar mais do que isto.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, quando da minha vez, tornaremos novamente ao assunto
sobre o preço de nafta, ·quando fomos interrogar S. Ex•
Estou dizendo para não encompridar as respostas, quando ele terminar, iremos tambêm percutir.
Vamos colocar aqui duas questões. Primeíro vamos
dar uma folga à nafta.
Segundo o Presidente aqui desta Comissão, o emint::nte Senador César CB.Is, V. Ex• é o Diretor- de Suprimento
de Petróleo - desculpe eu perguntar, cheguei no meio
da sua exposição. Pela parafernãlia que existe hoje aqui
no Senado, quatro a cinc-o· comissões funcionando ao
mesmo tempo, não tive condições dC vir d~e o início,
de ouvir o início de sua exposição, que esp.ero tenha sido
como o_ resto que ouvi, convincente.
Mas, em assim sendo, perguntamos a V. S' Vamos estabelecer bem este problema de preço de petróleo nacional, importado, composição final, a que sai da PETROBRÁS para o consumidO(. A pergunta é õiiiito sintética, nós não gostamos de falar muito, porque, jUstamente, ainda não se chegou aqui nesta Comissão a um
convencimento sobre o assunto, como V. S'explica bem.
O SR. CARLOS SANT'ANN A tróleo internacional?

O preço de pe-

O SR. VIRGILIO TÂVORA- O preço do-petróleo
como sai, porque a base do petróleo que é produzido, até
aqui rião chegamos a uma conclusão, qual o l_ucro da PETROBRÃS, porque faz uma composição e depois estâ
claro, ela teria que fazer, porque o que iinporta é o que
produz, e compra e vende justamente a um pr~ço, que é
fruto desta composição de preço.
Acho, Dr. Sánt'Annã, para V. S;:ficarberrià-vontade,
eu sou um dos responsáveis pelo monopólio de sua companhia, nos anos de 1953. De maneira que aqui nós temos é que elucidar fatos. Não estamos aqui como produtor de acusações.
O SR. CARLOS SANT' ANNA - Mas este problema
do preço de petróleo nacional já foi objeto de discussão
aqui, quando Dlretor Paulo Yíeira Belotti aqui depôs.

O SR. VIRGILIO TÂVORA- Não só ele, mas outros que não chegaram a uma conclusão.
O SR. CARLOS SANT'ANNA - Inclusive, houve
um consenso, pelo menos daqu<:les que expuseram, que o
preço do petróleo naciorial era de 20 dólares e 50 cents. E
arguia o Senador Roberto Campos que como explicar,
então.. se o preço da estrutura de preços era 30 dólares,
havia aí uma diferença de 9 dólares e 50, que a PETROBRÃS estaria escondendo. O SenadOr até disse que
era um imposto secreto. Tive a pachorra de mandar preparar uma transparência, para ver se explicO isso melhor.
Primeiro, queria dizer que o Senador falou num imposto secreto. Mas ele não teve condições de colocar na
sua exposição que durante anos e anos a PETROBRÃS
sofreu um eoftsco secreto. Então, ternos o confisco· secreto contra o imposto secreto. Primeiro, eu não_ gostaria de
conceituar o segredo. Acho que não há segredo nenhum,
porque a PETROBRÁS não faz preços de derivados,
nem do petróleo. Os preços São feitos pelo Ministério de
Planejamento, em articulação coin o CNP. A PETROBRÁS, como é o caso do monop-ólio, executa.
Quem traça a pOlítica de preç-o, -quem fixa o preço final é
o Governo. Dentro dessa ótica, não Pode ·haver segredo,
porque no governo anterior, por exemplo, participavam
na elaboração desse preço o MiniStro -do Planejamento,
o Ministro da Fazenda, o Ministro de Minas e Energia,
c, quase sempre, o Presidente da República. Eu me
lembro que vârias vezes o Presidente da República foi
obrigado a tomar decisões com repeito a preços. Não
vejo onde estã o segredo, mesmo porque , se os governantes. da época não submeteram esse assunto ao Congresso, é uma opção deles. Poderiam ter levado ao- Congresso. Mas a matéria de preço nunca foi levada ao Congresso, nem na época anterior à ReVolução de 64; sempre
foi uma matéria ·que era, -por itri6Uiçâõ~até legal, da

competência do CNP. _Acho que o conceito é que tem de
ser visto, nào hã segredo. Pela ótica do Senador, daria a
impressão de que -havia um conluio entre a PETROBRÁS e o CNP, escondendo um segredo. Aliâs, eu
diria um- conluio até positivo, porque são dois órgãos do
Governo. Se houvesse um conluio não seria perverso;
rYt'as_, gostaria de demonstrar o que é o "confiSco secretO". A PEfROBRÂS sempre teve os preços fixados,
sempre o petróleo nacional inclusive era colocado mais
baixo do que o CIF da estrutura. Nesses anos todos,
sempre o preço do petrôleo nacional era mais baixo. A
PETROBRÁS, quando vendia a sua gasolina, na base
do CIF da estrutura, tinha que recolher - e recolhida
sempre- esSa- diferença ao-CNP. Nunca deixou de recolher. Então, eu diria que esse ..confisco secreto" houve
sempre, e a PETROBRÃS sempre recolhendo aos cofre!;
do CNP essa diferença. Ao decorrer algum tempo, e isso
inclusive, ocasionou insuficiência de caixil à PE
TROBRÃS- porque- ela estava, -a rigor, vendendo o-seL
petfó1eo nacional abaixo d~ preÇo do petróleo importado--.:...:- gerou a insuficiência de caixa da empresa,__ que
-sempre dizia: "'NQs acháva!nos que o petróleo nacional
deveria ter a paridade com o petróleo importado ... Isso
somente ocorreu a partir de I 984, quando o CNP fixava
a estrutura d_e preço e colocava o preço do petróleo, el.:i
colocava o preço do petróleo nacional, recentemente, a
30 dólares, e o preço do petróleo internacional a 30 dólares.
O -SR. PRESIDENTE (César Cals)- Eu gostaria de
lembrar ao Dr. Carlos Sant'Anna, que se estâ também
cogitando do custo do petróleo,

_p SR. CARLOS SANT'ANNA- Aquele grãfico é
para demonstrar que aquela linha são 30 dólares. O que
sigpificaria que normalmente, no momento em que se fixou o preço do petróleo, o preço do petróleo nacional fic_ou utn pouco acima do preço do petróleo importado.
Depois, sempre o pfCço do petróleo nacional ficou
abaixo do preço da estrutura. Quando esses preços sobem até quase chegar a 30 dólares, é justamente na época
da revisão da estrutura do preço. Naquela época coincide o preço do petróleo importado e o preço do petróleo
nacional. Quando a estrutura é fixada - e no decorrer
dos meses, se ela não ê reajustada, acontece que o preço
do petróleo nacional vai caindo. Numa comparação, vou
mostrar o que seria o preço do petróleo nacional e quanto ê hoje o preço do petróleo nacional. No barril da esquerda, quando o Conselho Nacional do Petróleo fixou
a estrutura de preço, em fevereiro, o que se verificou?
QUe o preço -do peW61eO-iniportado era 30 dólares e o
preço do_ petróleo nacional, também, era_30 dólares, empatando, no dia 28 de fevereiro. A taxa de câmbios, naquela época, era de 4.149%. Na medida em que a taxa de
câmbio vai subindO, ê claro que o preÇO em dólar vai
sendo desvalorizado. No dia 31 de maio, hoje aqueles 30
dólares transfonnaram-se em 22 dólares. Não existe, é
uma ficção o imposto" secreto, porque se a estrutura de
preço demorar mais dois meses, ao invés de 22 dólares,
n§s,vamqs.ter menQS_ de.20 dó_la('CS. Vai acontecer que o
preço que está na estrutura, para remunerar a Petrobrâs
pode ser abaixo do custo; hoje o custo é 20;so. Mas, se o
Conselho não puder registrar, na medida do possível, eu
d.iria que até julho poderia fazer uma equipar3ção.-E por
isso quC: o Ministro é o Pr.!sidCnt<: da Pêtrobrãs_ têm dito
que a Petrobrás vai agUentar até julho a manutenção da
estrutura do preço. Mas, na medida em que ela se prolonga, é claro que vai haver uma desvalorização, por
força da caix3 de câmbio do custo do petróleo nacional.
O segredo é, primeiro, que não há segredo. Segundo,
não existe esse irnj}ctsto, porque ele foi corroído e esterilizado pelo aumento da caixa de câmbio.

0-SR: VIRGILIO TÂVORA- Dr. Sentana, eu presumo que tudo que v. s', tão brilhantemente, está expondo, é resposta ao Senador R-oberto Campos e não à
pergunta que fizemos. Nós estamos referindo a custo, e
V. Ex• estâ se referindO a preços. E tudo isso, preliminarmente, para ser dito que não endossamos as acusações
do Senador Roberto Campos, temos até por isso pensa-mentos qUase que bem Opostos quanto à questão não só
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de petróleo, como de outros assuntos. O que nós aqui solicitamos a V. Ex• é uma coisa um pouquinho diferente.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- V. Ex• quero custo.

O SR. VIRGILIO TÂVORA -d custo. E dentro do
custo vamos discutir depois o preç'o. O custo do petróleo
importado é "X" ou Ocusto do produto nacional, feitas
as apropriações necessárias, é isso, daí por diante, quais
os acréscimos que são dados, para chegar até o preço a
que V. Ex' se refere.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Então, o custo do
petróleo importado é, evidentemente, 30 dólares.
O SR.-VIRGILIO TÁVORA-:_ Vamos para 0 pCtróleo nacional, quanto sai?
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Agora o custo que
fOf referido- aqui pelo Diretor Pauto Vieira Belotti, e parece, tambéril, mencionado pelo Diretor Carlos Walter,
do petróleo nacional, em termo de mêdia, foi de 20 dólares e 50 cent_s. Agora, como - eu diria assim - decompor esSe preço, eu não teríã condições.

O SR. VIRGIUO TÂVORA - Faço um apelo ao
eminente Presidente da Comissão, ninguém está aqui
como banca julgadora, nem como banca acusadora.
Mas, cada depoente que vem aqui não nos convence
sobre a questão- do custo, inclusive, para justamente podermos, se necessário, discutir-se· os depoentes agiram
com--maior ou menor felicidade, quando fazem defesa
baseada em tais ou quais afirmações. Dr. Sant'Ann~, foi
Ieva~tado o problema do custo do petróleo nacional e
dessa composição o que se faria, depois, para ter o preço
"X"? Até_ agora não chegamos a uma conclusão. Se V.
Ex• não tem os dados em mãos, pode ser que alguém do
seu staff. a(j_ui presente, explique direitinho, da boca do
poço, custa-nos tanto, feitas as apropriações, são tanto ...
e vamos para diante, e temos que acrescentar mais tanto
e tanto. Até aqui, nessa Comissão, ainda não foi fito
quanto é o custo ... O Presidente estâ rindo, mas ele sabe
- e melhor do que eu- que atê aqui não nos foi dito isw
so, Senador. É_ isso que nós queremos saber. Se não pode, a PETROBRÃS envie iSso Pof escrito qualquer coisa
poi'qué hâ esta pergunta que s_e faz invariavelmente, que
não é respondida.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Eu, sendo Diretor
da Área Comercial, realmente, o meu problema é diferente. Mas como isso aí envolve a contabilidade da empresa, realmente, tem que haver um documento por escrito. Esta é a minha proposta.
O SR. CARLOS L YRA- D-eve ser mandado porescrito ao Presidente da Comissão.
O SR. CARLO-S SANi"ANNA __:: Até para resguardo, uma certa reserva, inclusive. Como é público,- outras
companhias ...
O SR. CARLOS- LYRA -- O que "estâ. internamente
Vai valorizando. E se a referência vai ser dólar, porque
não tem mais a fiferêi1Cia -em Cruzeiro, qUer dizer, a referência foi -invertida.

O SR. CARLOS SANT'ANNA -

Justamente, ...

O SR. VIRG[LIO TÁVORA -Negativo. Tem que
haver uma comparação de preços. Isso daí rião hã eco no~
mista que dig(l o contrário, que não se possa fazer uma
cOrirparação de preço, tomado como referência ...
O SRL MÁRIO UMA- Sr. Presidente, peço a pala-

vra.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Sobre_o assunto? C6nCedõ a-apalavra ao Deputado Mário qma.
O SR, MÃRIO LIMA - Sr. Presidente, acho que,
por mais informado e competente que seja o depoente
numa CPI 1 ele não vem munido de todos os dados para
dar resposta imediata. Acredito que, de acordo com o
Regimento, ele fica comprometido a mandar isso por escrito a posteriori. Ê impossível uma pessoa ter tudo na
cabeça, de imediato.
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A grande verdade é que eles, com eSse processo, estão
se enriquecendo, enormemente, à custa do trabalho dos
brasileiros. Enquanto puderem manter o Brasil sem pagar a dívida, mas tendo obrigadO a pagar o serviço da
dívída, vão conseguir comprar o ãlcool com essas pesadas tarifas aduaneiras, quer dizer, vão comprar barato, e
ainda arrecadar para o seu Tesouro as tarifas que lã serão pagas. E isso1 coin o álcool, com as chapas da siderurgia e com tudo o mais._Quer dizer, nãO é uma miopia.
h uma gente que_tem absoluta competência para defender os seus interesses, ao contrário do que tem ocorrido
no País, ·ande seffipre se óuviu as vozes de cima, prim-eiro
um LOrde Strang"ford; na nossa inaugur8ç!õ e,' daí por
diante numa seqUência com brevíssimas interrupções.
Mas, depois de colocada essa minha discordância, vaM
mos à_s per~n~as~ Ent~ndemos aí que uma_ gran<Je parte
do petióleo brasileiro, hOje, está v-inculado a ac_or_dos bilaterais, de tal modo que temos até uma segurança muito
grande, ffias uma porCentagem alta estã ligada a esses
acordos de diferentes naturezas. A niiilha iildagaÇão -é:
amanhã, diante de uma situação de confronto do Brasil
com os centros industrializados ou de seus aparentes atoM
res, Fundo Monetário Internacional, e se o Brasil viesse
a sofrei- -enlbúios, qual é o espaço qui:: tem a PE~
TROBRÁS para manter ou expandir esses acordos, de
tal modo que não viesse a _sofrer a redução no fluxo de
combustível necessirio para a manutenção da economia
brasileira?

O SR. PRESIDENTE- (César Cais)- Afiãs:O Direter Paulo Vieira Bclotti cstã cm falta, porque não mandou ainda os documentos que prometeu.
O SR. CARLOS LYRA -

A Comissão cobra.

OSR. CARLOS SANT'ANNA- Lá no Rio, eu vou
levar esse asssunto ao Diretor Paulo Belloti.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- O Diretor Carlos Walter mandou hoje, mas o Diretor Paulo Belloti
não mandou.
O SR. JOSS MACHADO- Sr. Presidente, é preciso
que esse pessoal entenda que a Nova República e o Congresso Nacional merecem respeito. O tempo em que as
CPis não valiam nada jâ passou. A lei está af pafa pUnir

quem não cumpre.
O SR. PRESIDENTE- (César Cais) -I': um assunto que vai ser solicitado. Com a palavra o Senador
Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Então, a primeira
pergunta, Dr. Carlos Santana, precisa ser ies:Pondida
pela PETROBRÁS. V. S•s, os Srs. Diretores tOdos, deveriam ter na cabeça que esta pergunta feita, desde o início,
invaríiwelmente, e tem que ter uma resposta. Isso não é
segredo. Isso, sim, se continua dessa maneira, como segredo, não hã nada. N6s nos orgulhamos de V. S's nós
nos orgulhamos do trabalho feito, nos orgulhamos de terem chegado a SOO e tantos mil barris e nos prometerem
600- mil, ainda não chegou nos 600 mil, vai chegar. São
570 barris. Mas chegarão_ aos 600 mil barris, e espera~os

O SR. CARLOS SANT'ANN A- Coincidentemente,
inclusive, esse tipo de esquema estã Ocorrendo, quando o
Brasil começou a awnentar a sua produção de petróleo.
Hoje, com a produção chegando a 600 mil barris e daqui
a pouco a 700 mil barris, nós temos - eu diria asSim um pulmão interno que nos dã uma segurança - e se
adicionarmos a isSo a produção de âlcool- mesmo que
houvesse uma interrupção do fluxo de matéria-prima
para o- Brasil, acho que o Brasil teria condições totais
para se sobrepor a esta crise. Não ocorreria isso em 1979j
quando a nossa produção de óleo era, realmente, muito
pequena.
Por outro lado, acredito, inclusive, qualquer conflito
que houvesse - eu acho que o éonflito que houve no
_ oriente Médio com a guerra Irã - Iraque, ela demons~
1rou que o relacionamento que o Brasil tem com os Esta~
dos produtores, esses Estados produtores não deixariam,
. de forma nenhuma, de suprir o Brasil, em qualquer cir~
constância. Porque um País como o Iraque, que estã em
guerra, como eu disse anteriormente, e ainda dá ao Brasil um prazo de 180 dias para pagar o seu petróleo sem
carta de crédito, realmente, é uma confiança absoluta.
Então, respondendo ao· nobre Senador, independente
do relacionamento, a produção interna é uma garantia
do nosso_suprimento.

isso.
A segunda parte, quando nos referimos à nafta, ê porque hã uma acusação invadãvel de que a Nação brasileira estava fmanciando toda a petroquímica. Foi por isso
que cedemos o lugar ao Senador Carlos Lyra, Porque
sabíamos que ele iria pergUritar sobre nafta, CedemoS-o
lugar a ele. Outra coisa, para dizer bem claro, nãQ compreendemos ê como V._ S•s ficam calados, os Diretores da
PETROBRÁS, ao lerem, de vez em quando nos jo!nais,
e é até codificado, é um financiamentO que valC I bilhão
de dólares anuais.
_ _ _
__ _
_
Sr. Presidente, estainos-s8.t1sfeitos. Desejamos as nof~s
taquigrâficãs, porque foi dito desde o início da confefêiicia, e queremos parabenizar o Dr. SantaÍla, pela ceriêza
com que afirma seus pontos de vista.

O SR. CARLOS SANTANNA- Muito- obrfgado.

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Antes de passar
a palavra aos Deputados, que se inscreveram e que nos
dão a satisfação de sua presença, passamos a pala.vra ao
Sr. Relator, Senador Severo Gomes.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Dr. Carlos Siintana, V. S• trouxe-nos, hOjC, uma exposição muito rica
de informações que, certamente, ajudarão, enormemente, que a esta Comissão chegue a uma conclusão assertaM
da na realidade e com os detalhes necessãrios, ou à compreensão daquilo que estamos querendo conhecer. v. s•
quando discutia, in!cialmentC, o problemã ciõ proteCionismo americano-Com relação ao álcool, se nãÔ estou enganado, V. S• concordava com o Senador Roberto CamM
pos, de que nesse caminho os Estados Unidos não estavam desejando o pagamento da dívida, e por esta 'ria, at~
contrariando os seus própriOs intereSses. As pallivfas do
Senador Roberto Campos é de que havia uma miopia
americana. Acho que, se essa miopia eXís'ie, ela_.Cxiste
desde criança. Quer dizer, os Estados Unidos foram sempre, pesadamente, protencionista, desde a origem de sua
evolução económica. ,e do início da vida americana a
Law of Industries,_ de Alex~nder Hamilton, pesadamen_te
protecionista. Em C!Jntrapa~!~a -~ós tivemo~~_q_~:Ii OVis·
conde de Cairu incensado pelo Rocha Pombo e por todos os manuais da escola, p~ra abertura dos portos às
nações amigas. E todo mundo fica imaginando que essa
foi uma idéia do Visconde de Cairu, quando_, na verdade,
foi uma exigência feita ao seu ouvido, pelo Lord SirangM
ford, Embaixador inglês. Talvez, seja por isso que o Visconde de Cairo é o Patrono de uma geração de economistas brasileiros. (Risos)

-~

O SR. RELATOR (Severo Gomes) :.-A segtiriáa pi:r-

gy"nta, Dr. eaclõS- Sãn?Ailna. díz n;:speito- ~9 cf:~~o mo-

nopólio de compra de petróleo por parte da PETROBRÁS. V. S• colocou aí a questão, com clareza,
mostrando que houve uma grande economia, no momento em que a PETROBRÁS passou a coiD.prar todo
petróleo para as refinarias-da PETROBRÃS e para as refinarias particulares. Naquela altura, correu uma notícia
no Brasil de que algumas refinarias privadas e, particularmente, a refinariá de eapua:va~ que Cla comprava com
o sobrepreço e -que era depositado lá fora, lesando a economia do País e dos acionistas da refinaria.
V, S• tem alguma informação a respeito desse tipo de
prãtica, na ~peca?
O SR. CARLOS SANT'ANNA - Realmente, informações eu não tenho, mas a constatação é que, em 24
horas, o preço passou de 2,25 para I ,90.
·
Mas, como antes tinha me referido, o fato de uma refinaria isolada estar comprando independente, na hora
que a PETRQBRÁS entrou com o seu podei' de compra
pode ser um instrumento que levou o petróleo a ser reduzido, Mas, informação a respeito desse suposto superfaturamento eu não tenho, realmente.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Dr. Carlos Santa'Anna, voltemos um pouco à nafta. Fica claro que a
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nafta brasileira tem um subsídio e pode ser legitimamente do i!Jteresse nacional, até, manter esse parque que está
aí. h uma questão de julgamento até da sociedade brasileira. Amanhã, o próprio ·congresso Nacional pode discutir e reconhecer a sua validade.
Mas temos fnformações qUe têm chegado a esta Co·
missão de que realmente a nafta é subsidiada, a PETRO·
QUIMICA recebe por um valor baix~. mas que os pro·
dutos químicos dentro do Brasil sejam os mais caros.
Quer dizer, haveria uma distância muito grande entre o
preço da matéri8-prima e o preço dos produtos acabados
e à disposição do consumidor nacional. Então, neste caso,~sentimos dificuldades para justificar o subsídio à nafta.

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Como eu disse,
nobre Senador, a minha área vai atê o faturamento -da
nafta aos p_ortos. Depois entra o CIP. Acho que o CIP ê
quem poderia responder a sua pergunta.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - V. S• fêz referência à descoberta pela PETROBRÁS, no Iraque, do
poço de Majnoon, que hoje, pelas suas informações, tem
reservas de 10 bilhões de barris.
Tivemos illforriiações contraditórias, quer dizer, a PE·
TROBRÁS achou o poço e que o Iraque teria, vamos dizer, descumprindo os compromissos, de tal maneira, que
a PETROBRÁS foi leSada nos direitos que teria do
achado desse_ poço.
A pergunta ê essa: nós fomos bigodeados no poço de
~aj':l_oon?

O SR. CARLOS SANT'ANNA- A PETROBRÁS
não tem a porpriedade de fazer profecias a respeito do
que ocorria naquela época. Mas uma coisa eu posso di·
zer ao nobre Senador. Acho que a PETROBRÁS negociou o poço na época exata, porque essas negociações foram feitas mais ou menos em 1978, antes da guerra, pois
a guerra começOu em setembro de 1979. O Iraque estava
sempre ameaçando negociar esse campo, sobretudo, por·
que no Iraque, hoje, todas as reservas pertencem ao Governo. A PETROBRÁS era a única companhia que tinha uma reserva dentro do Iraque. Não houve pressão
do Iraque para continuarmos com o peíço. Mas a PETROBRÁS achou que naquela ~peca, face .às perspecti·
vas de suprimento e face ao investimento vultoso que te·
ria de se investir naquele poço, que seria melhor negociá·
lo e colocâ-lo sobre a jurisdição do Iraque. E naquela ne·
gociação houve uma compensação monetária muito
grande, e nós estãvamos riaquela ~peca na crise do petróleo, uma garantia enorme em termos de suprimento
de_ petróleo e ai vem o que eu diria que é quase uma pro·
fecia, porque logo depois estourou a guerra e, hoje,
aquela região é totalmente conflagrada a metade desse
campo está. sob o domínio do Irã. Então, de 1979 até
1985, se a PETROBRÁS estivesse com esse poço, estaria
amargando violentamente. Então, por sorte ou não, eu
sei que a PETROBRÃS negociou o campo na ~poca ade·
quada, com as condições compensatórias daquela ~~oca,
que foram julgadas bastante vantajosas.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Quero dar um
esclarecimento adicional, para desfazer essa palavra
"profecia".
Na realidade, foi feito um estudo politico da ârea e verificado que aquela região estava numa pr~-guerra, havia
uma total instabilidade política e as ondas de atrito entre
o Iraque e o Irã que estavam se agravando, e que o campo, conforme disSe o Diretor Carlos Sant'Anna, estava
na zona de litígio. Então, isso fez com que se acelerasse a
negociação, porque tudo indicava que a guerra ia ser iniciada brevemente, pelas informações do Coôselho de Segurança Nacional.
As negociações, só para deix.ar esclarecido - eu não
estou entrando na discussão, ~ só para esclarecer - as
negociações foram feitas em barris da ~poca, da fatura.
Quer dizer, todas as fatoras de serviço foram vistas para
avaliar o petróleo, na época. De maneira que a PETROB_RÁS recebeu todo esse petróleo de acordo com a
época em que foi prestado o serviço. E, no ramo do petróleo, foi considerado a melho_r negociação de petróleo
internaciona1, segundo os analistas internacionais de ne-
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;$Ociação de petróleo, porque logo em seguida veio a

guerra e o campo c:staria paralisado. A PETROBRÃS
recebe\1 todo esse petróleo para o seu estoque.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -' Dr. Carlos
SanCAnna. meus cumprimentos pela sua exposição.
Muito ob~gado.

Q SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao nobre Deputado Mário Lima.
O SR. MÁRIO LIMA --Senador Cesar Cais, Presidente desta Comissão, Srs. Senadores, Dr. Carlos
Sant'Anna:
.Acho que esta COmissão Parlámentãr de lnquêrito,
criada pela Resolução n9 07/85, se predispõe a examinar
o funcionamento da PETROBRÁS, a -sua eficiência, sua
corr~o, bem como das estatais, em geral.
Acho que a Nação brasileira e ninguém mais contesta
a validade do monopólio estatal de petróleo. E não foi
uma criação desta ou daquela facção política. Quem
acompanha esta luta- e o ilustre Senador Virgílio Távora registrou, com precisão - a PETROBRÃS que
executa o monopólio estatal do petróleo é resultante da
luta de todos os brasileiros, sem distinção de partidos
políticos. Homens da UDN, do PTB, do PSD da época,
meu partido o PSB, todos deram a sua contribuição. Civis, militares, estudantes, operários, intelectuais, todos.
Por isso acho que quem contesta ainda a validade do
País adotar o monopólio estatal de petróleo, monopólio
que custou a vida de um Presidente, o Presidente Getúlio
Vargas; monopólio que custou um golpe militar e depois
o Presidente João Goulart, e o ato que ele assinou em
1963, dando à PETROBRÁS o controle da importação
de petróleo para evitar as fraudes do superfaturamento,
apressou a sua queda. Quem contesta esse monopólio está em descompasso com a realidade nacional e a Históri::i
deste País. Ninguém é obrigado a marchar certo com a
tropa, sempre tem um que quer marchar em descompasso com a tropa. Mas isso é problema dele diante da realidade e da História.
Gostaria de registrar a presença neste recinto de um
bom número de técnicos, operários especializados e dirigentes sindicais ligados à PETROBRÃS, desde as lutas
pela instítUiÇão do monopólio estatal do petróleo e que
foram vitimados pelo Governo ditatorial deste País, que
se instalou em 1964.
Com essas considerações, gostaria, também, de registrar alguns aspectos interessantes para a compreensão da
nossa missão de Parlamentares na Nova República. Em
1960- contrariando uma informação de um ilustre Senador - a PETROBRÁS já assumia a liderança tecnológica nos equipamentos de destilação- pelo processo catalíptico. Portanto, em 1963 essas empresas privadas não
poderiam estar à frente da PETROBRÁS. Em 1960,- o
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek inaugurou em
Mataripe, na Bahia, uma unidade de craqueamento catalíptico fluido, que jâ adotava um processo tecnológico
superior às refinarias de Capu80ã eMartaiiS"; coni capacidade superior a essas duas juntas.
Outro aspecto que metece regiStro. Em 1963, quaitdo
a radicalização das posições políticas ileste País começa-.
va a atingir o auge, a decisão de dar à PETROBRÃS o
controle da importação de petróleo foi baseada, inclusive, em investigações de uma CPI da Câmara dos Deputados, que chegou à constatação de que havia superfaturamento. O ilustre diretor da PETROBRÃS obviamente,
não pode assumir a responsabilidade de fazer tal assertiva, mas eu, como Parlamentar, o faço. Havia superfaturamento. E essa diferença de dólares, d~ cerca de 60 centavos de dólar por barril, era depositada em contas no
exterior e serviu; inclusive, para financiar o golpe qu~
instaurou neste País uma ditadura tmhtar. Isso e pr'éeíso
ser dito, deve ser dito, porque este País perdeu a me~
mória muito cedo.
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. Outro aspecto importante que deve ser lembrado. Em
1963, a PETROBRÁS construiu duas refinarias de petróleo: uma em Belo Horizonte, que posteriormente passou a chamar-se Gabriel Passos; e outra em Porto Alegre, posterÍonnente chamada Alberto Pasqualini. A PETROBRÁS, sendo uma alavanca do desenvolvimento
nacional, tem preocupações não apenas com o lucro. Ela
se preocupa em dar ao País aqueles elementos para o seu
desenvolvimento integrado. Então, o que ocorreú? A
PETROBRÁS projetou as duas refinarias de maneiras
distintas. Numa, objetivando o mãximo de lucro, porque
quem entende de alguma coisa em refino de petróleosabe que hã uma limitação técnica. De cada barril de petróleo não se faz tudo que se quer; faz-se o que tecnologicamente é possível. Tem-se um limite de flexibilidade. As
empresas particulares dll época sempre queriam produzir
mais produtos claros, que também se chamam produtos
leves: a gasolina, o gãs liquefeito, que têm preço no mercado mais alto e queriam produzir menos os chamados
produtos pesados, escuros, que têm preço mais barato. E
a PETROBRÁS tinha essa responsabilidade. Então, ela
projetou para Belo Horizonte uma refinaria que tinha
uma produção de óleo combustível inferior àquela que
projetou em Porto Alegre, porque a economia de Porto
Alegre exigia mais óleo combustível.
Úutro aspeCto q~üesepôdêtíràiàaéXtC:õSieOcâ-Cii)o-~
sição do Dr. Carlos Sant' Anna é_ sobre o problema da
distribuição. Um dos grandes erros que se cometeu foi
não instituir o monopólio, também, da distribuição, porque Ç: o lucro mais fâcil e IJlais seguro. Em 1962-:- e __l}esse
ponio o Diretor Car1o_s Sant'Anna conhece, p_orque era
na época um jovem técnico da empresa, mas já participava dessas coisa- havia coisas absurdas, Srs . .Senadores.
Certas empresas estrangeiras ganhavam fortunas simplesmente substituindo fatoras. Não tinham tancagem,
não tinham como transportar, tudo isso era feito pela
PETROBRÁS, e esse óleo combustível era entregue às
nossas Forças Armadas e essas· empresas apenas troca~
vam as faturas e auferiam esses lucros imensos, que prejudicavam o desenvolvimento da PETROBRÃS. E
graças à posição enêrgica e patriótica do então Presidente Professor Fr.ancisco Mangabeira, que, seguindo a tra~
dição de um não menos ilustre, seu pai, Dr. João Manga~
beira, ex-Ministro de Minas e Energia, modificou esse
estado de-coisas. Foi ai que começou a arrancada para
consolidar o monopólio estatal de petróleo.
('j"Uti=j) aspecto que temos que regístrar, também, é o
problema dos custos de produção. Em 1960, houve uma
CPI na Câmara dos Deputados composta de Deputados
de todos os partidos e nos depoimentos constatou-se
que, a despeito de toda a propaganda paga nos jornais, o
custo de produção da PETROBRÃS era inferior aos custos de produção da Refinaria de Capuaba e Manguinhos.. Isso é fâcil constatar indo_-se aos Anais.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- O custo de refi-

no.
O SR. MÁRIO LIMA - O custo de refino, lógico.
Então, um litro- de gasolina acabada, pronta para ser entregue aos postos 4e distribuição, o da PE!ROBRÃ~
.era o mais baixo. Por que o custo das refinarias particulares era rriais altOf-Porque havia o superfaturamento.
Então, em cada barril de petróleO havia embutido, na época;· cerCa de· 6C1 C'eiitã'Vos de dólar de superfaturamento. As empresas particulares contratavam determinados
serviços técnicos a empresas relacionadas com o grupo e
pagavam por aquC:Ies serviços preços exorbitantes. Isso
resultava num cust_p fin~l mais alto.
Ainda um outro aspecto, Sr. Presidente, que se deve
registrar. COrii- O -advento do Governo Militar, a PETROBRÃS, por ser uma empresa técnica que exerce
uma atividade altamente periculosa e prejudicial à saúde
do homem, tem salârios relativamente superiores à média do mercado; mas isso ocorre em todos os países do
mundo. Houve uma verdadeira corrida e um assalto de
pesso~ despreparadas para os casos da PETROBRÁS.
Temos uma farta documentação. Se esta Comissão
quiser, nós remeteremos. Pessoas que nunca viram uma
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refinaria, ari"ãnjavam um padrinho e iam s~ superintendentes e chegando lã faziam todo o tipo de mcompetencia e loucura.
Durante esses vinte anos a PETROBRAS, como constatou o Dr. Carlos Sant'Anna, fechou-se na sua autosuficiência, trabalhou muito. Se eu, como Presidente do
Sindicato .....,.. que sou - um dos Trabalhadores de Petróleo, tivesse que fazer um julgamento da PE·
TROBRÃS, a despeito de todas as violências e todas as
injustiças que foram cometidas com os trabalhadores, eu
diria que ela se saiu bem, eu diria que ela cumpriu o compromisso legal e político com a Nacào.
Mas o que se viu e o que se vê é que, a despeito da
Nova República. a PETROBRÁS continua a manter um
relacionamento injUsto e aulOritârio com os seus técnicas e, particularmente, com os seus operãrios.
Houve a anistia de 1979 e ela não chegou à PETROBRÁS, por incrível que pareça. A PETROBRÁS
foi a única empresa que ínstituiu uma sub-comissão para
examinar os pedidos de anistia. E, para a. surpresa e desencanto de todos nós, ela que havia - e temos ampla
documentação do que estamos afirmando e temos plena
consciência da nossa responsabilidade, quer como Parlamentar, quer como Presidente Sindical e quer como cidadão - ela, que trombeteou ao quatro ventos que tinha
saneado a PETROBRÁS, tinha tirado de lã os subversivos e os comunistas - e não era nada disto, eram os ho-mens que se chocavam contra esses vultosos interesses,
que fraudavam a importação de petróleo superfaturando, que faziam campanhas insólitas para. tentar desmo-raliZar o monopólio estatal.
A lit~ratura na própria empresa- éSó ped1r as"à(as
na reunião da diretoria - onde ficou claro que houve
uma cassa violenta na administração da PETROBRÁS.
Houve casos até de chefes que não obtiveram êxito nas
suas investidas amorosas contra as secretãrias e funcionârias e mandaram enquadrá-las nas realizações revolucionãrias e serem Tncluídas~sem apelação.
Mas a gente esperava, sem ódio e ressentimento, que,
com o advento da anistia, com o Pais reconciliado pelo
espírito de todos, de paz e trabalho, as coisas iriam mudar, mas não mudaram.
Po! últim_o, esperamos que a conciliação feita por esse
gênio político, que é bom porque morreu e era bom
quando era vivo, o Dr. Tancredo Neves, em seu último
encontro que manteve conosco diss~ ._.Estão findando os
vinte e um anos de arbitrio em que este País tinha sido
mergulhado na mais vil e apagada tristeza". São palavras que não me saem da mente, proferidas no último encontro com o Dr. Tancredo Neves teve com os trabalhadores. E nada disso aconteceu.
Eu faria U:m apelo ao Dr. Carlos Sant'Anna, a quem
cOnheço a vinte e sete anos, seus defeitos, tem suas virtudes. Agora, é um té-cnico dedicado à Empresa e demonstrou isso nesSa explanação que fez aqui para os ilustres
Senadores. ~ um homem preparado. Eu sei que ele nil.o
vai poder me responder agora, mas eu peço, encarecidamente, que mande ao ilustre Presidente da Comissão, no
mais breve espaço de tempo possível, de acordo com as
normas que regulamentam a Comissão de lnq uérito res-postas às seguintes perguntas:
A PETRÓBR.ÁS ê um colegiado,logo a responsabili~
dade é solidária. Eu gostaria de saber as razões que determinaram que entre treZentos e dezessete anistiados
que solicitaram a reintegração apenas sete, voltaram aotrabalho? Qual o critério adotado, jã que na época boa
parte deles tinha mais de setenta anos? E há um caso que
eu gostaria de ilustrar. Dos sete que voltaram - e vou
passar às·m'ãos do ilustre Presidente desta Comissão-e do
ilustre Depoente Dr. Carlos Sant'Anna o caso .de um
funcionário que, ao ser reintegrado à Empresa, em 1980,
contava com setenta e oito anos de idade, não era um
técnico especializado e tinha apenas dois anos de empresa, entrou em 1962 e foi demitido em 1964. Quero destacar que eu acho que é justíssiina a anistia desse funcionário, ele foi vítima da intolerância do arbítrio e da violência. Agora, rião consigo me confoÍmar que entre esses
centenas de demitidos, estejam: engenheiros especializados no exterior, onde a empresa investiu vultosos recutsos, erigeriheii'Os poliglotas, técnicos especializados, que
entre esses nenhum pudesse voltar e que entre esses sete
pudesse ser considerado como útil à empresa um homem
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com 78 anos de idade. Vou passar ao Presidente da Comissão e ao ilustre Depoente. Iss_o aqui é uma fonte da

maior credibilídade, é o Jornal do Brasil, de 3 de agosto
de ~980. Teria ele voltado para dar essa explicação triste
de que havia infiltração comunista na PETROBRÁS?
Qual seria a rãzão? Qual o critério?- A PETROBRÁS
nunca disse nem aos trabalhadores e nem à Nação.
Outra pergunta que eu gostaria de fazer. A falta de re-.
nevação dos quadros da PETROBRÁS. Nós temos hoje
na PETROBRÃS um Chefe de Pessoal que entrou na
empresa em 1963, estâ portanto hã 21 anos, lã. Foi a pessoa que participou de todos os atas que puniram, castigaram e violentaram os trabalhadores. E com a Nova
República, na últim3 reunião que ele manteve ~om os
trabalhadores elesjã se despedia, dizendo que a partir de
15 de março ele não estaria mais lã. E está. Será que hã
homem insubstituível?
Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Por que foi
revogada a Resolução 33/63, que inStituiu o conctifsõpúblico para todas as funções permanentes da PETROBRÁS? Esse, acho que é um dos casos mais dificeis
de explicar. Em 1963, Toí iristituida, pelo Conselho de
Administração, uma Resolução que teve o niÍmero
33(63, para moralizar oTngreSsO-de pessoas na empresa.
Exigia concurso, as pessoas nomeadas para os cargos de
diretorias tinha um contrato de trabalho vinculado ao evento, para evitar que quando os diretores safssem, que
normalmente era pessoas estranhas à empresa, deixassem um séquito de funciõnários bem remunerados sem
terem para onde ir.
Outra coisa que eu gostaria de registrar, no que diz
respeito à anistia--::- _e pode parecer aié um gesto de el_agio ao Senador Cêsar Cals, mas não, ê uma constatação.Durante o período em que o Ministro César Cais esteve
no Ministério, oS proceSsos de anistia tiveram despachos
em prazos razoáveis. Quero registrar aqui esse depoimento, por ser verdadeiro, porque acompanhei de perto
todo esse processamento e após a Nova Rept1blica, não
saiu mais um procesSo- de anistia do Ministéfio das Minas, em que pese a seriedade e a competência reconhecidas do ilustre Ministro Aureliano Chaves.
E por último, eu gostaria de destac<ir um fato ocorrido
mais recentemente. Em 1983, os trabalhadores, acossados pela inflação, vendo os seus salários miseravelmente
reduzidos pelo achatamento salarial e pelos índices do
INPC fraudados, eles se mobilizam e começam o movimento, para fazer valer o seu direito. Como eujâ disSe e
volto a repetir, o diálogo com a PETROBRAS é monólogo. Inclusive é importante registrar, na área tecnológica riluitas coiSas fêm acontecidõ; porque qualquer técnico que se aventura a discordar sofre conseqUências desastrosas.
Talvez a(e o Diretor Carlos Sant'Anna, preocupado com
sua área, devida à grandeza da empresa, não conheça
certos casos que conhecemos. Mas, em 1983, ocorre esse
movimento. Não queremos julgar aqui se o trabalhador
estava certo ou se era a direção rla empresa. Quero regis~
trar alguns fatos que comportam uma explicação da direção da empresa, ou seja, da PETROBRÁS a estaComissão Parlamentar de Inquérito, a este Parlamento e à
Nação brasileira.
No movimento dos trabalhadores, de 6 de julho de
l983, na Refinaria de Paulfnia, houve a paralisação da
refinaria e quem foi qiie df:terminou a paralisação da
produção e por quê? Até hoje não se apontou quem
mandou parar a refinaria e por que parou?
A segunda pergunta é se a direção da PETRO BRÁS
tinha conhecimento de que existia disposição do Sindicato em substituir o grupo qUe estava trabalhando, na refi~
naria, assim que se inicia-se a negociação com a PETROBRÁS e para isso permaneceriam no sindicato ou-·
tros três grupos?
A terceira pergunta é; Houve uma queda de tensão de
quinze minutos antes da determinação da paralisação a
PETROBRÃS tem conhecimento disso? São raras essas
quedas de tensões ou..são freqUentes? V. S• tem conhecimento de que nessa queda de tensão os trabalhadores
que já se encontravam, na refinaria, trabalharam 24 ho-rase não permitiram que a emergência paralisasse a refinaria? Os Trabalhadores atuaram e impediram que a rc>
finaria se desestabilizasse?
V. S• tinha conhecimento das reivindicações dos trabalhadores, que eram a garantia de emprego e permitindo à empresa um percentual de demissões, fazendo com
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que-essa· estabilidade não fosse absoluta, reivindicação
que já fora atendida por várias empresas estatais, tais como: COSIPA, CHESP, Companhia Doc"as de Santos e
outras-mais.
Para finalizar, gostaria de dar uma ligeira explicação e
fazer uma pergunta.
Na época, eu era operador-chefe da Refinaria de Matar-iP_e:, Q.ª- Unidade ele _parafina. A unidade que elabora a
parafina, que o ilustre Diretor CaJ;lOs Santana disse que
é exporta~a cl?m _sucesso para-~ Estados Unidos-O que
ê, realmente, urlla realidade. A õ.ossa refinariã exporta
para ás E:stados Unidos parafina qUe passa pelo rigól-oso
crivo das autoridades americanas, que é a parafina destinada a -ffiãlili1'aturar produtos para alimentaÇão: copos
para sorvetes, parafinar papel para copos de refrigerantes e embalagem de alimentos. Eles são rigorosíssimos:Se a especificação estiver fora -Ulll. "dx" mínimo, eles rejeitã.m aJjirtída, e a PETROBRÁS nunca teve os seus
pi"Odutos rejeitados, no que díz respeito a teor de óleo e à
presença de agentes cancerígenos na parafina exportada
pela PETROBRÃS.
Então, a pergunta é a seguinte: -.um setof de ati vidade altamente periculoso, em que se requer do seu trabalhador, seja um técnico especializado ou um técnico de
nível médio, o mãximo de competência e responsabilidade, não seria prejudicial para a empresa o clima que ain~
da reina na empresa, um relacionamento inteiramente
autoritá-rio: E dou o meu testemunho pessoal, na greve
de jtJ.}ho de 83, eu era fun~ion~rio da refi~aria de Matar{:
pe Veio uma de_terminaçãO do Rio de Janeiro, para demi·
tir cerca de 200 trabalhadores. Pergunto: Houve inquérito? Qual o critério da demiSsão? Posso ·enviar para esta
comissão do-cumentos que provam a campanha de mudanças com Tancredo Neves e a Aliança Liberal que, a
meu jufzo, salvou este País de uma conflagração e evitou
que passãssemos para o pior, porque este País não agi.lentava mais. Depois de vinte e um anos dessas práticas, que todos conhecem, o povo brasileiro jâ não tinha
mais paciência e os trabalhadores, também, jã não agtlentavam mais. Novamente, volto a afirmar: o gênio
do saudoso Presidente Tancredo Neves resolveu o
problema.

nados - que dêem respostas a essas perguntas, porque
não há mais çondição de se tolerar tanta injustiça.
A Nova República para nós, trabalhadores e técnicos
da PETROBRÁS, tem que ser uma coisa palpãvel. QUeremos voltar a ser, parte dessa luta e o nosso passado nos
recomenda, porque sofremos todo tipo de violência, investigação e nada foi comprovada e estão presentes as
absolviç_ões dos Tribunais.
O modesto Deputado, que aqui fala, foi absolvido,
por unanimidade, em três IPMs no Superior Tribunal
Militar. Então, sou um homem apto para ter os beneficias da anistia, se ê que ela ê realmente esquecimento, é a
reconciliação do povo brasileiro.
Os torturadores que tenham sido anistiados, não nos
preocupa e não queremos que aqueles que nos fizeram
sofrer nas prisões e nos espancamentos sejam presos e es~
pancadas. Agora, não aceitaremos e gastaremos o resto
das nossas energias, enquanto houv-er um trabalhador da
PETROBRÁS irijus"tíçado. NOs não cruzaremos os
braços. Tenho certeza que contaremos com os ilustres
Senadores que compõem esta Comissão, no sentido de
fazer uma apuração rigorosa, mas justa, por'que assim
estaremos realmente plantando, no coração e na consciência do povo brasileiro, a conciliação da Nova República.
Muito =obrigado, ilustre Senador.

NO dia 6 de março de 1985, na Fundação Getúlio Vargas, o Presidente Tancredo Neves recebe todos os diri~
gentes sindicaiS do peffóleo e compromete-se com mudanças na Empresa, esse documento - temos cópiafoi eilti'e2.-ue- cio Presidente.
Mas muitos dirão: Foi um compi'omiSsó verbal, V. S•s
não têm prova nenhuma
Porém, mais uma vez, o destino nos ajuda. Em um encontro sindical anterior, tive a oportunidade de gravar
um pronunciamento do Dr. Tancredo Neves, quando ele
constata esse clima autoritário que existe nas empresas
estatais, de modo geral, não só a PETROBRÁS, a
CHESF tambêm é autoritária, quase todas as estatais
são autoritárias. E ele registra, em uma frase, o seu desejo quando díz que gostaria de ver os trabalhadores participando da direção das estatais. E constata que em muitas delas o autoritarismo, a incompetência e até a desonestidade faziam com que a sociedade brasileira lamentasse o eStãdo em que ela se encontrava.
O ma-rtírio do Dr. Tancredo Neves nãO precisa serrelembrado. Ele morreu e parece que, com ele, estão mar~
rendo as nossas esperanças, porque a Nova República
vai completar noventa dias e não conseguimos, até hoje,
em absoluto, mudar e~se e§tado de coisa:;;. Agora, não
podem nos acusar de nada. Temos batido nas portas das
autoridades, conversado, ponderado, e a PETROBRÁS,
infelizmente, continua' a riiesma porta fechada.
· E. o ãpelo que ·:raÇo ao ur. Carlos Sant'Anna: V: ·Ex•
tem responsabilidade solidária, porql.!e as cais~ da PETROBRÃS, as demissões que foram feitas e possuo cópia das atas eram levadas para a reunião de_diretoria e se
dizi1,1.. "TaiS e tals funcionários estão comprometidos com
a subversão". Não precisava provar, palavra dos que as-saltaram o poder era uma lei e essa pessoa era jogada na
rua da amargura.
Pofém~- reconheço no Diretor Carlos Santana, um homem ci:ünpCtente, sério voltado para os interesses da
Em presa e agora V. S• tem uma grave responsabilidade
averigurar nas reuniões da diretoria e pedir dos seus subordinados, apesar de não estarem ligados à sua área,
mas são, de fato ou de direito, pelo menos, seus subordi-
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O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) -Concedo a pa,
lavra ao ilustre Diretor Carlos Sant'Anna.
O SR. CARLOS SANT'ANNA - Muito obriS;ado,
pelas referências à minha pessoa, Deputado Mârio Lima, que, realmente, conhece deste hã muito tempo as atívidades da Empresa. Como bem- afirmou, realmente,
nesse período toda a mentalidade que vigorava na em·
presa levava a uma série de desacertos não por culpa dessa ou daquela pessoa, mas era o ambiente geral do País.
Acho que o Deputado está cometendo uma injustiça
em relação à nova direção, porque em termo de prazo,
de período, ê muito curto. Mudou o Presidente tem menos de dois meses e ele está ainda assoberbado com uma
série de problemas. Acho que o próprio Deputado já
sentiu que ele recebeu os trabalhadores, dialogou com os
presidentes de sindicatos, ou seja, coisa inédita no passado. De q!Ja]quer forma, os casos não são tã.o simples assim, são complexos e têm que ser examinados. Acredito
inclusive depois da interferência do Deputado, que essas
perguntas serão encaminhadas à direção da empresa. Acredito que o próprio_Presidente deverá depor, nesta ComisSão, e ele, inclusive, estarã mais apto a esclarecer
nuita coisa a que o Deputado se referiu. Mas acho que
jeva haver um pouco de paciênCia, sei que é diffcíl mas
acho que vai-se resolver.
O SR. MÁRIO LIMA- V. S• me permite? São evidentemente vinte e um anos de paciência.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Digo, contando o
novo tempo. o· novo tempo da Nova Repú6lica.
O SR. MÁRIO LIMA - Infelizmente, na PETROBRÃS, existem pessoas que, absolutamente, não fazem nada para merecerem continuar lá. Não é o caso de
V. Ex•
O-SR. CARLOS SANT'ANNA- Como_ diz o Guimarães Rosa;. "quem mói no áspero não fantaseia ... Então tem os que aguardar um pouco, realmente.
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) -Com a palavra
o Deputado José Machado.
O SR. JOSl:: MACHADO- Jâ estamos com o tempo
bem adiantado, mas, de qualquer forma, não poderia fugir de trazer aqui as razões que justificaram a minha presença.
Quero dizer, a V. S•, quejâ estou no meu quarto man~
dato de Deputado Federal. E desde o primeiro mandato
venho discordando, fundamentalmente, da política
econômica-financeira do Governo. E, lamentavelmente,
nada tenho a acrescentar em relação à Nova República,
de vez que tudo que se diz de Chicago parece que agora
fui transferido para a Prússia e os mestres do nosso Ministro do Planejamento são junquerianos. Porque a rigi.:.dez com que V. S• vem mantendo a mesma polftica é de
arrepiar a Nova República, como bem disse o Deputado
Mário Lima, praticamente nem chegou a nascer.
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Renova-se apenas na denominação, posto que todos Os
eqUívocos e erros continuam a ser cometidos. Haja visto
o que diz respeito a esta Comissão, que por mais de trin-

ta dias ficou, na Mesa do Senado Federal, um documento assinado por trinta e seis Srs. Deputados, pedindo a
criação de uma CPI para examinar e investigar a Coinpanhia Vale do Rio Doce. SObre os argumentos mais estranhos e, por mais importantes que sejam os seus autores nada se justificou para se protelar a criação da CPI,
em relação à Vale do Rio Doce. Foi feito um arranjo, um

entendimento, que acabou resultando, nesta Comissão,
que depois de dezesseis anos de mandato chego a conclu·são que as CPis jamais cumprirão as suas finalidades,
como até hoje nunca cumpriram. Não cumpriram antes
em 64, não cumpriram depoiS de 64 e não cumpiíi"'ãõ~de
pois de IS de março de 1985. Uma CPI para investigar aVale do Rio D_oce coin noventa dias de prazo, e sessenta
de prorrogação, um tempo muito curto. Agora, imaginem uma CPI para investigar fadas as estatais~
O SR. PRESIDENTE (Césa-r Cais)- Eu diria, nObre
Deputado José Machado, que esta Comíssão eSfá- com
180 dias além da prorrogação.
O SR. JOS~ MACHADO ~-Ainda que sejam cento e
oitenta ou trezentos e sessenta dias, para investigàr asestatais é realmente impossível. Só a Diretoria COnier-cial
da PETROBRÃS, justamente- pelo fato que muito bem
aqui declarado pelo seu ilustre DiretOr, em razão do fechamento em que a empresa se colocou, da elitização e
do endurecimento da empresa, só a Diretoria Comercial
eu creio que nós teríamos que gastar, pelo menos, quinze
a trinta dias para examinã-la, adequadamente. Porque
não são apenas só esclarecimentos que dizem respeito à
forma de pesquisa, à forma de refino,- à forma de processo, à comercialização, à distribuição, ·aõ Tngresso da PETROBRÁS no comércio internaiconal, através da INTERBRÃS, não é apenas isto, que ê fundamental essencial. Do ponto de vista didático e do ponto de vista de
conhecimento, o Diretor Dr. Carlos Sant'Anna, foi por
demais feliz. Já o conheço de longa data e, num pronunciamento que fiz nesta Casa, em 1976, ao defender a alteração da política econômcia e financeira, fiz inserir um
trecho de uma conferência de S. Ex•, na Comissãb de
Economia, quando defendia o poder de barganha e demonstrava àquela Comissão a importância da instituição
do monopólio estatal do petróleo.
Sinto-fie muito grato lembrar-me da instituição estatal do petróleo, pois que fui Chefe, para muita honra minha, do Gabinete do saudoso Ministro Gabriel Passos,
já no final de sua vida, e tive a honra de continuar como
Chefe de Gabinete do Ministro João Mangabeira, no
período em que esta Casa se reuriiu nO regime parlamentar e compareci a uma Camisão presidida pelo saudoso
Deputado Sérgio Magalhães, para defender um projeto
de lei delegada do sistema Parlamentar, instituindo o
monopólio estatal do petróleo.
Mas, Sr. Presidente, dizia eu ~das difiCuldades que esta
Comissão terá de levar a bom termo a sua responsabilidade, pois, se me permite V. Ex•, conhecedor da digni.dade pessoal de V. Ex', da honradez de V. Ex•, do descortino e da capacidade política e administrativa de V. Ex•,
eu bem posso imaginar o c_onstrangimento que V. Ex•
deve ter sofrido, para aceitar a imposição de seus colegas
do Senado Federa(, integrantes desta Comissão, para ser
eleito Presidente da Mesa, de vez que pelo fato de V. Ex'
ter sido Ministro das Minas e Energia- eri Costumo dizer que o Ministério das' Minas e-Ener-gíi é o reino, cujos
principados são mais poderosos que o próprio reino, razão por que nenhum Presidente das gfãndes empresas
que integram, juridicíonalmente o Ministério das Minas
e Energia dão bola, regra geral, para os Ministros das
Minas e Energia. Eu. diria do constrangimento que V.
Ex• deve ter sofrido, para aceitar dirigir esta Comissão,
na qualidade de seu Presidente, justamente pelo fato de
ter sido o último Ministro das Minas e Energia, em que
uma série de fatos fo"ram envolvidos durante a sua gestão. V. Ex• tem dado demonstração disto e, talvez, melhor seria estar como depoente do que como Presidente,
de vez que tem muita coísa a escrarece-r _e a elucidar para
os bons andamentos do trabalho desta Comissão. E inúmeras são às vezes em Que V. Ex• ocupa o micronfone
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pãra interferir nos debates, colaborando com todos os
depoentes, pelo simples rato de que qu_ase tudo isto
pasSou-se-ao tempo em- que V. Ex' era Ministro das Minas e Energia.
Mas, Dr. Carlos Sant'Anna, foi dito aqui também,permita-me- com muita felicidade pelo ilustre Rela't.or,
Senador Severo Gomes, quando se referiu ao Visconde
de Cairu, falando sobre D. João VI, abrindo os portos
do Brasil às nações amigas. Diga-se de passagem, ao incipiehte -capitalismo britâniCO,- co-mo bem Salientou V.
Ex•, e pouco-depois, também, por determinação deste incipiente, mas audaCioso capitalismo, nóS nos juntamos à
Argentina e ao Uruguai e fomos à Guerra do Paraguai,
que instituía um novo tipo de economia, que poderia pôr
em iiscO ·a ecOi:tomiR britânica, no Paraguai, ao tempo da
famOsa e bem reinemOiada Revolução do Paraguai, que
creiO que, ao invés de nos honrar. traz uma profunda desonra à Nação e sua História,
Mas, o digo isto pot uma razão muitõ siinples, sou daqueles que entendem que, historicamente~ o modelo económico brasileiro se definiu naquela oportunidade,
como internacionalmente aberto, privatista e, por isto
mesmo, antinacional, anti-social, privilegiativo e- conseqUentemente, concentrador e cruel, que é o_ que vem
oCõife'ndo até hoje, erü que pesem evidentemente aS-alteraÇõt:s, as variaçõeS dOs vários ciclos e<:OilOrllicos a qUe
fomos submetidos, não só no Brasil, como no resto do
mundO.·~
~--·
--·~·
E o que- me deixa profundamente preOC?Upado em relação aos trabalhos desta Comissão, permita-me V. Ex',
porque entendo que o Senado Federal é uma das Casas
do Poder Legislativo, é o envolvimento do Poder Legislativo, constantemente, nessas Comissões Parlamentares
de Inquérito. Isto acaba por comprometer, mais uma
vez, o Poder Legislativo.
Já participei de várias CPJs e confesso que não vi nenhuma delas chegar a termo, nenhuma delas obter sucesso, Para a PETROBRÂS, nós. teriamos que ter, pelo menos, não cento e oitenta, mas trezentos e sessenta ~ias,
em que pese a PETROBRÁS ser o encanto, a razão e o
patriotismo de todos n6S. Nínguém neste País, que ama
realmente este País, como bem disse o Deputado Mário
Liriia, pode fazer qualquer restrição à instituição da PETROBRÁS. Se a PETROBRÁS não se justificou até o
eniliargo do petróleo, como bem salientou o Depoente,
ela se justificou após Os embargos. Não fora a PETROBRÁS uma empresa estatal, estaríamos comprando
petróleo a preços que não teríamos condições, à época,
de concorrer com o Japão e outros pafses. Mas o fato de
ter havido uma transformação fundamental e extraordin~ria nas_f!ações prOdutoras de petróleo nos ensejou, justamente, por causa da PETROBRÁS, a nunca nos faltar
petróleo e sempre a menores preços no mercado internacional. E com aquela Vantagem que aqui aduziu o Dr.
Cailos Sant'Anna, muitas vezes sem uma carta de Crédi~
to. Isto mostra a importância e a significação da PETROBRÁS. "Se não se justificava antes de 1973, só o que
lucroU-dePois de 1973 já seria o- suficiente para todos iiós
aplaudirmos, Não quero me perder muito em considerações, porque eu teria de discordar do meu ilustre e
mestre Senador Roberto Campos, que não perde a oportunidade, em todos os momentos, de tentar confundir a
J?Olítica _eCOf]~:rliica do Brasil cõm políti~ eConómica
americana-e vice-versa;-quando, nã realidade, tudo aca-ba na mesma coisa. Nós somos, inquestionavelmente,
dependentes da política económica americana. Conquanto Ex• fale da -filta de gen-erosidade do Governo
do Brasil, em relação aos investimentos e ao capitafestrangeiro, não há nenhum país do mundo tão generoso
em relação ao capital estrangeiro quanto o Brasil. Nós
temos hoje, praticamente, a indústria farmacêutica na
mão do capital estrangeiro; temos, praticamente, toda a
indústria da alimentação na mão do capital estrangeiro.·
Conquanto S. Ex' seja contra a reserva de mercado para
-a Tiiformática, não há dúvida que S. Ex•, tem que rec9-:
nhecer que há uma reserva de mercado para a indústria
automobilística, há uma reserva de mercado para o eletrodoméstico, hã uma reserva de mercado para o fertilizante; tudo isto, praticamente, ainda continua na mão
do capital estrangeiro. Atê mesmo a produção das nossas sementes está na mão do capital estrangeiro ..As ioint-
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ventures que são constituídas nesse País, no curso do
tempo acabam por nos envergonhar, porque entramos
com tudo, eles entram com o capital-social, sob a forma
de investimento~ -financiamento; e, ao curso _d_o tempo,na hora em que o projeto comercial e industrial a ser executado pela empresa que surgiu da união do capital nacional com o capital estrangeiro, à medida em que se vai
pagando esse financiamento, Vai-se promovendo o desdobramento das ações entre as empresas que c_ompõem
essa joint-venture. A melhor coisa do mundo, então, é fazer um bom investimento no Brasil. Não acredito, a não
ser aqueles setores que até hoje rião tiveram um desejo bem demonstrado por parte das multinacionais, que ainda se reserve à iniciativa priVãda neste País alguma atividade econô_mica efetivamente lucrativa. Somei'! te aquelas
até agora desprezadas pelas multinacionais continuam
ainda nas mãos da iniciativa privada brasileira.
Mas, Sr. Presidente, quando disse que não teríamos
muito tempo para formular perguntas e indagações, é
primeiro em razão do adiantado da hora; segundo, porque esta Casa e a minha Casa, ao lado, não estão realmente preparada, nós não estamos adequadamente preparados, não temos assessoria adequada para as investigáÇõf:s-- que pretendíamos. No final, a PEIROBRÃS,
coffi todO- o seu êxitO, Caril- todo· seu sucesso, com tudo
aquilo ·que aprovamOs, ln ás há uma série de equívocos e
distorções -que precisam ser corrigidas, vão acabar recebendO-OS aplausos destã ComiSs!io.- Pois que nós, realmente, estamos despreparados para conhecer e abrir a
PETROBRÃS, porque, diga-se de passaiem vem há cerCa de 20 anOs, sob uma forma quase privativa, sendo dirigida, de vez que _õs detentores do poder da PETROBRÁS, como di Vale do Rio Doce, como da ELETROBRÃS, como da NUCLEBRÁS, enfim ... Os que lá
estão- e estavà na área de V. Ex', Sr. Presidenteconsideram-se como se donos dessas empresas fossem e
as dirigem, como se fossem em):lresas privadas, razão por
que uma série de equívocos e distorções são cometidas e,
infelizmente, não chegam ao conhecimento desta Casa.
Quantas foram as empresas criadas pela PETROBRÁS?
Quantas foram as empresas criadas pela Vale do Rio
Doce, sem que esse Congre-sso tivesse nenhum conhecimento? Algumas vezes nem a própria CEST tem conhecimento das ein:Presas quê são criadas por essas estatais.
Se a CEST que tem um trabalho permanente e diário não
consegue controlar e acompanhar eSsas empresas estatais, como uma CPI, com cento e oitenta dias, poderia
investigar, digamos, apenas as empresas juricionadas ao
Ministério das Minas e Energia?
Apenas gostaria de fazer -duas perguntas objetivas ao
Dr.-·carlos Sant'Anna. A Diretoria Comercial da PE-TROBRÁs, d-irigida pai V. S•, é responsável por toda
corilercialização interna de derivados de petróleo e comanda a exportação de álcool para os Estados Unidos,
através da INTERBRÁS.
Há informações sobre irregularidades da comercialização de derivados leves. Sabe-se, também, que a exportação e a estanca:gem de álcool para fins carburantes, nos
Estados Unidos, acabaram envolvendo a INTERBRÁS
num processo anti-doping, ainda em curso naquele País,
com grande prejufio potencial para a futura comercialização de álcool br<isíleiro ali.
Para os esclarecimentos desses pontos, eu gostaria que
õ Depoente providenciasse e encaminhasse a esta Comissão as seguintes informaçõeS, se não lhe for possível
adiar os informes a respeito.
Primeiio:(]Ual foi o Voluinê de CxpOrtação dé derivados de petróleo, gasolina a, b, e óleo combustível, de
1982 até o finãl de 1984?
Segundo: discrimin"ãr esse volume exportado' por: a)
tipo de derivado; b) data de embarques e navios utilizados; c) preços FOB e CIF para cada um dos embarques,
especificando o valor dos fretes, dos seguros e despesas
po-rtuárias, d) compradores finais, agentes interme_diáiios, ·se houver e_ comísSOes de agentes Q_agos, se houver.
Terceiro:_ preços dos mercados FOBs, de Roterdan,
dos derivados reves, gasolina a e b, e óleo combustível,
no período de }9-J-82 atê 31-12-84.
Qüã:nto há de importações de álcool para fins carburantes para os Estados Unidos? Discriminar: data, volu-
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me e preços FOB, CIF para cada embarque realiz2do no
período de 1982 até a presente data.
b) A evolução dos estoques mensais de álcool para
fins carburantes, estocados nos Estados Unidos, o local e
o custo mensal da tancagem.
c) O volume comercializado mês a mês, o nível de
comprador final nos Estados Unidos, nas vendas feitas
pela INTERNOR, ou qualquer das outras subsidiãrias
da INTEBRÁS, ou ainda pelo próprio Departamento
Comercial da PORTOBRÁS. Fornecer para cada operação final de venda: a) nome do comprador, b) volume
de vendas e valor do faturamento, c) nome do agente in~
termediârio, se houver, e valor da comissão paga.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESID_ENTE (C~at_Cªls) _-.Com à palavra
o Diretor Carlos Sant' Anna.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- como o Deputado
ressaltou, antes de fazer as perguntas, seria impossível eu
poder responder esses pedidos. Comprometo~me a enviar à Comissão as respostas solicitadas. Muito obriga~

do.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- QuerO, aQ encerrar, apesar de só termos três Senadores aqüí presen~
tes, discutir sobre 3 colocação do próximo depoente na

terçawfeira próxima, às 10 horas. Temos uma sugestão
que foi dada, anteriormente, do Presidente da PE~
TROBRÃS, Min"istro Hélio Beltrão; e a sugestão do Senador Severo Gomes, do-técnico Otto ViCe"rite Perroni,
ou do Vice-Presidente da PETROQUISA, Marcos Túlio
Roberto Sampaio de Melo. Ou se viria o aspecto geral,
ou se viria com a PETROQUISA, que parece ainda ter
algumas dúvidas sobre o assunto.
O SR. VIRGILIO T Ã VORA - Senador, terça-feira
eu estarei sendo operado, não vai dar para comparecer.
De maneira que V. Ex' pega af o que for interessante, em
homenagem a aguentar até três horas aqui.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Vamos convocar o Sr. Marcos Túlio, que é o Vice-Presidente da PE-

TROQUISA.
O SR. JOS.t MACHADO- V. S• poderia me informar se, porventura, seriam convocados também exw
presidentes da PETROBRÃ.S, ex-diretores, ou somente
o_ grupo que, eventualmente estâ dirigindo as empresas
estatais?
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A cada final de
reunião os Senadores decidem quem vai ser convocado.

VALOR _CJF _MÉDIO ..Q.Q§_ PETRÓLEOS IMPORTADOS
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O SR. JOSE. MACHADO- Gostaria de sugerir aos
Srs. Senadores que convocassem todos os ex-presidentes
da PETROBRÃS, de vez que a investigação não tem
curso no tempo apenas de um, dois ou três Presidentes.
O atual Presidente a única coisa que pode fazer é infor..:
mar o que lhe for dito. Somente os ex-presidentes é que
estão em condições de prestar esclarecimentos. Acho
que, também, até ex-Ministros das Minas e Energia.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - A sugestão de
V. Ex' estâ registrada. Será convocado o Dr. Marcos
Túlio Roberto Sampaio de Melo, Vice-Presidente da PETROQUISA, na próxima t~rça-feira, às lO horas.
Quero agradecer ao Deputado José Machado as palavr?s que fez sobre minha gestão e a maneira como procurei desempenhar o Ministério das Minas e Energia, além
de agradecer ao Diretor Carlos Sant'Anna pela sua clara
exposição e solicitar, ou melhor, reiterar as solicitações
aqui feitas dos vários quesitos, e acrescento os balanços
da PETRASA, que foi uma solicitação que recebi de um
Deputado. C.omo também lembro o cálculo para a exportação de derivados, o custo do petróleo, o problema
da nafta, da petroquímica, e as várias indagações do Deputado Mário Lima e do Deputado José Machado, que
estão registradas.
Agradecendo a todos, a presença dos Srs. Senadores e
dos Srs. Deputados, declaro encerrada a reunião.
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BALANCO DE PETROLEO E DERIVADOS DISPErmiQ LIQUIDO D.E !2JVISAS

;-;-~-.,. ~

lf~pc;:~:~A~)

r(2)

EXPOr:T;.ÇAO

(3)

CFOB)

DISPF.i~DIO

6. 479. 924

322. 785

L I r- U I D O
6 ·157~ 139

1980

9,901.048

526-749

9·374.299

1981

10. 983.582

1·314·904

9•668·778

1982

10.214·090

1· 601·751

8·612.339

1983

8.1!;5.997

1·354·741

6·791.256

1934

6.

8~::. -309

2· 053·314

4·837,995

1985

6, 30} 000

2.400-000

3,9QJ.OOO

fPETROLEC!+DERIVADOS 1 PETROLEO+DERIVADOS

1979

I

(" )

{ *)

PREVI S.L\0
!=D::TE: SERPU.·: :: SECOí1
BALANCO DE PETROLEO E DERIVADOS
IMPORTACAO LIQUIDA DE PETROLEO E DERIVADOS

1000 BPD

. I

A NO

1)

WRJRTA(ro

2)

PEfROLEGtDERIVADOS

...

US $l.OXJ

EXPORTAcro

PETROLEO+DERIVAOOS

3)

IMFDRTACJlD

L I Q U I DA

1979
1980
1981
1982

1 026
913
872
867

130

1983

750

121

6'~

1984

664

183

~8}.

1985

630

220

410

( *)
(.)

PREVISAO
FONTE: SERPLAN E DECOM

29
39
96

997
875
776
737
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o
1982

1981

1980

1984

1983

Relaçãq dos fornecedores que concederam extensão de praz.o de pagamento durante
a crise financeira (49 TRIM/82-I'i' TR1Mj83).

País/OA

Iraque····~······

Prazo (Dias)'

Texaco . . . . . . . . .
China . . . .
. . ·-~ .
Chevron ··~·······---~-~Aramco..... •. . . . . . . .
Venezuela............

180
180
180
18_0
120
180

México ..........•. -~-·
Qatar. ,_,.............

9-0
90

URSS ... ·'· co
Kuwait .... , ....... ~ .

60
60

.CO . . . . . . >

Quantidade
(l.OOOBPD)
160

30
44
40
100
58
60

-ccR

15

(')

20

(')
(')

30
557

QBS:

(I) Contrato teve íoíc_io i partir do 29 scmestre/83,
(2) Contrato teve início a partir do 29 semestrcf83.
(3) Contrato _a partir de abri\{33, porêm com preço
(4) Contrato a partir de junho/83.

apli~;ado

a partir de junhof83.

(')
CCR

1985

piÃRJO
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1980/1985

Angola
1980
1981
1982
1983
1984
1985 *

116

A. Saudita 750 (4)) (')

!0.250
10.201
9.702
7.211
6.692
6.194

13
31
955
2.0M
4.274

Argélia
China
Irã

0.1
0.3
13.2
30.8
69.0

--

208
430
450 (')
1.600 (')
380
1.600 (')

Iraque
MéxiCo
Nigéria

Venezuela
URSS

'" Valores estimados

Total

360 (')
300
6.194

.

Nigéria
ll60lu___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

%

144
105
89
31
105
91
97
233

(')
(')
(')
(')

4.860

78.5

(I} Importação de petróleo n~o correspondente às exportações de produtos
brasileiros {import~ções de petróleo menos exportações):

EX?CRTAÇ..[O_ o;:: DERIVADOS
UNJO. 1.000 m3
12.000
183
1.000

11.000

BPD

10.000

9.000
8.000

1

120
1.000
7.000

ê?D
r-----1

6.000

;

81

1.000
t ?~

'5.000

I I
I

SPD

lOS

!.DOO

II

!

r----:
4.000

n

3.COO

2.000

1.000

o

I.Oü~

29
1.000

I

E?O

r----1

nI
SPD

I

B

j

;

I

i

!

I

I

I

i

Ime !

i

j

r---"1

i ISS I

i

8

i

I

i

a

~

50
150

1.920

Total

147

250
400
500
400
1.450
350
700

lO

Irã

fomecedor!!5
170
19
300

%

610

Veilezuela

Valor FOB (US$mUhão)
Exportaçoes
Petróleo
P/ os Países

Aoos
Contrapartida

;-

1.100

Iraque
A...Saudita

País forneced.oL.

Valo,rFOB (US$milhão)

326 I

;-USS milhão

País

IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO VINÇULADA A
CONTRAPARTIDA SITUAÇÃO ATUAL
(ESTIMATIVA PARA 1985)

EVOLUÇÃO DA IMPORTAÇÃO DE
PETRÓLEO VINCULADA A CONTRAPARTIDA

Petróleo
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UNJO.

3.000

EXPORTACiO DE DERIVADOS
us I MILHÁO-FOB

2.500

PREVISÃO

2.000

-

!
'

1
4
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!

1.500

I

I
ít
•

'

nI

-

I.OCO ,
~

soo

-''

oI
1

I

r-·
n

i

! i

!

r

r;
I

.... .... .... ....
t.855
7.472
3.131

3.247

72.612

86.822

6.176
7.813

47.633

94.005

61.741

132.030

12.236
Combustíveis p/navios .. .' .. 102.694

57.754
109.738
5349

Úleo combustivel ... , , , , ...

-~

i

I

I

VALO \I FOB (USS 1000)

-~--

l

;

Prodato

...........

r

I

~,

l

Óleos lubrificantes ........•
Parafinas ················
Asfalto ....
Nafta ....•. .... , ........
Solventes ... ·-·. ........
Butano .. , , , ....
Resíduo Aromático , , .. , ..
Normal-Parafinas ..... , ••.

l

'

i

1

;

Óleo Diesel ......... , •••..

f

r

Ii

l

Propano
GLP ...•...
Gasolina de aviação .•••...
GasolinaAutomotiva .... ,,
Querosene iluminante .' ....
Querosene de aviação . , .•..

!

i

I'

,

l'

6.105

3.9:27

462

119

186
6.658

1.703

650

3.238
11.235
1.448
382.626

1983

..... .....

3.631
7.352-

7.611

6.767

9.156

5.830

5.499

6.234

3.385

353.532 408.190 806.567
3.306 52.558 47.428
182.435 179.340
94.960 250.412
133.720 27&.781 160.107 246.974
214,775 270.700 314.498" 357.98!
149.525 190.09) 230.074 241.751
21.579 38.552 56.300 6L549
63!1" 4.344 21.021
17.083
362
141
2.395
4.488
103
263
121
356
E13
344
391

1.166
897
2.368
327.823
10.39&

46.492
70.742

86.012
72.593
13.624
9.978
43
22

TotAl •••••••••••••••••••• 322.785 !09.3:U 1.125.M!i 1.332.000 1.341.984 2.853.314 642.158
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DE DERIVA_Do·s POR DESTINO
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PREVISÃO DE EXPORTAÇÃO PARA EUA (1985)

Produtos
Realizado (até 31(5)
Gasolinas__ ~.·-·-~~~·.~·.
Querosenes .. , ...... , . , .... .

Diesel .................... .
Óleos Combustíveis.
Parafinas ........ .
Previsão
(1/6- 31(12(85)
GisOiinas . , ...... .
Querosenes ....•...
Diesel ..... ~- .....
Óleos Combustíveis.
Total85

GasoJinas_ ............ -.•....
QueroSenes .. , ..•...........
Diesel .••........-..•.._...••
Úleos_Combustíveis ......... .
Parafinas ............ , .... .

CJ f~ SUMO

Quantidades (IO'bbl)

ValoresFOB(IO' US$)

4,56
0,08
1,01
3,34
0,03

137,7
2,4
29,8
86,5
1,8

8,38
0,91
1,06
6,31
25,68
12,94
0,99
2,07
9,65
0,03

281,1
25,8
30,2
144,1
739,4
418,8
28,2
60,0
230,6
1,8
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EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES DE ÁLCOOL NO PAIS
Unidade: Milhões de ml
Produção Consumo
Exportação Coitsumo
Estoque
Mínimo
Interno
Total
Máximo
(1/06)
(1/12)
2,1
7,9
6,7
0,6
7,3
5,1
2,3
9,3
8,1
0,8
8,9
6,2
2,7
11,1
10,1
0,4
10,5
6,7
3,3
11,9
11,7
0,2
11,9
7,0
3,3
12,8
13,2
0,2
13,4
7,0
2,7
13,3
14,6
0,2
14,8
5,8
1,2
13,6
15,9
0,2
16,1
4,9

Estociue

Safra

83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90

'
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PRIORIDADES PARA O USO
DO GÁS NATURAL
I - Recuperação secundária dos campos petrolíferos. produção de GLP e de gasolina
natural;
II- substituiÇão do GLP de uso domiciliar, comercial e institucionar;
III- utilização como matéria-prima na indústria de fertilizantes e petroquílriici;
IV- substituição de derivados de petróleo da qual resulte maior ganho de divisas
para o ,faís, inclusive como alternativa automotiva, na substituição de óleo diesel em frotas de onibus urbanos;
V- outros usos a critério do CNP.
-
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CICLO DA PERFURAÇAO E PROOUÇAO

.lNSTrfUTO

DE PREVIDENCIA·DOS CONGRESSISTAS

13• Reunião Ordinária, realizada em 29 de agosto de 1985
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro e com apresença dos Senhores Conselheiros Deputados Nilson Gibson, Raul Bernardo, Raymundo Urbano, José Ribamar
Machado e Carlos Wilson e dos Senhores Conselheiros
Doutores Luiz do Nascimento Monteiro, Gentil Humberto Barbosa e Geraldo Gu_ede_s, reúne-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, a fim de deliberar sobre
assuntos diversos. O Senhor Presidente, tratando de assunto relacionado com as aplicações financeiras, informou aos Senhores Conselheiros sobre a queda da rentabilidade nas cadernetas de poupança que no mês de
agosto corrente alcançou o percentual de 8,15%. Em discussão a matéria, foi sugerido pelo ConselheirO DepUtado Raymuodo Urbano o .levantamento das posições das

letras do TesOuro N:iciOnal, ORTNs. CóBs e·otitroS investimentos, para que seja avaliada a possível transferência das apHcáções, tendo a anuência de todos os presentes. Ainda com a palavra, o Senhor Conselheiro Raymundo Urbano fez ligeira expl'anação sobre os aluguéis
dos imóveis--de propriedade do I PC, cujos valores considera baixíssimos comparados com outros das mesmas'
dimensões e localização_ e se propôs a visífar os referidos
imóveis e rever junto à firma imobiliária os contratos de
locação, para um possível reajustamento aos aluais valores dos aluguéis. Sua proposta· foi aceíta, de imediato,
ressaltando o Senhor Presidente a validade da proposta
que visa o interesse da Instituição. Com a palavra o Senhor Conselheiro Doutor Geraldo Guedes, levantou este
o caso dos pensionistas suplentes que vêm, de há muito,
pedindo um estudo quanto à viabilidade de c_ontribufrem
na forma da Lei n~> 7.266, de 1984, tendo o Senhor Presidente designado o Senhor Conselheiro Deputado Raul
Bernardo a proceder ao estudo ~olicitado. A seguir, foi
apreciado o Projeto de Decreto Legislativo, que dispõe
sobre dotação financeira ao Fundo Assistencial do IPC
para o pagamento de benefícios a ser incluída na. progr~-

mação orçamentAria das duas Casas do Congres~o N<i~·
cional. Determinou o Senhor Pr~idente que se distribuísse cópia a todos os Conselheiros, ficando em suspensa, para a próxima reunião, a decisão da apresentação
em Plenário. O Senhor Presidente, em seguida, designou
o Conselheiro Deputado Raymundo Urbano relator do
Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e
Despesas referentes ao mês de junho do ano em curso.
Em discus,são o valor de trezentos e um milhões, cinqUenta e nove mil, novecentos e cinqUenta e oito cruzei-ros devido pelo Instituto ao Fundo Assistencial, referente ao recebimento de pecúlio e remanescentes de empréstimos concedidos. Todos os presentes foram de acordo
que se providenciasse a transferência da referida importância para o Fundo Assistencial. A seguir foram apreciados e aprovados os seguintes processos: a) de concessão de pensão a Lucy Maciel Neiva, com parecer favorável do Senhor Conselheiro Deputado José Ribamar Ma-chado; b) de auxílio-doença a Hélio Carvalho da Silva,
Durval Sampaio FiJho, Maria Elizabet Neves, Odulfo
Vieira Domingues, CJet.isa Marí:ina -da Silva e Antônio
Costa Figueira, sendo todos_ÇOm pareceres favoráveis
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dos Senhores Conselheiros Deputado Carlos Wilsori,
Deputado Nilson Gibson, Deputado Raymundo Urbano, Doutor Luiz do Nascimento Monteiro, os dois penúltimos, e o último do Senhor Doutor Gentil Humberto Barbosa; c) de auxflio-funeral a Alayde _de Miranda
Pereira, com parecer favOrável do Conselheiro Deputado Nilson Gibson; d) de inscrição de segurado facultativo, todos com pareceres favoráveis aos Seilhores Estela
Mariza Ferreira Rossi, Maria Abadia Alves Cardoso,
Luiz Berto Filho, Helena Maria Viveiros de Souza Carvalho, Fernando Antônio D'Almeida Ponce, Nelson
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JOaqu-im de Oliveira; Estevão Chaves -de._:Rezende Martins, Maria de Fátima Bastos Bessa Valim, Fernando
Augusto da Conceição, Else Rosiene Maia, Sílio Rodrigues Júnior, Edward Pinto da Silva, Carlos Henrique de
Me_lo, Catarina de Souza Nascimento_, Marília Vieira
Barros, Antônio Barbosa Oliveira, Janete Silva Moura,
Elpenides Arruda Veloso, Josê Fernando Longo,
Selvfria Afonso Gaivão, Maria da Graça dos Reis Rocha
Gomes, Carlos Alberto de Araújo, Karla Borges Ferreira da Silva, Aldemir Luna Sousa, Maria Madalena do
Nasciill:ento Filha, Geraldo José ~e Oliveira, Ney Feliee
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da Silva, NiiCide Helena -Monturil, Cleudes Boaventura
Farias Nery,. Maura Alves de Andrade, Francisca Maria
de Olivf;:ira, Jurandir Rodrigues do Nascimento, Mirtís
Maria Amarante Pinto, Zelice de Oliveira Castro, Maria
RomiiQa Vieira Bonfim, Sebastião FernandeS de Almeida, Jaime Savite e Cordélio Maciel Monteiro. Nada mais
havendo a tratar é encerrada a reunião às dezoito horas e
trinta minutos. E, para constar, eu Zilda Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente ata que, depois. de lida
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. - Nel~
son Cazrneiro,_ Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO 11
iiliu,

ANO XL- N• 108

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 1985

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 163• SESSÃO, EM 9 DE_ SETEMBRO DE 1985
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parecer encaminhado à Mesa
1.2.2- Leitura de projetas

--Projeto de Lei do Si:nado nll257j85, de autoda
do Sr. Senador Gastão Müller, que estabelece a obri-

gatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem como a realização de exames laboratoriais
no sangue coletado, visando prevenir a propagaçãode doenças, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado nl' 258/85, de autorja
do Sr. Senador Carlos Chiãrdli, que dispõe sobre
prazo para restituição do Imposto de Renda retido
na fonte.
1.2.3 -

Comunicação

Do Sr. Senador Amêrito de Souza, VicePresidente, no exercício da Presidência da ComísS-àO
de Fiscalização e Controle,~feferen1e a ins~allração d~
fiscalização--dos atas do Conselho NaciÔnal do Pe»
tróleo.
1.2.4- Comunicação da Presidência
Recebimento do Ofí~ió -~~ S/33/85 (n~> 378j85, na
origem), do Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitando autorização dÔ Senado Federal a
fim de que aquele Estado possa re-.1lizar operaçào de
empréstimo externo no valor de US$ 44.800.000,00,
para os fins que especifica.
1.2.5 -Discursos do Expediente
SENADOR GASTÃO MüLLER, como LíderConsiderações sobre o Projeto de Lei do Senado n9

257 j85, lido anteriOrrii.ente. MOdelo de cédula para
as elc!içõ"es-municipais de novembro do corrente ano.

FGiS, para a construçãO--e aquísíção de casa própria. Votação adiada por falta de quorum.

SENADOR FÁBIO LUCENA- Notícias veiculadas pelos jornais, sobre o posicionamento do Presidente dos Estados Unidos da América do Norte_c_on- _
tra nossa política de informáticã.

- Prõjeto de Lei do Seriado n~' 20j84, que acres~
centa dispositivos à Lei n~' 6.649, de 16 de maio de
1979, estabelecendo PrivilégiO em favor dos loca~
tórios com mais de 80 anos de idade, no caso de despejo. Votação adiada por falta de quorum.

SENADORES CARLOS CH!ARELL/ e MURELO BADARO, como Líderes- Manutenção da lei
de informútica, recenteme-nte aprovad~ p~Jo_ Congresso Nacional em face dU manifestação do -Presidente dos Gtados _Unidos ~a Améric_a __do Norte,
sobre o assunto.

!.3- ORDEM DO DIA
----:--Re,.fuerírrlCrltO- n~'-160/85, so!idtando a transcrição, nos Anais do Senado, do Artigo intitulado
"Direita dã Sinais de- cjue está viva", do jornalista
Tarcisio Holanda, publicado no Correio Braziliense,
edição de 24 de junho de 1985. Votação adiada por
falta de qu_orum._
- Proje!o ..Pe Lei da Câmara n~' _l8j85 (n~'
4.337/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1- DISCURSOS APúS A ORDEM DO_
DIA
SENADOR LO/I.fANTO JON!OR - Artigo de
autoria do jornalista José Fernando Rocha publicado no jornal O Estado de S. Paulo, sob o título. "O
povo precisa acreditar em sua Constituinte".

SENADOR NIVALDO- MACHADO - Anãlise
de proposta de emenda à Constituição que aumenta
o prazo de desincompatibilização para concorrer a
mandato eletivo. Problemática do reflorestamento
no Nordeste e, em especial, em Pernambuco.
SENADOR MURILO BADARO- Falecimento
do Dr. José de Paula Maciel.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR

-Projeto de Lei do Senado n~' 228/81, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a
obrigatoriedade de reproduçào pelas Editoras de
todo o País, em regime de proporcionalidade, de
obras em caracteres braille; e a permitir a reprodução
sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para
uso exclusivO de cegos. Votação adiada por falta de
quorum.

5-9-85.

_-Projeto de Lei do Senado-09 i58f83, que regula
a utilização e a liberação da conta vinculada do

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES

-Do -sr. joão Calmon, pronunciado na Sessão de
3- MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO
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Ata da 163l.l Sessão, em 9 de setembro de 1985
3~

Sessão Legisliitiva Ordinãria,da 47_1' l,.egislatura
Presidêizâii do Sr. José Fragelli e Hélio Gueiros

ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·st:NTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Fábio Lucena - Odacir Soares Hêlio GuCirOs- Alexandre Costa- Américo de Souz_a_ __
-Alberto Silva- Virgílio Távora- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado- Lomanto
Júnior- Moacyr Dalla- Nelson Carneiio- Murilo
Badaró ~ Gastão Müller- José Fragelli - Enéas Faria - Carlos ChiareHi - Ociavío Cardoso._
O SR._ PRESIDENTE (José FrageUi)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a prot(:ção de Deus, -iniciã.rriãs- nossos trabalhos.
O Sr. I "'~Secretário irã proceder à leitura do Expedien-

te.

!!: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 599, DE 1985

Por todos esses motivos e tam bêrn pelo sentido didâtic_Q da Tniciiüiva, de vez que o selo ocupa lugar de destaqUe Conio veículo de idêi8s e- Ínfói-ni3:ç0es de interesse
públicO; fOu de- parecer que--a proposição deve merecer
acolhida por parte d_esta Comissão.
Sala das Comissõ_es, em 5 de_ setembro _de 1985. _-:Aderbal Jurema, Presidente- Jorge Kalume, RelatorJoio Calmon - Nivaldo Machado - Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lídos pelo Sr.
I "'-S~cretário.

SãO lidOs os SeguinteS

PROJETO DE LEI DO SENADO
· N• 257, de 1985
Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento
dos doadores de sangue bem como a realização de
exames laboratoriais no sangue coletado, visando preveilif a propigaçio de doeOÇU, e dá OUtras-prOVidCft.:
cias.
O Corigresso NaCiOnal decreta:

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nt 84, de 1985 (n9 3.631-A, da Câmara dos
Deputados), que "autoriza a emissão de selo comemorativo do centenário de nascimento do poeta piaulense Antônio
Francisco da Costa e Silva".
Relator: Senador Jorge Kalume
O projeto em exame, de autoria do ilustre Deputado
Jônathas Nunes, tem por finalidade autorizar a Erilpresa
Brasileira de Correios e Telégrafos a emitir selo comemoraHvo do centenãriá de nascímento do poeta piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva a transcorrer no
vindouro 25 de novembro.
Em sua justificação, o autor salienta a vasta obra poé.tica dqJ!Q.I!!~n~?--.!--!~_o_~OillQ. u_m dos mais farnos~s e
primorosos luminare's da literatura brasileira, comparável a Edgar Poe, Cruz e Souza e Álvares de Azevedo. A
crítica literária, continua o autor, sempre exaltou e proclamou sua inteligência, seu brilho e seu gênio.

Art. f9 Os bancos de sangue, os serviços de hemoterapia e outras entidades afins ficam obrigados a proceder
ao cadastramento dos doadores e r_ealizar provas de laboratório visando prevenir a propagação de doenças
transmissíveis através_ do sague ou de suas frações.
Art. 29 O cadastramento referido no artigo anterior
deverá conter o nome do doador, sexo, idade, local de
trabalho, tipo e número de documento de ideil.tidade,
data da coleta e os resultados dos exames de laboratório
realizados no sangue coletado.
Parâgni.fá único. Será reCusãâO o doaâor que _não
fornecer corretamente os dados solicitados.
Art. 39 As provas de laboratório referidas no art. 19
incluirão obrigatoriamente- aquelas destinadas a detectar
as seguintes infecções: Hepatite B, Sífilis, Doença de
CI:J.ª~lo.-~âS_r.!!~ e ~índrop1e da: Im.~rio_Q_eficl~!lcia.~d
qumda (A1u ,
__ Parágrafq único. O Ministério da Sai.íde, atraVés de
Portarias, determinará a inclusão de testes laboratoriais
_para outras infecções, sempre que houver necessidade de
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Proteger a saúde das pessoas e que os testes forem disponívCis.
Art. 49 OS tipos-de provas Iaboratoriãis a serem -exe- cutadas, bem como os reagentes e as têcnicas utilizados,
· serão definidos _atravês de portarias do MiniStêrio da _S~ú.de.

Art. 5"' O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial positiva não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo ser desprezado.
Art. 6~' A autoridade sanitâria e o receptor da transfusão de sangue, ou na sua impossibilidade, seus familia-res-ou responsãVels, terão acesso aos dados constantes
do cadastramento áo doador ou doadores, do sangue
transfundido.
Art. 7V Compete às Secretarias de Saúde das Unidades Federadas fiscalizar a execução das medidas previstas nesta Lei, em conformidade com as normas do Ministério da-"Saúde.
· Art. 81' A.inobservância das normas desta Lei acarretará a suspensão do funcionamento da entidade inCratora por um período de30 (trinta) dias e, no caso de reincidência, canceiãmento da autorização de furicionamento da mesma, sem prejuízo da responsabilidade penal
dos seus diretores e ou responsáveis.
ArL 911 A ínobservância das normas desta Lei configurará o delito previsto no art. 268 do Código PenaL
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
dentro de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação.
Art. II. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação

_ f\ __ 2--ª• Asseml;>léia Mundial de Saúde, _realizada em
1975, recomendou aos Estados Membros da Organização Mundial de Saúde o fomento de serviços nacionais
de hemoterapia baseados na doação voluntária de Sangue, em legislação eficaz regulamentando o funcionam_ento daq).!eles serviços e a adoção de medidas para pro~
tegeL u_a_l1de dos do~_ores e receptores de sangue.
A Lei n~ 4.701, de 28 de junho de 1965, no seu art. 29,
define.J:omo uma das bases da Política Nacional do San~
gue, ''o estabeledmento de medidas de proteção individual do doador e do receptor".
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Algumas portarias e resoluções da Comissão Nacional
de Hemoterapia do Ministério da Saúde estabelecem
normas para cadastramento do candidato a doador,
para triagem clínica e laboratorial.
Porém, a legislação atual é insuficiente para prevenir a
transmissão de doenças por transfusão de sangue ou de
suas frações. Haja vista os imimeros casos de Hepatite B,
Malária, Doença de Chagas e, mais recentemente, da
Síndrome da ImunodeficiênCia Adquirida (AIOS) registradas em nosso País. O mais--trâgico de tudo isso é que
existem medidas preventivas para se detectar essas infecções no sangue do doador.
A transfusão de sangue total, ou de suas fraÇões, é
uma medida terapêutica de inquestionável valor. Entretanto, alguns cuidados precisam ser tomados para que
ela não se transforme em disseminadora de doenças.
No que se refere particularmente à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, no momento, o reagente necessário à prova laboratorial é ainda importado, mas providências para sua produção no País jã foram tomadas e
espera-se sua disponibilidade para o próximo ano.
A aprovação deste projeto de lei dará, sem dúVida, um
respaldo fundamental ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, na luta para pôr fim à
mercantilização do sangue, obrigando os bancos de sangue e serviços de hemo terapia a triar, clínica e !aboratorialmente, o sangue de seus doadores. Por o_utro lado, dá
. ao receptor do sangue a confiança de estar recebendo um
tratamento seguro, com redução _do risco de transmissão
de doenças.
O projeto ainda dá ao Poder Executivo um prazo para
regulamentar esta lei e incluir medidas que o desenvolvimento técnico-científico sem dúvida proporcionarã no
futuro através de portarias orientadoras e disciplinadoras da atividade hemoterápica no País_.
Sala das.Sessões,em 9 de setembro de 1985.- Gastão
Müller.
( Ãs Comissões de Constitiú'Ção e JuStiç-a e de Saúde.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 258, de 1985
Dispõe sobre prazo para restituição do Imposto de
Renda retido na fonte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I11 O Imposto sobre a Renda recolhido a maior,
a título de retenção na fonte ou antecipação, será restituído nos 90 (noventa) dias subsqUentes ao termo final
do prazo para apresentação da declaração do respectivo
ano-base, corrigido monetariamente. de acordo com os
índices da inflação do perfodo.
Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de _sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrárí_o.
Justificação
O recolhlmento antecipado do In1posfõ- sobfe a Renda, efetuado no curso do ano-base, antes de haver qualquer possibilidade de previsão da renda líquida, é medida que deve ser aplicada de meneira lt!e11os onerosa para
o contribuinte.
Não é admissível que, ãpós restaUrad-a a normalidade
democrática, continue o FisCo cOm ___ ó Poder -de
apropriar-se dos recursos dos cidadãos e sem prazo de
devolução, quando nem mesm_o naqueles aspectos de natureza alimentar, tais como salários e pensões, infensos à.
penhora e, até mesmo no processo de execução fiscal,
onde há certeza do débito tributário, isso não acontece.
No caso, por ocasião do recolhimento antecipado do imposto, há tão-somente mera expectativa da existência
dessa dívida, não devendo ensejar a retenção por pra~o
intedeterminado.
__
E bem verdade que o Decreto-lei n9 1.968, de 23 de novembro de 1982, determinando a con:eção do valor da
restituição do ImpostQ sobre a Renda~ por meio de sua
conversão em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na·
cional, representou significativo avanço erri fav-or dos interesses dos contribuintes.
Esta salutar providência, porém, nã-O foi suficiente
para escoimar de nosso direito postivo o autoritarismo
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que, nessa matéría, tem presidido as relações entre os cidadãos e o Estado, pois este ainda não perdeu o poder de
dispor de importâncias superiores ao imposto devido por
-aqueles, sem pagar qualquer remuneração. Olmpre, assim; também, pôr cobro a essa prática abusiva, fixando
prazo razoável para a restituição do imposto recolhido a
maior.
Po( isso, cumpre destacar o fato de que o Projeto é
uma proteção ao contribuinte, particularmente aos assalariados e a,os profissionais liberais (classe média em si
mesma), para que o Governo tenha um limite _máximo de
três meses para restituir o Imposto de Renda Retido na
Fonte e que excedeu do_ limite tributáVel.
Seu retorno deve ser feito~ logicamente, no exato valor
monetário, isto t:, corrigdo de acordo co_m os índices _oficiais da inflação do período correspondente ao lapso de
tempo ent~ o último cüa de prazo para a apresentação
da àeclaração e o dia de restituição,
O proPósito é buscar meios de defesa do cídadão contra o exc_esso de_ poderes_do Estado.~ uma salvaguarda
da sociedade contra eventuais excessos_discricionãrios
do Poder Público em sua imposição tributária incontroláveL
Está, poTs, ~e aCOrdo com o _espírito democrático e liberal da Nova República, bem como com os objetivos
programáticos do Partido da Frente Liberal,
constituindo-se, sem dúvida, em mais um passo para libertar o cidadão da máquina opressorã. do Estado .
Releva assinalar, por fim, que o Projeto não padece de
vício de iniciativa. Com efeito, não contém normas dispondo sobre a despesa, de vez que a restituição é de numerário de propriedade do contribuinte, indevidamente
retido em poder do Fisco, nem sobre a receita derivada,
âmbito específico do Direito Tributário. Está, portanto,
em perfeita consonância com os ditames da Constituição
Federal.
Por último, queremos destacar o fato de que se trata
de proposição surgida face a uma importante sugestão
oferecida pelo Dr. Luiz Felipe Azevedo Gomes, eminente Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul,
que,-- uma vez analisada, mereceu nosso inteiro acolhiM
menta.
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1985. - Carlos
Chiarelli.
( Ãs Comissõú de Constituição e Justiç-a e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li~
dós Serão pUblícadoS e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~>
Se-cretário.
É !ido o seguinte

Brasília, 6 de setembro de 1985
~enhor

Presidente,

ComuniCO a Vossa Exceléncla que, nos termos do§ 4~>
do artigo 211 da Resolução n~" 79, de 1985, do Senado Federal, foi itlstaui'ada fiscalização dos atas do Conselho
Nacional do Petróleo,- conforme Proposta de Fiscalização e C'!ntrole J19 Olj85 e Termo de Inst__auração, ~
anexo.
-Àprovciiõ a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de est~riia e consideração.
Américo de Souza, Vice-Presidente, no exercício da
Presjdência.

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
Nos termos da Lei n'i' 7.295, de 1984, Resoluções n~'s 8,
de 1985, e 79, de !9"85~ dO"Senido Federal, aos cinco días
d-o nlês âe setembro· de mil novecentos e oitenta e cinco,
instaura-se fiscalização dos atas do Conselho Nacional
do Petróleo, conforme Proposta de Fiscalização e Contr_p[t;:__IJ'1 01/85, tendo _ç_omo Relator o Excelentíssimo Senador Jorge Kalume, com prazo para término e parecei
finul a esgotar~se em 5-11-85, podendo ser prorrogado,
nos term"Os do Regimento Interno.
Para os efeitos legais, lavrou-se o presente termo, que
var= assinado pelo Presidente da Comissão de Fiscalização e Contr~le dÇl Senado Federal.

!JfãSma:,
Presidente.

5-_de -setembro de 1985.- Roberto Campos,

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) cação !ida vai à publicação.

A comuni-

A Pfesidência recebeu, do Governador do Estado do
Rio de Janeiro, o Ofício n9 S/33, de 1985 (n~" 378/85, na
origem), solicitando, nos termos do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ex~
terno no valor dç l)Sl 44,800,00.00 (quarenta e quatro
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), para
os fins que especifica.
A matéria ficará aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
O SR. _pRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão J\.füHer, como Líder.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabo de apresentar a esta Casa e ao Congresso Nacional um projeto que considero de real importância:
Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos
doad_ores de sangue bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências.
A justificativa diz o seguinte:
A 28• Assembléia Mundial de Saúde realizada em
1975 recomendou aos Estados Membros da Organização
Mundial de Saúde o fomento de serviços nacionais de
hemoterapia baseados na doação voluntária de sangue,
em legislação eficaz regulamentando o funcionamento
daqueles serviços e a a dação de medidas para proteger a
saúde dos doadores e receptores de sangue.
A Lei n~> 4.701, de28 de junho de 1965, no seu artigo2'1
define como uma das bases da Política Nacional do Sangue "o estabelecimento de medidas de proteção individual do doador e do receptor".
Algy_mas Port_ari_as e Resoluções da Comissão Nacio·
nal de Hemo terapia do Ministério da Saúde estabelecem
normas para cadastramento do candidato a doador,
para triagem clínica e [aboratorial.
Porém, a legislação a tua! é insuficiente para prevenir a
transmissão de doenças por transfusão de sangue ou de
suas fraçôes. Haja vista os inúmeros casosdehepl:ltite B,
malária, doenças de chagas e,_ mais recentemente, da
Síndrome da Imonudeficiência Adquirida (AIOS) registrudas em nosso Pa.ís. O mais trágico de tudo isto é que
existem medidas preventivas para se detectar essas infecções no sangue do doador.
A tran$!usão de sangue total, ou de suas [rações, é
uma medida terapêutica de inquestionável valor. Entretanto, alguns cuidados precisam ser tomados para que
ela não se transforme em disseminadora de doenças.
No que se refere_ particularmente à Síndrome da Jmunodeficiência Adq ui da, no momento, o reagente necessário à prova laboratorial ê ainda importado, mas providências para sua produção no país já foram tomadas e
espera-se_sua disponibHidade para o p;óx:imo ano.
- A aprovação deste Projeto de Lei darã, sem dúvida,
um respaldo fundamental ao trabalho dese_q_volvidopelo
Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, na luta para pôr fim à
mer~tilização dO Sangue, obrigando os bancos de sangue e serviços de he_moterapia a triar, clínica e laboratorialmente, o sangue de seus doadores. Por outro lado, dá
ao receptor do sangue a confiança de estar recebendo um
tratamento seguro, com redução do risco de transmissão
de doenças.
O Projeto ainda dá ao Poder Executivo um prazo para
regulamentar esta lei e incluir medidas que o desenvolvimento técnico-científico sem dúvida, proporcionará no
futuro, atra~és de Portarias orientadoras e disciplinadoras da atividade hemoterápica no País.
Sr. Presidente,_ Srs._Senadores, tenho ainda outro assunto a tratar aqui, que talvez desperte mais a atenção
dos meus ilustres pares, porque é assunto eminentemente
político.
Estou de posse aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do
modelo d~ cédula para a eleição de 15 de novembro próximo. Ê uma cédula quase igual às anteriores, ma1o o curioso é que o Col!!ndo Tribunal Superior E]eitoral, nas
insfruções referentes ao assunto, não fala uma palavra
sobre o analfabeto e cai, portanto, num paradoxo curioso: se admitirmos o voto do analfabeto, partimos da pre-
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missa de que ele não sabe ler nem escrever, nem ler letras
e números. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral
quer admitir e exige que o analfabeto saiba ler números.
Se ele é analfabeto, pressupõe-se que não saiba também
ler n úmcros.
Então, o que se vê, nesses dois modelos para as
éleições do próximo dia 15 de novembro? Para prefeito:
eles põem o nome fictício e, dentro daquele quadrinho,
c-olocam um número também, porque cada partido tem
um número. Por exemplo, o meu Partido, o PMDB, é
número 15. Então, lá em Cuiabá, a minha Capital, o candidato do PMDB é o último sorteado pelo Cartório Eleitoral: Dante de Qljyeira e, no meio do quadrinho, o número 15. E o analfabeto, que não sabe ler .. DantedeOiiveira", tem que, pelo menos, ler o número 15.
Onde hã coligações, o Tribunal estabeleceu uma série
de números que, supostamente, seriam dos Partidos coligados. Então, O eleitor teria o direito de votar no Luiz
Pinheiro - aqui, um nome que eles inventaram - ou
nos números_56, 58 e 61. No fim, o eleitor vai riscar os
três números. Vai ser uma confusão, que não vai dar
certo para a próxima eleição.
O Jornal do Brasil, do dia 5, comenta o fato e diz, no
título:
CÉDULA FEITA PARA ANALFABETO
CONFUNDE AT~ QUEM SABE LER
Brasília - Nem mesmo os eleitores alfabetizados
conseguiram entender a nova cédula aprovada pelo
Tribunal Superior Eleitoral, para permitir também
o voto dos analfabetos. 20 eleitores alfabetizados de
Brasília tiverã-m dificuldade para preencher ficticiamente a cédula, confundindo-se com os números
agrupados para indicar que o candidato ê apoiado
por uma coligação de partidos. Quem foi mais rápido demorou dez minutos.
O Diretor-Geral do TSE, Geraldo Manso - muito
conhecido de todos os políticos- acha que os próprios
Partidos e candidatos se encarregarão de ensinar o elei~
tora votar corretam ente. Mas, o que eu quero assinalar,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é mais uma vez a rnã vontade com o eleitor analfabeto: quer~se enconder o fato
consumado e a realidade nacional de que hã, no Brasil,
uma porcentagem muito grande de analfabetos. Então,
não há instrução"-para que o anãifabeto vote; no Tribunal Superior Eleitoral, não hã uma palavra referente ao
analfabeto. Fala somente, aqui, - a instrução ê lnuito
curta, diz o seguinte:
. "O voto só para: legenda serã indicado com um
X, assinalando o quadro com o número do respectivo partido."
Quem vai assinalar esse X? Deveria esclarecer. Esse ê o
caso para o voto do analfabeto, que tem obrigação, a
meu ver, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de não saber
ler palavras, mas tem obrigação de saber ler número.
De modo que faço aqui, construtivamente, uma adver~
tência ao Tribunal Superior Eleitoral: que reconheça a
existência do arialfabeto no Brasil, que conquistou, novamente, como jã no Império, o direito de votar, mas se
faça de uma forma bem clara ou por cores, ou pOr
símbolos, para que o analfabeto, que sabe o que quer,
que aspira a alguma coisa, possa escolher realmente,
com precisão, o seu candidato na próxima eleição.
Mais ainda, Sr. Presidente: que, na próxima eleição,
do ano que vem, fique mais claro ainda do que agora,
porque neste momento acho impossível modificar a cédula já lançada, mas na próxima eleição, de 15 de novembro do ano que vem, se faça melhor esclarecimento
sobre o modo de o analfabeto votar, e será muito maior
o número deles em 1986.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. {Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao eminente Senaâor Fábio Lucena.
O SR." FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais que se editaram ontem
em todo o País, dão conta de uma informação que me
parece da maior gravidade. O Sr; Presidente da Repúbli-
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ca dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan,
anunciou, por meio de uma central nacional de radiodifusão daquele País, que vai acionar por meio do trade
act, que é a lei de comércio dos Estados Unidos, ogover~
no de alguns países que mencionou, dentre eles o doBrasil, no sentido de coagir o nosso País a rever, abdicando
dos preceitos da Lei de Informãtica, votada por este
CongresS_o e sancionada pelo Senhor Presidente da República, nos idos de outubro do ano passado.
Referiu-se taxativamente o Presidente Reagan aos dispositivos da nossa lei que asseguram a reserva de mercado à incipiente indústria brasileira deste setor. Deixou
claro o Presidente dos Estados Unidos que se o Brasil, a
COmunidade Econômica Européia e o Japão não aten~
deram às imposições do Governo norte-americano, sofrerão inevitáveis reprsálias no comércio- internacional
com aquele País.
Ou vida, ontem, pelo Correio Braziliense, desta cidade,
a respeito do assunto, o eminente Relator do frojeto de
Lei sobre -lnformática,-e autor do Substitutivo aProvado,
à unanimidade, pelo Congresso Nacional, o eminente
_Senador Virgílio Távora, do Estado do Ceará, foi claro,
enfãtico e enérgico ao manifestar o seu desagrado pelas
colocações feitas pelo Presidente Ronatd Reagan, fazen~
do ver, o eminente Senador Virgílio Távora, que a reserva de mercado é uma conquista lapidar do povo brasileiro para o setor da Informática, e que dela não podemos,
nem devemos abrir mão.
Disse-o muito bem, Sr. Presidente, o Relator do Projeto de Informática, Senador Virgílio Távora. -se o nosso
Governo abdicar, diante das imposições do Governo
norte-americano, estaremos abrindo um precedente bastante perigoso, para tornar mais profundo aínda o fundo
do poço que nos separa dos países já industrializados.
Ao mesmo tempo em que tomou conhecimento das
declarações do Chefe do Governo Uárte-americano, o
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, pela palavra do Minístro O lavo Setúbal, lamentou que o Governo
norte~ameriéano tenha sido tão infeliz nas ameaças que
dirigiu contra o nosso País, e advogou, a Chancelaria
brasileira, o caminho de entendimento bilateral, a fim de
que nossas relações comerciais e diplomáticas com a
grande República do hemisfério norte continucin_seguindo um caminho de normalidade, eis que esse ê o único
dos caminhos que convém à paz e ao bom entendimento
entre todos os homens.
Mas, não me parece, Sr. Presidente, que o Governo
dos Estados Unidos esteja disposto a esse entendimento,
- pOrque, faz poucos dias, o Presldeiife- Ronald Reagan
declarou, para espanto geral de todo o mundo que o
apartheid, a política racista em vigor na Ãfrica do Sul,
não mais estaria existindo naquele país. Muito embora,
dias depois, chamado ao bom senso, bom senso que está
faltando, ao que parece, ao Presidente americano, em
virtude de S. Ex• ter ingressado, recentemente, na terceira dentiçãO, não me parece, dizia, Sr:- Presidente, que o
bom senso vã predominar sobre as decisões de Mr. Reagan. P~rque, se estivesse disposto a recorrer ao bom senso, teria tomado e travado conversações adredes com o
Governo da República do Brasil.
Desejo, nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, associar-me às palavras pronunciadas, em tão
bom momento, pelo Senador Virgílio Távora, que traduziu o sentimento do Co_ngresso Nacional, e associar-me,
ainda, às declarações do Ministro Olavo Setúbal que,
como chefe do nosso corpo diplomático, transmitiu ao
restante do mundo a inaceitabilidade do povo brasileiro
a qualquer norma de comportamento interno do nosso
Governo que seja conseqUência de imposições de outro e
qualquer governo, seja de que país for.
Neste momento, por conseguinte, Sr. Presidente, as
vozes do Congresso Nacional, sempre atentas aos legítimos interesses do nosso povo, devem rechaçar as descabidas intromissões do Sr. Ronald Reagan, que me parece
hãve·r -atingido o paroxismo da airogância ao im-agin-ar
que, pelo fato de aquele grande país ter atingido as proporções de grandeza e de desenvolvimento que conseguiu colimar, estariam, em conseqUência, oS demais países condenados, principalmente os da América Latina, a
funCionar corria quintais e como fornecedores de
matéria-prima e absorventes de produtos acabados daquela grande e poderosa nação industrializada deste
mundo.
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Com relação ao Japão, Sr. Presidente, esta não é a primeira ameaça que os Estados Unidos fazem contra aquele país. Quero recordar ao Senado o que ê óbvio em toda
a opinião pública mundial: no dia 11' de agosto de 1945,
os Estados Unidos ameaçaram o país do Sol Nascente
com uma arma então - diziam - completamente desconhecida e que poderia, a qualquer momento, causar
danos e irreparáveis efeitos àquele povo, que já estava
agonizando na Guerra, com o seu fim já escalonado.
Cinco dias depois, Sr. Presidente, os Estados Unidos
cumpriram a ameaça e fizeram detonar em Hiroshima
uma bomba atômica. E, três dias depois, novo petardo
nuclear fizeram deflagrar sobre a cidade de Nagasaki.
O Japão, no entanto, tem o seu governo legítimo, sabe
das conseqUências que sofreu em resultado da primeira
agressão; sabe o quanto é rude, é doloro_so_ para aquele
país não ter um governo que saiba reagir dentro da realidade histórica e em consonância com os reais postulados
da soberania nacional do povo japonês,
Nós, brasileiros, não temos este antecedente de tragédia, nào temos este precedente de desgraça em nossa H is·
tória; mas, ainda sim, não devemos esquecer a tragédia e
o sacrifício japoneses e devemos rechaçar, com toda a
veemência possível, as descabidas e abstrusas interferências do Goverilo norte-americano dentro dos interesses
específicos da sociedade brasileira.
E neste momento, Sr. Presidente, queríamos apelar
para a grande imprensa brasileira, sobretudo para os jornais O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo,
Correio Braziliense, Folha de S. Paulo. Em síntese, todos
os grandes jornais, neste País, que formam opinião e
produzem informações junto à sociedade brasileira, no
sentido de que aliem sua voz- principalmente e porespecial motivo este que é o maior jornal do Continente, O
Estado de S. Paulo - unam a sua voz aos clamores, reclamos e indignações do povo brasileiro, que tem no
Congresso Nacional o seu intérprete mais legítimo, à luz
de instituição e de poder do Estado descritos pela Constituição Federal, que se aliem os grandes jornais ao Congresso Nacional, principalmente O Estado de S. Paulo,
na defesa intransigente da soberania nacional.
Porque não é possível, Sr. Presidente, deixemos este
flanco totalmente aberto. Afinal de contas, a Lei de Informãtica é uma conquista prima·cial da Nação brasileira
e só -se tOrnou- realidade porque o Congresso Nacional
pôs de lado todas as configurações polftico:partidãrias
que aqui existem, inevitavelmente, e colocou acima dos
partidos políticos o interesse brasileiro, consubstanciado
numa votação extraordinâria, que chamou e que cativou
a atenção de todo o País, aprovando a lei de Informãtica
com o mesmo vigor com que, ao longo da sua História,
não tem o Congresso Nacional fechado seus ouvidos ou
seus olhos às grandes reclamações e tragédias deste País.
Como em episódios históricos em que a Câmara dos Deputados, com suas 470 cadeiras, não comportava o gran·
de número de Deputados e de Senadores, porque superior às cadeiras existente na Câmara, onde funciona o
Plenário do Congresso Nacional, e tomou decisões as
mais funÇiamentais para o destino do nosso País, sobre·
tudo no dia 15 de janeiro deste ano, quando o CoDgresso
Nacional derrubou o regime autoritário.e elegeu Presidente da República o saudoso Tancredo Neves, pondo
fim, desta maneira, a vinte e um anos de regime de exceção, abrindo perspectivas para que a democracia se
consolide cada vez mais como um estado de direito dentro da Pátria brasileira.
Assim sendo, Sr. Presidente, fica o meu mais veemente
protesto contra a intromissão do Governo dos Estados
Unidos dentro dos assuntos que são ditados pelos interesses da soberania do novo brasileiro.
Fícã a minha solidariedade ao eminente Senado!
Virgilio Távora, pela defesa imediata que adotou em relação à decisão do Congresso Nacional e fica nos Anais
do Senado a minha solidariedade ao Presidente José Sarney que, pelas palavras do Ministro O lavo Setúbal, reagiu de pronto e no momento fazendo ver que o povo bra·
sileiro não aceitará injunções capates de desviar as decisões da soberania nacional, e que o Congresso e - não
tenho dúvida - a imprensa, neste momento, estarão
unidos, como sempre estiveram, na defesa dos mais sagrados interess_es da Pátria brasileira.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Setembro de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cailos Cfihirelli, que falará
como Líder.

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como
Líder, pronuncia o Seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -_Sr. Presidente, Srs Senadores:
À luz, inclusive, das con-siderações ã.Qu~ feitas na sua
lúcida intervenção, momentos passados, de parte do i_(us-

tre Senador Fábio Lucena, cabe-me, nestaJJOra trazer à
Casa a reafirmação do posiciOnaffiiiú()" Cla Chancelaria
brasileira, através não apenas da- nota formal já emitida
por S. Ex• o Ministro Olavo Setúbal, mas, também, por
informações que, no decurso dos últimos dias e particu-

larmente de hoje, asseguram a continuídade, a permanência, a vigilância do Goveino-brasileiro no que diz respeito às surpreendentes manifestações do Presidente dos
Estados Unidos da América, o Sr. -Ronald Reagan.
O Governo brasileiro toma esta tarde, numa reunião
conjunta dos Ministros da área econômica, do Ministro
da Ciência e Tecnologia do Ministro dãs Relações Exteriores, um posiciori:amento_definitivo que estará marcando, evidentemente, a posição da administração comO
um todo e particularmente seguindo as diretrizes do Presidente José Sarne)". Mas, o que já se pode assegurar,
sem quaisquer dúvidas, é que o Governo respeita, como
não poderia deixar de ser, fará respeitar e haverá de preservar, na sua mais ampla integralidade, pela sua conveniência, pela sua justeza e justiça, a lei que esta Casa e a
Câmara dos Deputados aprovaram, ano passado, e que
foi resultado de uma aspiração, de um pleito e de uma
reivindicação legítima das universidades dos profissionais de processamento de dados, da indústria nacional e
dos pesquisadores, e que significoU a carta de alforria da
nossa eficiente e jovem indústria- de Informática. A lei
haverá de ser preservada, porque os príncípiós nela: contidos, como da reserva de mercado, são fundamentais
para fazer com que nós não nos subordinemos às i_d~ia_s
torpes, prejudicais e lastimáveis do proce~iSo de continuidade, de subdesenvolvimento, que estabelecem critérios
da irracional divisão internacional do trabalho.
A lei significa, antes -de maiS ria.Cfa, a defesa do mercado brasileiro; a lei significa O dTreito de produzir o que se
consome e de se consumir o que se produz, e não de se
ver induzido a fórmulas sofistiCadas e a dependências
aleatórias e altamente prejudiciais ao nosso processo tecnológico de expansão e de afirmativa de independência.
Estranho que ocorra, Jla vêspera da comemor_:ação da
independência, a manifestação qUe pode pór em risco
um elemento fundamental da independência, que é o direito à criatiVidade tecnológica, às vésperas da terceira
revolução industrial, não ter o controle criativo e não
preservar o direito de poder ingressar livre e autonomamente no campo da Informática é, de certa forma, abrir
espaço para a depedência e para a perçla do controle da
autonomia e da soberania naciOnaiS.
Por isso, sem emocionalismos excessivos;· certos de
que estamos protegidos pelas normas internacionais; cer.
tos de que não cometemos qualquer tipo de infração a
respeito dos princípios que pautarrl as relações protecionistas e alfandegárias internacionais; certos de que estamos respeitando os fundamentos do GATT, já que na-;
normas dos tratados internacionais - e o Itamarati o
tem dito e esclarecido sobremaneira - o país que tenha
uma indústria tipicamente fundamental para a sua s'?gurança nacional, que seja afirmativa recente e seja estraté·
gica, tem direito a colocá-Ia sob critérios protedoJlist3s e
a estabelecer periódicos tempos de reserva de mercado. E
ninguém haverá de duvidar que a indústria da Informática não seja de segurança nacional e não seja fundamental
para o nosso desenvolvimento, e que o protecionismo
nào seja por um prazo limitado.
Por isso, nós que seguimos o mesmo eXefuplo dosEstados Unidos, que há 20 anos também atraVeSdo bargain
act, colocaram fronteiras à entrada de produtos estrangeiros na sua área e, de certa forma, fizeram reserva de
mercado para chegar aonde chegaram, através das suas
grandes corporações, para fazer com que elas se tornassem fortes e adultas e, depois disso, Iíberaram-nas para o
campo competitivo e a liberdade plena da iniciativa pri- vada, nós também estamos a fazer o mesmo- estamos
querendo um prazo para fortalecer a musculatura criati~
va da nossa indústria Informática. -Depois- de vencido
esse prazo, que se aplica apenas ãos micro e aos minicomputadores, de vez que, e é bom elucidar, o grande
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equipamento tem a possibilidade ampla da entrada do
produto estrangeiro, sendo que, no ano passado, o maior
faturamento no Brasil, por empresa, mesmo com a vigência da reserva do mercado, foi da IB"M, porque ela
aqui vendeu os grandes equipamentos, as grandes cen·
trais_de processamento, que não estão sujeitos a reserva
de mercado, por uma razão óbivia, porque nós ainda
não temos produção suficiente para estabelecer a con- _conência competitiva- então, me parece que a manifestação preliminar e precoce do Sr. Presidente dos Estados Unidos, com todo o respeito que nos mereça, e sem
entrar no plano emocional das discussões de patriotas,
não ~em possibilidade de ter uma aplicação prática e
continuada. Vamos manter a nossa Lei, vamos nego-ciª"'
as relações internaCionais, preservar o nosso direito à reserva de mercado e,_ possivelmente, estudar condições de
defender algo além daquilo quejâestã defendido," que é o
direito à çriação industrial; vamos proteger os programas de computação, que hoje sangram as nossas reservas
Iinlitadas de divisas num valor quatro vezes acima desse
que nos sangra o problema do equipamento.
Na verdade, os outros países referidos na manifestação do Sr. Reagan têm posição muito dí(erente da nossa. É muito diferente criticar um país qUe não deixa vender cigarros norte-affiericanos no seu mercado, criticar
outro país que não deixa vender apólices de seguro,
como foi o caso do Japão e, no caso da Coréia, ou no
caso da Comunidade Econômica Européia, que apenas foi
referida pam ntío parecer que a critica fosse_ apen_as ao
Br_asil, que foi, afinal das contas, abrangida pelo discurso
do Sr. Reagan, porque estâ impedindo a venda de compota de pêssego americana nos mercados ou nos supermercados de Paris, de Bonn ou de Roma. Estas limitações são rigorosamente nZ'to significativas para a Comunidade Econômica Européia, para o Japão, ou para a Corêia,
agora, computador, Informática, processamento de
dados, isto~ fundamental em termos de segurança nacional e de recursos económicos. Se o Gov~no__br_asilf:iro,
que terá necessariamente uma posição uniforme, haverá
de defender a possibilidade da continuidade do relacionamento adequado no campo internacional, das negociações valiosas e vigorosas, mas de di!fesci de lei que já
votamos, e não se tenha idéia de que a liberação das bar·
reiras protecionistas ameaçadas e não concretizadas,
para os sapatos braSileiros traga, em contrapartida, o
impedimento ou o cerceamento da nossa criatividade
tecnológica no campo dos computadores, porque nós
queremos, e acho que merecemos o direito à independência, dos pés à cabeça, do sapato ao computador. E é isto
quC o Governo brasileiro defende sem emocionalismo,
mas no racionalismo de quem, efetivamente, tem o direito de ser independente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
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SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao n?bre Senador Murilo_ Badaró, como Líder
~
~
do PDS.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs._Senadores:
A posição do PDS, a respeito da manifestàção do presidente norte~americano, que se dirige -sobre um assun~o
para nós de suma importância, que é o problema dareserva de mercado na área da informática, já (oi manifestada por várioS pãrlamentares da Câmara e do Senado.
em especial pelo Sena(jor Vi?gílio Távora, a quem coube
a tarefa, na legislatura passada, de ser o Relator da matéria e autor do Substitutivo que se transformou na Lei
que regulamenta o problema da Informática no Brasil.
Causa~nos espécie, Sr. Presidente, mas para nós não
representa nenhuma surpresa. a atitude do governo americano. V. Ex•, como eu e outros Senadores, teve a opor~
tunidade, no curso de proveitosa e interessante viagem
que realizou aos Estados Unidos. a convite do governo
daquele país, a tomar conhecimento exato de que a medida ora anunciada pelo governo americano era apenas
uma questão de tempo. Todos os nossos interlocutores,
quer da área governamental, quer da área da iniciativa
privada ou mesmo do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo norte-americ<mos. dcixavam patente e expressa
essa disposição, no sentido de forçar o Governo brasileiro a abrir~_ reserva de mercado para que produtos de informútlcúi10ric·:Lmcricanos tivessem acesso ao mercado
brasileiro.
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E. se não me falha a memória, todos fomos unânimes
em assinalar que a posição brasileira em relação à reserva de mercado, condição essencial para que o Brasil pudesse adquirir maioridade no setor vital à sua soberania
e a-o seu desenvolvimento, estava muito acima das eventuais disputas partidárias e das preocupações menores da
política. Era uma q~Jestão, em torno da qual, se formou
unanimidade na consciência brasileira, C!e que er<~. indispensável, pelo tempo marcado na Lei, o cumprimento
desse prazo destinado à reserva de mercado.
Por outro lado, ficamos também cientes de que, à medida em que o Brasil comparece no mercado interJlacional com sua_capacidade de competir cada vez maior, as
áreas de fricção içi~ aum.entar e estão aumentando gradativamente. Solucionou-se o problema do calçado, mas
outros produtos brasileiros vão encontrar aqui e acolá
restrições protecionistas não só dos Estados Unidos,
como de outras nações do mundo. E isto resulta tãosomente na nossa _crescente presença na área inte·rnacional.
Agora, o presidente americano, certamente tocado e tangido por pressões internas, aciona os dispositivos legais pai-a exer~er uma pressão que em nada ajuda o bom
relacionamento entre as duas Nações que, por tantos
anos, têm os seus_ interesses ajustados num plano _derespeitabilidade mútua.
Andou bem o Ministro Olavo Setúbal que responde
pela Chancelaria Brasi!eira de maneira serena, através de
uma not_a a_l_tiya, que demonstra o grau de amadureci~
mento da diplomacia brasileira, firmando a posição do
Brasil, que não aceita formas intimidatórias, que não negocia debaixo de pressões_ descabidas. Trata-se de um ato
da nossa soberania pelo povo brasileiro, através dos seus
repreSentantes no Congresso Nacional, que se manifestou de forma praticamente unânime. bem veraade que,
aqui ou acolá, surgem vozes discrepantes com relação ao
problema da legislação da informática mas, de resto, ela
corresponde a uma aspiração nacional, e é um ato de soberania - repito - determinado pelo povo brasileiro,
através de seus representantes no Congresso Nacional.

t

O ~r- Hunlberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte,
Senador Murilo Badaró? _
O SR. MURILO BADARÓ nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Humberto Lucena - O ponto de vista do
PMDB. nesta Casa, foi expresso através do Senador Fábio Lucena ...
O SR. MURILO BADARÓ brilho. __ _

Que o fez c_om raro

O Sr. Humberto Lucena- ... e que manifestou a nossa
estranheza, o nosso protesto, diante da insólita manifestação do Presidente norte-americano. Congratulo-me
com V. Ex• pela sua posição isenta e patriótica.
O SR. MURILO BADARÓ -

Muito obrigado.

O Sr. João Calnion- Senador Murilo Badaró, permite V. Ext- um aparte?
O _SR. M{)RILO BADARÓ- Com muito prazer, Senador João Calmon.
O Sr. João Caimon- Nobre Senador Murilo Badaró,a defesa do lritefesse do Brasil n~se episódio a que V.
Ex•-estâ fazendo referência, na mesma linha defendida
pelos nobres Se:Oadores Fábio Lucena e Carlos Chiarem
se reveste, real_mc:::nte,_ de uma importância extraordinária porque Dós devemos lembrar que, no mundo de.
hoje, existe o fenômeno do colonialismo tecnológico-. -Se
o Brasil realmente não reagir com todas as suas forças,
incluSive, com esta bela demonstração de interesse suprapartid{trio que está unindo todas as agremiações representadas no Congresso, nós poderemos até colocar
em risco a sobrevivência do Brasil como um p-aís inde·
pendente. Hoje, nos Estados Unidos, jâ não se considera
que a população deva ser divídí3a em apenas duas categorias: a dos analfabetos e a dos funcionalmente analfabetos, isto é, que não tenham 8 anos, pelo menos, de escolaridade. Foi criada uma nova categoria, a das críaturas que são tecnologicamente analfabetas; isto é. que nãt?
sabem lidar com a informãtica. Em viagem recente aos
Estados Unidos, cheguei a ver crianças de 5 anos de idade, que ainda não haviam apre~dido a ler e já estavam
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escrevendo, batendo com o seu dedinho no teclado do
computador do pai em casa. Esse episódio, que V. Ex•
estâ comentando, se reveste de excepcional gravidade.
Todos nós, unidos, como neste momento, devemos repelir a ingerência inteiramente inaceitável do Presidente
dos Estados Unidos nas decisões brasileiras no campo da
informática.
O SR. MURILO BADARÚ - Muito obrigado a V.
Ex•.
Sr. Presidente, o que tem caracterizado a posição do
BraSil nos foros internacionais ê exatamente uma perfeita adequação entre as palavras e as atitudes.
Jã de alguns anos a essa parte, não se co~segue identificar, nas posições brasileiras, qualquer atitude meilOs
séria. Ao contrário, i.em sido de responsabitidade -CreScente a nossa partiCiPação nos diversos fóruns intern-acionãiS-; e isto cresce de forma correspondente à Própria
importância do Pais no concerto das nações. Esse episódio, por exemplo, dá bem uma demonstração das dificuldades que esperam o Brasil de agora em diante. A medida em que, nós, internamente, somos ~apazes de produzir a custos menores, de aumentar a nõssa capacidade tecnológica, num esforço Que realmente enobreee o trabalhador brasileiro e os empresáriOS brasileiros, faz cOm
que as nossas díficuldades cresçam em proporção à própria importância do Pais. neste instante, Sr. Presidente, que me parece que todos nós devemos somar os nossos esforços, independente das posições que possamos
ter na política interna, e favor de atitudes acordes aos interesses nacionaisn_ã_á_~eãeX:t_er~a. O Brasil há de se apresentar na área interna:CiQnar m-onoliticameõte unido,
através das forças representativas da sua sodedade.
Com estas palavras, Sr. Presidente, assinalo a solidariedade do PDS já expressa-áe talitas fomias c::; eril especial, ontem, através de uma entrevista do nobre Senador
Virgílio Távora~- ã poSiçãO brasileira cciril relação à iriformâticã.
-
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O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Pois não, qy.ço, com
muito prazer, o ap<.trfc de V. Ex•.
O Sr. Nivaldo Machado - E"rriiilente Senador Murilo
Badaró, no momento, o Senado dá uma prova irretorquível e inequívoca de que na hora em que o interesse
maior do País é discutido, todo ele se une, como acaba
de ocorrer neste momento. O Partido do Mo.,imento
Democrático Brasileiro falou pela palavra do_ nobre Senador Fábio Lucena; o Partido da Frente Liberal, pela
voz do nobre Senador Carlos Chiarelli e o Partido DemocrátícO Social acaba de expressar sua posição, pela
palavra lúcida, objetiva, patriótica e isenta de V. Ex•, ao
fazer coro com as posições aqui anteriormente adotadas,
em defesa dos legítimos interesses nacionais - qu<indo
poténcia de primeira grandeza, como se classificam os
Estados Unidos, tenta uma ingerência para nõS--indesejãvel e insuportãvel no que toca a problemas nacionais. A
dependência tecnológica -é mais perigosa e danosa para
os nossos interesses do que a própria dependência económica, porque sem a independência tecnológica, nós não
alcançaremos nunca, nessa fase marcada pela tecnologia,
o nosso pleno desenvolvimento económico e social. Por
isso é que desejo, nesta hora, soHdarizar-m~ C9rn V. Ex•
e, ao mesmo tempo, congratular-me com o Senado pela
atitude unâniine que acabou de tomar em defesa dos altos interesses do nosso País.
O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente~ concluo
para dizer que este é o um momento importante na vida
do País. Sem emocionalismos, sem manifestações derramadas de xenofobia, mas tão-somente ciosos da nossa
soberania e da nossa real importância na vída internacional, o Brasil deve agir tranqUila e serenamente, mas de
forma inflexível, a não permitir um arranhão sequer na
~ua soberania e principalmente não ceder num ponto que
é fundamental ao desenvolvimento nacional, que é o seto r da informátíCi~ que responderá hoje, como certamente no futuro, pela grande prosperidade da nossa terra Muito Obrigado. (Muito bt!:m! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã fmda a
hora do Expediente.

Passa-se _à

ORDEM DO DIA
Não há quorwn para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída do Requerimento nl'
160,1'85; Projeto de Lei da Câmara n? 18/85~ Projetas de
Lei do Senado n"'s 228/81, 158/83 e 20/84, ficam com a
_apreciação adiada para a próxima sessão or~inária.
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celênciaque faça c_onsignar um voto de pêsames pelo seu
falecimento, extensivos à familia enlutada. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Hélio aueiros)- não há mais
oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para ·a- sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

O Sr-. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço a palavra para _uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
pa(avra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pa<a uma
breve comunicação, Sem revisão do OJ:aõor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:·
Desejo solicitar a inscrição, nos Anais desta Casa, de
um admirável artigo publicado no j_ornal O Estado de S.
Paulo, -em 29 de junho de 1985, de autoria do Dr. José
Fernandes Rocha, sob o título;. "O povo precisa acreditar em sua Constituinte".____ --~
Sr. Presidente, dou ênfase a um trecho do admirâvel
trabalho:
•·A futuro Carta Constitucional brasileira precisa
ter grandeza histórica. Nossos legisladores constituintes necessitam construí-la sobre alicerces duradouros, programatizando-a tanto- p:ira a bõnança
quanto para a penúria; contingências inafastàveis
da marcha civilizatória,("O homem é só; ãS-civilizaçõ-es é que são-muitas", Boas). Esses engenheiros
legiferantes devem estar insuflados daquele vero
-sentimento coristitucicinal, chamado peloS juristas
tedescos de verfassuõgsgefull. O primus inter paies
dentre os advogados brasileiros assentou doctissimo; "Uns plantam a semente da couve para o prato
de amanhã, outros a semente de carvalho para o
abrigo do futuro", essa frase admirável, lapidar de
~ Ruy Barbosa•. "A calmaria e a crise são fenômenos
naturaiS da História; a evolução se processa numa
seqUência de ambas".
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado
(Myito bem!)
OSR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palaVfii-Jo-Senador Nivalcfo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR.
MENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
EuniceMiChiles- Jutaby Magalhães- João Calmon
- Alcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros) ~_Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao comunicar à Casa o falecimento do douto_r José de
Paula Maciel - Jos_ê Alemão, como era conhecido ocorrido na cidade mineira de Caratinga, desejo render o
tributo da mais sentida homenagem ao homem público
excepcional, ao amigo dedicado, ao empresário vitorioso, ao p-ai de família exemplar, enfim, ao cidadão que dedicoll todos os momentos de sua preciosa vida para servir ao povo de sua cidade. Prefeito por duas vezes, chefe
de partido, dirigente empresarial, José Alemão realízou
diversas obras meritórias em favor dos humildes,
fazendo-se presente em todas as iniciativas que tivessem
como de escopo o bem coletivo. Homem de trato ameno,
administrador de escola, incassáve( lidador pe(a melhoria das condições de vida da população caratinguense,
Jos_é de Paula Maciel angariou em toda região grande
prestígio e justa nomeada, sendo voz acatada e respeitada, a quem sempre se_consultava na busca do_conselho
preciso ou da palavra adequada para os momentos graves e importantes. Ao fazer a presente comunicação, dominado por grande emoção e pesar, solicito a Vossa Ex-

Votaç<lo, em turno único, do Requerimento n"' 160, de
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado
"direita dá sinais de que está viva'', do jornalista Tarcísio Holanda, publicado no Correio Braxiliense, edição de
24 de junho de 1985.
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n~' 18, de 1985 (n~' 4.337/84, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, tendo
PARECERES FA VÓRA VEIS. sob n's 526 e 527, de
1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
3

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 228, de 1981, de autoria do Senador Gastão
Müller, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura
a disciplinar a: obrigatoriedade de reprodução pelas Editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, de
obrJs em caracteres braille; e a permitir a reprodução
sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para
uso exclusivo de cegos, tendo
PARECERES, sob n9s 334 e 335, de 1984, das Comis-

sões:

-

-de Constituição e Justiça, pela Constituciomilidade
e Juridicidade, com voto vencido do Sen~dor fielvídio
Nunes; e
---=:de Educação e Cultura, favorável.
Votação, em primeiro turno, do Pr_ojeto de Lei do Senado n9 158, de 1983, de autoría do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que regula a utilização e a liberação
da conta vinculada do FGTS, para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n"'s 652 e 653, de 1984 das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade,
Juridicidade e, no mérito, favorável; e
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta
de n9 I~CE.

5
Votação, em primeito turno, do Projeto de Lei do Senado n9 20, de !984, de autoria do Senador Nelson Carneíro que, acrescenta dispositivo à lei n9 6.649, de 16 de
maio-de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos locatários com mais de 80 anos de idade, no caso de despe·
jo, -tendo
PARECERES, sob n"'s 597 e 598, de 1984, dasComlssões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidadc; e
de _Legislação Social. favorável, com voto vencido dos
Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.

6
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei
do Senado n"' 337, de 1981, de autoria do Senador Murilo Bada.ró, que altera dispositivos do Código Penal Decreto-Lei n~ 2_848, de7 de dezembro de 1940, e do Código de Processo Penal- Decreto-Lei n"' 3.689, de 3 de
outubro de 1941, tendo
PARECER, sob n"' 5, de 1984, da Comissão
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido._

Setembro de 1985

O SR. PRESIDENTE (Hêlio Gueiros)- Está encerrada a sessão,

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 17 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALI>fON-NA SESSÃCJDES-9-85 E.QUE.
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estão paralisadas 16 universidades federals, organizadas sob o regime de fundação, com um total de 10.255
professores e 11.245 funcionários. O motivo desse movimento de dimensão nacional, que alcança escolas superiores do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pelotas, Rio Grande, Uberlândia,
Ouro Preto, Viçosa, Rondônia, 'são Carlos, Brasília,
Piau1, Rio de Janeiro c Serg'ipe, é um s6: a deterioração
das condições de trabalho nessas instituiÇões.
Como demonstra a Associação Naciorial dos Docentes do Ensino Superior, nas fundações universitária~. "hã
dificuldades concretas para a renovação e a manutenção
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de equipamentos, de material bibliográfiCO, aquisiÇão de _
material para atividades pedagógicas e científicas e assilii ~
-por diante". Paralelamente, docentes e servidores altamente qualificados vêm sendo absorvidos pelas empresas
particulares na medida em que a universidade não oferece as condições mfnimas de trabalho e salários dignos.
Tudo isso conduz a um gradativo, mas grave, empobrecimeilfO-do ensino universitário do País.
Não há dúvida de que essa crise merece tratamento
prioritário" por parte do GovernO Federal, responsâve!
direto pela manutenção dessas instituições. A preocupação é de toda a sociedade brasileira. Afinal, com o esVaziamento das instituições universitárias, não são apenas seus professores, seus funcionários e seus alunos que
perdem. Perde todo o património intelectual e cultural
nacional, perde todo o Pals.
Estou convicto de q_ue o ilustre Ministro da Educação,
Senador Marco Maciel, saberá encontrar uma solução
para o impasse em que presentemente se debatem as fundações universitárias. Para isso, recordemo-nos, o Ministério contará com um substancial reforço nas verbas
QUe lhe são consignadas pelo Orçamento da União para

Terça-feir.a 10

~283

i986, que acaba de ser remetido ao Congresso. Dos CrS
4 trilhões, 986 bilhões que lhe foram reservados para o
presente exercício. o Ministério da Educação passará, no
próximo ano, para Cr$ 38 trilhões, 772 bilhões.
Esse subst~ncial incremento nos recursos conferidos à
educação se deve em grande parte à boa vontade do
atual Çloverno, que abandonou as restrições do anterior
com relação ao ensino, mas o grande mérito cabe aí, sem
dúvida, ao Congresso Nacional. Foi o Congresso que, ao
aprovar em I983 a Emenda Constitucional n9 .24, por
mim apresentada, deu o grande passo para o reforço das
verbas para a educação. O Ministro Marco Maciel, por
sua vez, obteve a rãpida aprovação e sanção do projeto
que regulamentava a emenda, afastando assim o único
pretexto para a não-aplicação do princípio constitucional.
Por todos esses motivos, estou convicto de que serã
possível encontrar-se uma fórmula que superarã, de forma a atender-se aos justos interesses de todas as partes, e
em especial dâ. Nação, a grave crise que afeta hoje as universidades brasileiras, entre elas particularmente as organizadas sob o regime de fundação. (Muito bem!)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.151, de 5 de julbo de 1984, que "coneede isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados para equipamentos de produção cinematográfica".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.151, de 5 de julho de 1984, que "concede isenção dos impostos
de importação e sobre produtos industrializados para equipamentos de produção cinematográfica".
Senado Federal, em 10 de setembro de 1985: .::.. Senador José Fragelli, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 164• SESSÃO, 10 DE SETEMBRO
DE 1985
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
- N9 571/85, encaminftã.nao esClafecimCntos do
Ministério da Fazenda sobre os quesitos constantes
do Requerimento n' 169/85, foimutado com a finalidade de obter informações telldeittes a instruir ostrabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
].2.3- Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado rf.' 259/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ã Lei n9 6.8-99, de 8 de abril de 1981, para determinar a incidência de correção monetária nos títulos
entregues a cartório de protesto, a partir do vencimento.

I .2.4- Comunicação da Presidência
Referente a abertura de inscrições a partir de hoje,
para interpelações amanhã, às quinze horas e trinta
minutos, ao Sr. Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio-.

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR JORGE KALUME- Manifestação

em defesa da Amazônia e a necessidade da conces-

são, por parte do Governo, de tratamentt;? diferenciado àquela Região.

SENADOR ADERBAL JUREM A, como LíderConsiderações sobre declarações atribuídas ao
Diretor-Executivo do CEGRAF, veiculadas no Jornal do Brasil~ edi9ão de hoje.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n9 160/85, soliCitando a transcrição, nos Anais do Senado, do Artigo intitulado
.. direita dá sinais de que está viva", do jornalista
Tarcíso Holanda, publicado no Correio Braziliense,
edição de 24 de junho de 1985. Retirado pela Presidência, tendo usado da palavra os Srs. Hélio Gueiros ,
e Fáb_io Lucena.
-Projeto de Lei ~a Câmara n\1 18/85 (n9
4.337/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n\1 228/81, c:jue atoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a
obrigatoriedade de reprodução pelas editoras de todo
o País, em regime de proporcionalidade, de obras em
caracteres brame; e a permitir a reprodução sem finaHOaCfe-lucrativa, de obras já divulgadas~ para uso ~x
clusivo de cegos. Votação adiada por falta de quoruM.
-ProjetO de Lei do Senado n\1 158/83, que tegula
a utilização e liberação da conta vinculada do FGTS,
para a construção e_ aquisição de casa prôpria. Vo~~~:ção adiada por falta de quorum.

- Projeto de Lei do Senado n9 20/84, que acresenta disposítivo à Lei n\1 6.649, de 16 de maio de
1979, e-Stabelecendo privilégio em favor dos loc~=
târios com mais de 80 anos de idade, no caso de des-_
pejo. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do- Senado n9 337/81, que altera
dispositivos do Código Penal- Decreto-lei n9 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, e do Código de Processo
Penal - Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de
194l. Aprovado em turno suplementar, após usar da
palavra o Sr. Murilo Badaró. À Câmara dos Deputados .

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ENEAS FARIA - Esclarecimentos
ao discurso pronunciado pelo Senador Aderbal Jurema na presente sessão, face à entrevista que teria sido
dada pelo Diretor do CEGRAF ao Jornal do Brasil.
SENADOR ADERBAL JUREM A, em explicação
pessoal - Presteza do_ Senador Enéas Faria, em esclarecer indagaCO-es feitas por S. Ex~. na presente sessão.
SENADOR VIRG!L/0 TÁVORA. Como LíderAgressão sofrida pelo Delegado da FUNAI em Londrina (PR), e seu Assessor, por fndios daquela região.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Discurso do exSenador Ruí Barbosa pronunciado em 17 de dezembro de 1900, no concernente à presença de parlamentareS em plenário.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Dia Mundial da Alfabetização.
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado federal

Diretor-Geral do Senado Federal
JOSE LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo

JOÀO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Oirefer Administrativo
M;(RIO CÉSAR PINHEIRO MAIA
Diretor lndusfli"ial

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Dirator Adjunto

Tiragem: '2.200 exemplares.

Sayão CarValho AraújO, ~'iúvã do ex-ViceGovernador do Estaao de Goiás e ex-Diretor da Cia.
Urbanizadora da Nova Capital dei Brasil- NOVA--CAP, Bernado Sayão Carvalho Araújo.

SENADOR FÃB/0 LUCENA, para um3 comunicação- Nota do Comitê de Imprensa dO Senado Fe~-
deral, contrãrTã- à matéria publicada no .Jornal do
Brasil, intitulado "Congresso Nacional é bico-para
10% de jornalistas de Brasí!ia".

Projeto de Lei da Câmara n9 116/85 (n~' 2.246/83,
na CiSã._d_e -origem), que institui o PRú-FRUTI--:Programa Nacional de Arborização Urbana com Ai-vares Frutíferas e determina outras providências.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicação dos Servidores do DNER, de se estender a
Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviãrias, a todos os funcionários daquele Órgão.

2.2.2 - Comunlca(ão da Presidência

SENADOR GASTÃO MVLLER - Documento
enviado ao Ministro Marco Maciel pelo Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras, a respeito da
problemática das Fundações Universitárias~ SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREIRA- Telegrama recebido por S. Ex• de cafeicultor do Espírito
Santo, de apreensão da classe, face às mudanças a~ministrativas ocorridas no IBC.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Baixo índiCe
do percentual destinado pelo Orçamento da União,
aos gastos de caráter social.
SENADOR MURILO BA DARO- Falecimento
do ex-Prefeito de Turmalina (MO), Sr. Vicente Ariel
Machado.
1.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

ENCERRAMENTO
2- ATA DA 165> SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1985
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.~:-::-_0rldos

tJo ~. !~'-Secretário da Càtriàriúlõs Deputados encaminhando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetas:
- P'rojeto de Lei da Câmara n., 114/85 (n<?
4.983/85, nã. Casa de origem), de iniciativa do Setihor
Presidente da República, que altera a estrutura da
Categoria Funcional de Datilóg"iafo, dO GrupO~
Serviços Auxiliares, e dá outras -providências.
" -Projeto de Lei da Câmara n~' 115/85 {nl'
4.966(85, na Casa de origem), de iniciativa dO Senhor
Presidente da República, que reajusta a pensão especial concedida pela Lei n~ 3.684, de 9-12-59, a Hiida

_Prazo para apresentação de emendas aos Projetas
de Lei da Câmara n~s. 114 e 115,_de 1985, lidos a_nteriormente.
2.2.3- Comunicação
__

Do Sr. Senador Jutahy Magalhães desligando-se
do PDS e ingressando rro PFL.

2.2.4- Requerimento
N~ 343/85, de autoria do Sr. Senador Gabriel Hermes-, solicitando tenham tramitaç-d.o conjunta os Projetas de Lei da Câmara n9s. 149 e 195, de 1984.

2.3- ORDEM 00 DIA
-Requerimento n~' 160/85, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intitulado
"Dir~ita çl_ã sinais de que está viva", do jornalista
Ta!!!tíso Holanda, publicado no Correio Bràziliense,
edição de 24 de junho de 1985. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado nl'
99/79, que estabelece a obrigatoriedade de correção
monetária-dos preços mínimos dos produtos agropecuários e das atividades extrativas. Aprol'ada. À Câmara_dos Deputados.
- Redação- final do Projeto de Lei do Senado n~'
53/83, que dispõe.sobre a realização de palestras, nos
cursos de I~' e 2<? Graus dos estabelecimentos de ensino do País sobre personalidades que se destacaram
no_ Plano NJtCiQn_al ou estadual e dã outras providências. Aprovada. À Câm-ara do_s Deputados.
- Redaçào final do Projeto de Resolução n"
87 (85, que modifica a redação do Artigo I~' da Resolução n~ 129, de dezembro de 1984, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de A lagoas,
a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 5,000,000~00 (cinco milhões de dólares americanosJ, -destinada a financiar o Programa de Investimentos daquela prefeitura. __ Aprovada. Ã promulgação.

- Redação' final do Projeto de Resolução n'
90/85, que autoriza Prefeitura Municipal de Manaus,
Estado. de Amazonas, a contratar oP,crcy_çlo ele crédito no valor de Cr$ 1.335.608.228 (hum bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seisccnto~ e oito míl, du- -zentos e vinte e oito-CI-Uieíros) Apro1·ada. .\. promulgação.
- -Projeto de Lei do Senado n9'99/8l, qur: aUera os
arts. 213, 215 e parágrafo único, 216, 22~ e 226 do
Código Penal (Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de dezembro
de 1940- Titulo VI -Dos Crimes cor:tra os Costumes). Aprovado. À Comissão de Rcdação.
2.3.1 - Comunicação da Prcsfdê'Jlci.l
Não~designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são, em virtude do comparecimento de Ministro de
Estado, na data de amanhã.

2.4- ENCERRAMENTO
3-

RETIFICAÇOES

-Ata da 151' Sessão, realizada em 28-8-85.
-Ata da 140' Sessão, realizada em 16-8-85.

4-ATA D-E COMISSÃO
5-MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
r--SUMÁRIO DA ATA DA 146> SESSÃO,REAL!ZADA EM 22-8-85
Retificaçào
Na publicação do Sumário, feita no DCN
(Seção II) de 23-8-SS, página 2841, I• coluna,
no item 1.2.4 --Comunicação da Presidência,
Onde se lê:
-Arquivamento do Projeto de Lei dO Se-

nado 2.687 (83 ...
Leia-se:
-Arquivamento do Projeto de Lei do Se-

nado n' 267(83 ...
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Ata da 164tt Sessão, em 10 de setembro de 1985
3~

Sessão· Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, João Lobo e Jorge Kalume
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume -

Fábio Lucena -

Odacir Soares -

Hélio Gueiros- Alexandre Costa -Américo de Souza
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- César Cais- Virgílio Távora- Humberto Lucena- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Nivaldo Machado Carlos Lyra ..:.... Heráclito Rollemberg - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - João Calmon - Moacyr

DaHa- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo
Badaró- Mauro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Enéas Faria- Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha.

Na jus(ificação, o Autor alinha argumentos como os
que seguem, e que as Comissões e o Plenário da Câmara
consideram plenamente válidos, razão por que aprovara_m_ o projeto:
-milhares de compostos químicos são usados pelo
homem e, anualmente, a esses são acrescentados cerca de
duzentos e cinqüenta mil novos;
-.:.;;;_o indivíduo, portanto, fica exposto a milhões de toneladas de gases, líquidos e outros produtos químicos
lançados ao ar, às águas e aos alimentos;
-tamanha quantidade de produtos químicos constitui risco potencial e real à saúde humana, face ao perigo
carcinogênico, mutagênico ou teratogêniCo que ofere-

cem;

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciãril.oS no~sos- trabalhqs.
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República
N9 57lf85, de 6 do corrente, encaminhando esclarecimentos do Ministério -da Fazenda sobre os quesitos
constantes do Requerimento n9 169, de 1985, de autoria
do Senhor Senador Nelson Carneiro, formulado com- a
finanlidade de obter informações tendentes a. instrui( os
trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquêrito criada através da Resolução n9 01, de !9.85.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido será despachado à Comissão Parlamentar cfe Inquérito e enCaminhada cópia ao requerente, o noóre Senador Nelson Carneiro.

PARECERES·

N•s 600, 601 e 602, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 133, de 1982
(o\' 2.954-B, de 1980, na origem) que "altera disposiw
tivos do Decreto--lei o\' 986, de 21 de outubro de 1969,

- hâ pois, necessidade de buscar-se a eliminação de
tais substâncias nOCiv:.\s dos alimentos lançados ao consumo;
-todavia, tal se torna impos~ível, pois os rótulos
btriltem informações _üti1ísSimas;
.:..:.."o emprego abusivo de aditivos químicos em alimen~
tos constitui permanente risco para o consumidor, que
poderia ser avisado do perigo, caso o rótUlo informasse
-:correta e amplamente.
Cita,- a justificação, casos indiscUtíveis, que demonstram a necessidade real das alterações propostas a dispositivos- do ato legislativo que aponta - o Decreto-lei n~
986, de 21 de outubro de 1969.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto
de lei da Câmara.
Sala das Comissões, em 26 de maio de 1983.- Mário
Mala, Presidente - Almir Pinto, Relator- Claudlonor
Roriz - Lomanto Júnior - Lourival Baptista.
PARECER N• 601' DE 1985
Da Comlssilio de Economia

--- -Reiiiiõr: seõadOr Cid Sampaio
O ilustre Deputado Lêo Simões propõe que seja alterado o Decreto~lei n9 986, de outuro de 1969, a fim de
obrigar as iridústrias de alimentos a nomear, com clareza, o.s típos de aditivos e a quantidade diária suportável,
de cada aditivo, pelo organismo humano.
~- -~Ela nObi'e- iniciativa incíde em duas pequenas omissões. A- primeira não estabelece o tamanho das letras da
declaração a ser colocada nos rótulos dos alimentos e a
segunda ê a frase "aditivo internacional", acrescido pela
.. em português", dita no item VI, do Artigo 11, que torna a proposta de interpretação ambígua. Assim, proponho a seguinte
EMENDA N9 I-CE (Substitutivo)

que institui normas básicas sobre alimentos".
PARECER N• 600, DE 1985

Da Comissão de Saúde

Altera dispositivos do Decreto-lei n9 986, de 21 de
outubro de 1969, que "institui normas búl.cu sobre

Art. 29 O art. 15 do DecretoMJei n'1986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. Os rótulos de alimentos elaborados
com essências naturais deverão trazer as indicações
"Sabor de'~_e-"Contém Aromatizante", seguidas da
denominação por extenso do nome pelo qual é conhecido internacionalmente, do produto utilizado,
com letras de um milímetro de altura."
Art.

3~

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Comissões, em 13 de agosto de 1984. - Ro-berto Campos, Presidente. Cid Sampaio, Relator -JoséFragelli - Benedito Ferreira - Jorge Kalume, vencido
- Severo Gomes.
VOTO EM SEPARADO. VENCIDO. DO SR. SE·
NADO R JORGE KALUME

- O Projeto de Lei n9l33/82, submetido ao exame desta
Comissão de Economia, proveniente da" Câmàra dos De·
putados, pretende a1terar dispositivos do Decreto-lei nti>
986/69, que institui nór"inas básicas sobre alimentos.
A preocupação do Autor da matéria é quanto ao uso
de ad~tivos químicos n-9S_ alimentos à disposição dos consumidores.
Nesse sentido, exige que os rótulos desses produtos
mencionem, expressamente, por extenso e em português,
o aditivo empregado, bem como a quantidade utilizada.
Os alimentos elaborados com essências naturais dever~o trazer_as indicações "Sabor de ... " e "Contém Aro~
matiZãnte"~- seguida pela denominação, por extenso e em
português, do produto utilizado.
O projeto determina, ainda, a _indic_ação, nos rótulos,
da qoantidade máxima dos aditivos que possa ser ingerida pelo homem, diariamente, sem prejof:ro para sua saúde.
A Legislação vigente, que o autor da matéria pretende
alterar, atendendo à intenção desejada permite, no entanto, a indicação s:amente do código de identificaÇão,
junto ao Ministério da Saúde, do aditivo ou aromatizan~
te usado.
Dessa forma, fica o consumidor impedido de avaliar
as implicações ou não dos alimentos que utilizam aditivos químito"s para a sua S"a'Úde e de sua família, pelo desconhecimento do produto utilizado, seja para conser~
vação ou aromatização dos alimentos.
·
Assim sendo, conclufmos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara ri' t 33f82;
Sala da Comissão~ em 23 de agosto de 1984. -Jorge
K.alume.

alioentos".
PARECER
N•_ 602, DE 1985

O Congresso Nacional decreta:Relator: Senador Almir Plato

Três alterações do Decreto-lei n9 986/69 são propostas
pelo projeto de lei que vem ao exame·deste Órgão Técnico do Senado. _ _ _
A proposição, de autoria dC Deputãdo Lêo- Simões,
preocupa-se com a rotulagem de produtos alimentícios
postos à disposição do consumidor e que contenham aditivos em sua composição. E, por isso, pretende que:
a) no rótulo dos produtos alimentícios haja indicação
dos aditivos intencionalmente usados. por extenso e em
português, tanto quanto a quantidade empregada;
b) também o rótulo aponte a quantidade máxima dos
aditivos utilizados, que pode ser ingerida diariamente
pelo homem, sem perigo para a sua saúde;
c) ainda sejam fc;_itas, no r6tu_lo, as indicações "sabor
de ... " e "contém aromatizantes" seguidas da denominação do produto utilizado, por extenso e em português.

Esta Lei entra _em vigor na data de sua publi-

cação~

Art. 1' O art. 11 do Decreto-lei n' 986, d_e 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alte-

ra-ções:

Da Comissão de Constituiçio e Justiça

--

_R~ator:

I - O inciSo VI passa a viger com a seguinte redação

"Art., II

-~-

Vl-_lndicação do uso de aditivo mencionado-o
expressamente por extenso pelo nome pelo qual é
conhecid_o internacionalmente, com letras de no
minirtlO um milím-etro de altu"ra mencionando a
quantidade e~pre~ada."

e

-II- Fica acresCido o seguinte inciSo X:
"X- Indicação, em letras com mínimo de um
-milímetro de altura, da quantidade máxima dos aditivos usados, que possa ser ingerida por dia, sem
prejufzo da saúde.~

Senador Octávio Cardoso

A proposição que vem a esta Comissão jâ foi, quando
aos seus aspectos, amplamente examinada na Câmara e
por duas das doutas Comissões Técnicas desta Casa.
Em relação aos seus. objetivos, obteve meritórios
aplausos, sem restrições.
- ~ _Tr-~tá:se de ProjetO, inic;:iado pelo nobre Deputado
Léo Simões, que traduz a preocupação de todos pela
saúde pUblica. Centenas, senão milhares de produtos
químicos são adicionados à nossa alimentação sem que
nos d_~!JlOS conta disso. Falh~ a fiscalização, falha a própria embalagem que não esclarece devidamente os consumidores sobre os riscos dos produtos que estão ingerindo.
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Isso porque, pela legislação vigente, a adição de com~
postos químicos nos produtos comestíveh- ·o (jue ocOr~
re, muitas vezes, para evftar a -deterioração dos mesmos
- é registrada, nos rótulos, através de números, codificação da intimidade da fiscalização, mas intraduzível
para o público,
E há mais, segundo informações da Justificação de
fls.:
.. Outrossim, há um tratamento diferente em relação aos produtos destinados ao consumo interno e
à exportaçãO. Para o nacional - é de se deduzirnão há necessidade de informar o consumidor; no
entanto, para o estrangeiro, prevê a lei que os produtos atendam às indicações exigidas pelas legislações alienígcnas. Assim uma lata de doce para exportação conterá -a irldicação dos adiHvos;- Por extenso e de forffia legíVel; para o consunlidor, apenas
letras e algarismos romanos, escondidos na parte
mais marginal do rótulo."
Para corrigir Ütl anomalia, o Projeto altera dispositivos do Decreto-Lei 1'!9}86, de 21 de _.outubro de 1969, que
instituiu "normas básicas sobre alimentos",
Na Câmara, acabou prevalecendo o Substitutivo da
Comissão de Ciêfl_cia e Tecnologia,
No Senado, a Comissão de Saúde deu Parecer favorável ao Substitutivo da Câmara, mas, na Coniíssão de
Economia, o Relator foi vencido e tornou-se prevalecen~
te o voto do nobre Senador Cid Sampaio, com novo
Substitutivo.
Nada temos a opor a essa última decisão. t constitucional, jurídica, está elaborada em boa técnica legislativa
e, quanto ao méritO, não Taz senão aprimorar a proposição original, ·aando~IFie--detalhCs mais esclarecedores
que, segundo penso, atendem plenamente aos objetivos
de defesa do consumidor.
Por tais razões, opino favoravelmente ao Substitutivo
da Comissão de Economia,
Este o meu Parece'r, smj.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985.1- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Relator
- Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros - Martin~ Filho Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães - Nelson Car·
neiro - Fábio Lucena.

PARECER
N• 603, de 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n'~ 218, de 1985, que "introduz modificação na Lei n'i' 6.367, de 19-10-76, que
"dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo da Previdência Social", para o fim de incluir entre
seus beneficiários o membro de unidade familiar do
trabalhador rural, no situaçíto que específica"
Relator: Senador Octávio Cardoso
O ProjetO Sob exame pretende incluir entre os beneficiários do seguro obrigatório contra aci.dente_s do trabalho, abrangidos na conceitu-ação de empregados s_egura~
dos do reginie de previdência Social da Lei n'>' 3.807, de
26-8~60, os membros da unidade·familiar do trabalhador
rural, quand_o_o trahalho re<tlizaNe em regime de economia familiar,
E o faz através de acréscimo- ao texto do§ (9 do art. )9
da Lei n 6.367, de 19-10-76.
Não prevê, cntreiUnto, a correspondente fonte de cus
leio total.
A Constituição Federal, no Parágrafo úni_co do art.
165 est<tbelece:
"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou
benefícios compreendidos na Previdência Social se-rá criada, majorada ou estendida, sem a_ corresp_ondente fonte de custeiO- tot<i.l." --No caso, o projCto cOgita de extensão da prestação de
bencfído CoriiPreeridido n-a PreVidén-cia Social, e como
não indica a fonte-de custeio total daí decorrente, inequivocamente acha-se eivado de inconstitucionalidade.

DIÁRIO DOCONGRESSONACroNAL(Seç-ão II)

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
do Senado n~ 2f8, de 1985, por inconstitucional.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente- Octfivio C8rdoso, Relator
- Luiz Cavalcante (Contra o Parecer do Relator) Nelson Carneiro (Sem Voto) - Alfredo Campos - Henrique Santillo - Hélio Gueiros - Nivaldo Machado Jutahy Magalhães.

PARECER
N• 604, de 1985

Setembro de 1985

PARECERES
N•s 605 e 606, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado o9 4S_J d.J: 1985,
que "torna obrigat6ria a publicação anual, por parte
de todos os órgãos da administração pública, direta e
indireta, das despesas efetuadas com propaganda e
publicidade, discriminando o montante pago a cada
agência ou veículo beneficiado" .
PARECER N• 605, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Henrique Santlllo

Da Comissão do Serviço Público Civil, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n'i' 17, de 1985 (n9 1.29603, de 1983, na origem), que udispõe sobre a defesa
de médico, servidor público, em processos judiciais
decorrentes do exercício da profissão".

Relator: Senador Fábio Lucena
De iniciativa do ilustre Deputado Lúcio Alcântara,
vem a exame desta Comissão Projeto de Lei, dispondo
sobre a defesa de médico, servidor público, em processos
judiciais decorrentes do exercfcio da profissão.
Justificando a Proposição, esclarece o seu Autor que o
objetivo primordial é promover a defesa do médico, que
seja servidor público da administração direta ou indire-ta, nos processos judiciais decorrentes do exerc(cio da
piofiSsão, através do serviço jurídico do órgão em que
ele esteja lotado. Existe apenas uma condição para que
essa defesa seja exercitada- a de_ que o inquérito admi~
nistrativo não haja concluído pela culpabilidãde do médico_
Estabelece, por esse motivo, que o médico, servidor
público da administração direta ~u indireta, será defendido nos processos judiciais decorrentes d_o exercício da
profissão, pelo serviço jurídico do órgão onde estiver lotado, desde que a conclusão do inquérito administrativo
seja a de que não agiu com dolo, culpa ou inobservância
de regra étic'!-Temosvisto, com freqUência, avolumarem~se casos de
processos judiciais contra médiços, tuja imputação principal seria a existência de culpa ou a inobservância dare~
gra técnica,
_
Médicos do INAMPS ou de Hospitais Públicos, afirma mais o ilustre Autor, têm sido chamados às_barras
dos Tribunais para enfre_ntarem processo movido sob a
alegação de erro médico_~_ora é: um anes.tesista, ora um
cirurgião, ora um clínico geral.
A defesa é garantia constitucional, preceituada no art.
153, § 15, em processo judicial o_u administrativo e cOmpreende a ciência da acusação, a vista dos autos com
oportunidade para oferecimento de contestação e pro~
vas, a inquirição de testemunhas e a observância do devido_ processo legal. 1:: o que nos ensina o Doutor Professor
Hely Meirelles.
A defesa é um princípio universal dos Estados do Direito, que não admite postergação nem restrição e deve
ser amplamente exercida.
O-que pretende, em suma, a Proposição é colocar à
disposição dos médicos, servidores públicos, os serviços
jurídicOs dos órgãos, a_os quais estejam vinculados, para
que prestem a eles a devida assistência juâiciãL
Entendemos, como o seu Autor, que a medida proposta evitará uma séríe de inconvenientes e, ao mesmo tempo, servirá como resposta adequada da Administração a
um _processo judicial que, de certa forma, também a atinge.·.
-·--Ressalte-se que o Projeto propõe a assistência jurídica
aos médicõs, servidores públicos, desde que não tenham
agido com dolo, culpa ou inobservância de regra técnica,
provado por conclusão do inquérito administrativo.
Considerando oportuna e justa a presente Proposição,
só~ os, no âmbito desta ComissãO,_ pela sua aprovação.
- Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1985.- Alfredo Campos, Presidente - Fábio Lucena, Relator Nivaldo Machado- Jutahy Magalhães.

A proposição em análise visa- a tornai- obrigatória a
publicação anual discriminada das despesas da Administração Pública, direta e indireta, Com propaganda e
publicidade.
2. Pondera o autor, em sua justificação, quC:, no
mundo de hoje, õs veículos de comunicação de rríasSa,
como meios de ligação entre o Estado e o cidadão, assu~
mem o papel de influenciar as opiniões e o comportamento das pessoas, pelo seu poder de persuasão e pela
profunda penetração na rotina da vida dos cidadãos.
3, Conclui o rCpresentante do Estado da Bah'la que a
fiscalização popular e parlamentar poderão evitar a discriminação política, algumas vezes exercida por parte do
Ex_ecutivo, para atingir aqueles veículos de comunicação
que não se subordinam à sua vontade e exercem seu direito de crítica aos atas detentores do poder.
4. Os chamados ••mídia" dominam, sem dúvida, os
indivíduos e a própria sociedade como um todo. O Estado, expressão máxima da sociedade humana, não estâ
imune ao seu poder e influência. Aliás, o próprio Estado,
como ensina a história, costuma assenhorear~se da tecnologia das comunicações com·o objetivo de adquirir-lhe
o controle, senão o seu monopólio.
5. Diante_dessa realidade inconteste, os cidadãos e os
governos democráticos têm necessidade inelutável de
precaver~se contra o monopófio das comunicações por
parte dos poderes públicos.
6. Ademais, um dos princípios básicos que norteiam
a Administração Pública é exatamente a publicidade.
isto é, a todo negócio administrativo deve ser d:tda ampla divulgação, a fim de que os aámihistrados possam
avaliá-lo.
Dentro dessa perspectiva, e nessa linha de raciocínio
insere-se a medida legíslativa ora examinada, razão que
me. leva a julgá-la merecedora do apoio deste órgão téc~
nico.
Por constitucional, j_u_rídico, e no mérito, por oportuno e conveniente, opinamos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Heorlque Sandllo, Relator - Nivaldo Mechado - Américo de Souza - Nelson
Cãmeiro --:- Raimundo Parente - Hélio Gueiros- Oct6vio Cardoso- Luiz Cavalcante- .Jutahy Magalhães.
PARECER
- N'i' 606, de 1985
Da ComissãO- de Serviço Público Civil
Relator: Senador Hélio Gueiros
O Projeto sob exame tetri por objeiívo tornar obrigã-

tória a publicação anual discriminada das despesas da
Administração Pública, di reta e indireta, com propaganda e publicidade. Deteanina que a publicação seja feita,
anualmente, em veículos de expressiva circulação, estabelece prazo e discrimina os dados a serem divulgados,
além de ordenar que a veiculação em órgãos particufares
de comunicação observe os preceitos de licitação estãbelecidos pelo Decreto-Lei n"' 200, de 25 de fevereiro de
1967. e_lep-isl:~l:'~n r.omplementar
Na justificação, observa o ilustre Autor do Projetõ
que "os meios de comunicação de massa, como veículos
de ligação entre o Estado e o cidadão" assumem, "com
crescente intensidade, no mundo de hoje, o papel de influenciar ·_aJ; _opiniões e comportamentos das pessoas,
pelo seu poder de persuasão e pela profunda penetração
na rotina da vida dos cidadãos". Adianta mais que "a
fiscalizã.ção popular e do Congresso poderá evitar a discriminação política, algumas vezes exercida por-parte-do
Executivo para atingir aqueles veículos de comunicação
que não se subordinam à sua vontade e exercem seu direito de crítica aos atos dos detentores do poder"

Setembro do 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A Comissão de Constituiç3o-e Justiça acolheu a proposição, por considerá-la consfitucional, jurfdica e, no

mérito, oftortunã e conveniente.
A medida é, realmente_salutar, e, no momento em que,
como observa o digno Senador, povo e Congresso readquirem seu direito e dever de policiar a administração
pública, é necessário criar condições pal-a que os cidadãos possam acompanhar o desempenho de seus dirigen-

tes. Se os meios de comunicação de massa assumem pode-se dizer- o poder de mode_Iar, de formar a opinião Pública, é necessârio que o povo pos..c;a_. pelo_ menos,
fiscalizar o uso que o Estado faz dos veícUlos de informação que o atingem.
Isto posto, op\Oo pela aprovação dÕ ProJeto.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1985.- Alfredo Campos, Presidente - Hélio Guelros, Relator Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães.

PARECERES N•s 607 E 608, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1985,
que "cria o balanço trimestral de transporte áereo".
PARECER N• 607, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Fábio Lucena
O Projeto em epígrafe, de autoria do eminente Senador Jutahy Magalhães, cria o ••Balanço Trímestral de
Passagem e Transporte AéreO"_. que_ tem por objetivo relacionar no Diário Oficial da União as paSsagensaêras
emitidas em favor dos servidores dos Órgãos da Administração Direta e dos da Administração Jndireta, bem
como das Fundações instituídas pelo Poder Público; determina que tais balanços devam ser publicados de for- _
ma consolidada, pelos MiniStérios setoriais e pela Presidência da República, discriminando-se os valores das
passagens aéreas nacionais e internacionaiS, o valor das
despesas com combustível e manutenção das aeronaves
sob a jurisdição do Ministério setorial, bem como os nomes dos funCionUríos ou pessoaS beneficiadas.
· O ilustre Senador justifiCa sua_ Proposição, invocando
a moralidade administrativa e a necessidade de se evita('
gastos desnecessários por parte das autarquias, das fundações e das empresas públicas, com relação ao uso das
aeronaves das próprias repartições.
2.- Na justificação,-·acei:ttua o insigne parlamentar
que .. uma das tarefas báskas do Poder Legislativo é, justamente, controlar os excesso~ potenciais do Executi_vo,
em consonância com o artigO -~5 de nossa Lei M-ãíor".
Este dispositivo, a· sua Vez, estabelece que .. a lei re&ulará
o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal. dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta". Como a iniciativa
das. leis cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado federal, exsurge incontroversa a constitutionalidadc ao PI-OjefO.
O Autor da Proposição enfoca, na suã j1,1stificàtiva, a
existência da Lei n~> 7.295, de 19 de dezembro de 1984,
como forma de realçar a função de controle e de fiscalização dos atos do Poder Executivo pelo Poder Legislati-

vo. Por oportuno, ressálte-se que o Projeto não entra em
testilhas com aquele diPloma legal; ao invés, mostra~se
como um ''plus", em relação a ele, evidenciando ~uajuridicidade.
-- - No que pertine à regi mentalidade e técnica Ie:gistatíva,
desnecessário qualquer Y.CpafO.
3. No mérito, o texto da Proposição fala mais alto
que qualquer toa que se queira entoar em Seu- prol.
4. Ante o exposto, por não ostentar a eiva de iilconstitucionalidade ou injurídicidade; por estar acorde com
as normas regimentais e se revestir de_boa técnica legislativa, somos pela aprovação do Projeto, ressãltando sua
oportunidade e conveniência.
Sala das Comíssões, 26 de junho de-1985.- José lgnáclo Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator Luiz Cavalcante- Lenoir Vargas- Octávio CardosoSeYero Gomes- Jutaby Magalhães (abstenção)- Nel~
soa Carneiro - Roberto Campos.
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dades da utilização e autoridade, servidor ou pessoa
beneficiada."

PARECER N• 608, DE 1985
.Da Comissão do Serviço Público Civil
Relator: Senador Nivaldo Machado
De iutoria do nobre Senador Jutahy Magalhães, vem
a exame da Comissão do SerViço Público Civil o Projeto
de Lei n9 66, de 1985, que cria o ... Balanço Trimestral de
Passagem e Transporte Aéreo", com o objetivo, expresso
no parãgrafo único do artigo 1"'• de .. relacionar, no
Diário Oficial d1_1 União (DOU), as passagens emitidas
em favor dos servidores _da Administração Direta e dos
da Admirii~tração Ind_ireta, bem como das Fundações
-instituídas pelo Poder Público". A lei projetada estabelece a obrigatoriedade de os balanços serem publicados de
forma consolidada, pelos Ministérios setoriais e pela
Presidência da República (art. 2"'); enumera os dados que
deverão constar dos b.it.lanços (art. 39), neles incluídos os
valores das passagens aéreas nacionais e internacionais e
das despesas com combustível e manutenção das aeronaves sob jurisdição do Ministêrio setorial, c os nomes dos
funcionários ou pessoas beneficiadas.

Ç> obJet:ivo final visado lJt:IO ilustre Senador e a moranuade administrativa que aconselha o estabelecimento de
certas regras para coibir abusos na concessão de passagens aéreas e para evitar gastos desnecessãrios por parte
das autarquias, das fundações e das empresas públicas,
com relação ao uso das aeronaves das próprías repartições. Por outro lado, diz o nobre autor da proposta, a
publicação dos referidos balanços possibilitará um controle permanente prevenindo abuso de poder.
Por último, salienta o digno parlamentar que .. uma
das tarefas básicas do Poder Legislativo é, justamente,
CQntrolar os excessos potenciais do Executivo em consonância _COm o art. 45 de nossa Lei Maior", segundo o
qual "<i lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara ·aos Depuút.dos e pelo Senado Federal, dos atas do
Podeç Executivo, inclusive os da administração indireta".
A Comissão de ConstituíÇão e Justiç3., pOr unanimida·
de, acolheu o Projeto por constitucional_ e jurfdico, por
estar- acorde cOm~as normas regimentais e revestir-se de
boa técnica legislatíva, resultando sua oportunidade e
conveniência.
_ _
A lei projetada
reâlmente, salUtar, na medida em
que objetiva permitir um c-ontrole e uma fiscalização permanente dos atas do Executivo quanto à concessão de
passagens aéreas e uso de aeronaves própriis. Quer-me
parecer, todavia, que a simples ~elaçã_o das passagens
emitíáas, dos- valores, -dispendidos e dos ber.teficiârios
não permiti rã, como se pretende, um juizo de valor sobre
a necessidade do serviço ou a legalidade da concessão.
Melhor seria se se fizesse constar do balanço a referência
ao ato administrativo que autor'iúr a viagem, o destino f
a finalidade desta. Por outro lado, é necessário que se
possa identificar o beneficiârio de cada passagem
evitan-ifO-se meras refãÇQeS-ísoladaS- qUe não permitem
efetivo controle e eficiente fiscalização. Mutatls, mutandis, a observação é válida para o disposto no item II do
art. 3'>'..

e,

PÕr último, parece-me inteiramente desnecessário, -por
-redundante, o qualificatiVo, .. setOTiais", dado ao substantivo .. Ministérios" no art. 29 e_no item II do artigo 39_.
isto posto, com aplausos à excelente iniciativa, opino
por que Seja açolhida a Proposição com as seguintes
emendas:

Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1985 . ...,... Alfredo Campos, Presidente - Nivaldo Machado, Relator
- F_ábio Lucena -_J~_c~.tahy Magalhães, sem voto.

PARECER
No 609, DE 1985
Da Comissilo de Educaçi.o e Lunura, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 266, de 1983 (n~' 2.120--B, de
1983, na CuACie origem), que "dispõe sobre o vestibular para os Cursos de Comunfcaçi.o Social, nas
condições que especifica, e dá outras providênclu".
Relator: Senador Álvaro Dias
A proposição sob análise, de autoria do Deputado

Luiz Maia, pretende dispensar do concurso vestibular,
para os cursos superiores de Comunicação Social, os
candidatos portadores de Certificado de Conclusão de
Curso de 29 Ora u que estejam filiados a sindicatos ou entidades associativas de jornalistas, pelo prazo mínimo de
2 (dois) anos, ou que tenham o mesmo periodo de prãtica na imprensa, comprovãvel nos registras da Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho. Esse tratam~nto
será aplicado somente nos dois primeiros vestibulares,
apenas nas Unidades Federadas onde inexiste o referido
curso em funcionamento.
A justificação da proposta se apóia nos seguintes argu·
mentes:
" .. Há quem afirme que o êxito na profissão de comunicador depende em 40% de vocação, 30% de ex~
periência e 30% de' conhecimento. Donde se conclui
_que, na formação desse profissional, experiência e
conhecimento se equilibram, em termos de valores
acima dos quais se sobrepõe a vocação.
Exemplo bem característico dessa afirmauva é a
existência de excelentes jornalistas, repórteres, colunistas, radialistas, editorialistas, comunicadores, en~
fim, que, embor-a: -não possuindo curso regular de
Comunicação Social, graçâs à vocação e à experiên~
cia de trabalho, chegam a marcar época e inovarestilos no campo das comunicações."

O objetíiio da proposição,- como s~ vê, é substituir a
competência pela formalidade e, ap dispensar os jorna~
listas que preenchem as condições do artigo 1~>, do concurso vestibular, possibilitar-lhes o ingresso direto no
cursº- superior de Comunicação Social. Em tese, a idéia
seria possibilitar a profissionais não graduac!os, com ex~
periênciã., ~-ã-Cessõ ma.ís fàCil, mesmo onde houvesse outros çursos, As novas faculdades ou cursos, receberiam
uma contribuição valiosa destes profissionais-que se integrariam com os demais alunos sem experiência.
_Portanto, a medida pretende estimular aqueles que,
por vocação, aliada à experiência, mesmo sem formação
profissional, jâ trabalham no campo das comunicações.
Isto posto, e por achar que o projeto em estudo êjusto
e oportuno, somos por sua aprovação.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1984.- Aderbal
Jurema, Presidente- Álvaro Dias, Relator- Joio Calmoo -_Jorge Ka.lume - NiYafdo rylacbadf,).

PARECER
N• 6'10, de 1985

·~·_ÉMENDA.N• l~CSI'Ç

Da Comissão d~_ Ed_ucação e Cultura, ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 182/84 (n9 2.106/79, na Casa de
origem}, que uproíbe o fumo nas salas de aula, auditórios e bibliotecas dos estabelecimentos de todos os
graus e modalidades de ensino e dá outras providên-

Suprima~sç do art(go 2"' a expressão ••setoriaiS".
· EMENDA N< 2-CSPC

Dê-se ao artigo

3~> ~

Seguinte redação:

••Art. 3Q
~· •••••••••••••••••
I - a relação das passagens aéreas emitidas,
.discriminando-se o destino, os valores das passagens aéreas nacionais ~_interr1acionaís, os nom_es-dos
respectivOs funçionfu:i9s õu pes_~oas beneficiadas, o
ato administTãtivo que autorizar a viagem e a finalidade desta;
II- o valor das despesas com combustível e manutenção das aeronaves sob jurisdição do Mlm~
têriO ou da Presidência da República, datas e finali-
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-cias".
Relator: Senador Joio Calmon
O Projeto de Lei n"' 182/84, de autoria do ilustre De-)Utado Ruy Côóo. traz. entre outras, a justificação de
o vício de fumar pode ser considerado um problema
brasileiro, sobretudo de uma população constituída, na
maioria, de jovens Vulneráveis aOs- apelos publicitá.rios e
aos modismos. t esta a camada da população que mais
·eonsome cigarros no País ou se expõe, como fumantes
~ue
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passivos, aos efeitos d_o_ uso indiscriminado do fumo em
ambientes fechados, como salas de aula, auditórios e
bibliotecas. Além dos prejuizos causados à saúde, a poluição ambiental pode reduzir, inclusive, o rendimento
da aprendizagem do aluno dos três graus de ensino e privar a escola de exercer, através de atitudes práticas e concretas, o seu papel de formadora de hábitos éticos do
mútuo respeito.
O Projeto responde, no âmbito escolar, aos problemas
que têm sido colocados com clareza por organismos nacionais e interriRciOnais, domo a Organização Mundial
de Saúde, que considera a ••pandemia tabágica o maior
problema de saúde pública da atualidade",- sobretudo
pelo aumento da mortalidade por doenças respiratórias,
como bronquite crónica, enfisema e câncer pulmonar. E
autoridades médicas estabelecem também correlação significativa entre o hábito de fumar e as doenças car:diovasculares._Na verdade, a ação preventiva junto à juventude estudantil revela-se o melhor caminho e o mais económico para se evitar toda uma série de males quedestroem parte das forças produtivas da sociedade.
Convém salientar também o sentido pedagógico-do
Projeto, o qual consubstanciado nos parágrafos primeirO
e segundo do art. 1<? afasta posições extremadas e irredutíveis. Com efeito, o § 19 abre aos fumantes a possibilidade de usarem de seu direito de fUmar em locais designados, a critério do dirigente da escola; e o § 2<? determina que os Regimentos Internos dos estabelecimentos de
ertsino assegurem o cumprimento efetivo da Lei, adotando penalidades aos infratores. Assume-se; deste modo, a
sâbia postura de que são as próprias escolas que devem
disciplinar a respeitosa convivência de fumantes e nãofumantes, preserva'ndo, porêm, as salas de aula, as
bibliotecas e os auditóriOs dos maléficos efeitos do fumo.
Por essas razões, somos de parecer que esta Comissão
deva acolher favoravelmente o Projeto, cuja inspiração
maior é a de incitar as instituições escolares ao desempe1 nho de sua função construtiva e fomentadora dos boils
hábitos na juventude.
_
Sala das Comissões, em 5 de setembro de 1_985. Aderbal Jure-ma Presidente- João Calmon Relator Álvaro Dias - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

PARECER
N• 611, de 1985
Da CõrDissão de Educação e Cultura, sobre o P.:ójeto de Lei da Câmara n<? 33, de 1985, (n<?t.SSO-A, de
1983, na Casa de o-rigein), que "declara Feriftdo Nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Conscíência Negra pela comunidade afrobrasileira''.
Relator: Senador Nivaldo Machado
O PrOjeto de Lei n' 33, de 1985, de auto-ria d-o]ly_sire
Deputado Abdias do Nascimento, tem por objetivo declarar o dia 20 de novembro, aniversário- da morte de
Zumbi e ..Dia Nacional da Consciência Negra", Feriado
Nacional a ser comemorado em todo o território nacional.
O autor justifica a_ Proposição lembrando ser o dia 20
de novembro o desfecho de um episódio da maior significação para a História do Brasil: a epopéia da República
dos Palmares, liderada e organizada por africanos rebelados contra as torturas e desumanização do escravismo.
Os quilombos - continua a Justificação:- nunCa foram apenas redutos de escravos fugidos, mas constituíram uma antecipaçã:o do protagonismo do povo brasileiro em sua luta por independência, igualdade e democracia. E a República dos Palmares pode ser considerada
a primeira e única experiêRciã -de verdadeirã liberdade,
harmonia étnica e igualitarismo econômico-sodal registrada em nossa História. Zumbi, seu último 'líder, tombou em pleno combate (1696), passando a ser o dia 20 de
novembro, hã jã vários anos, comemorado pela comunidade negra e por patriotas de todas as origens raciais.
oportuno salientar, ainda de acordo com o Autor da
Proposição, que a data a ser instituída como Dia Ni:tcio- nal da Consciência Negra e Feriado Nacional transcende

e:
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o interesse da comunidade afro-brasileira como símbolo
histórico âe doação heróica de vida em favor da liberdaw
de e de recusa, em terras brasileiras, de toda e qualquer
forma de escravidão.
· N~ verdade, o PrOjeto não se limita ao sentido retros-w
pectivo de rememoração de um passado distante, mas
confere ao fato relembrado, pela instituição do Feriado
Nacional, condições adequadas à criação de uma verdadeira consciêricia patriótica de luta e amor à liberdade.
Este sentido dinâmico e prospectivo era, sem dUvida, o
que o grande Joaquim Nabuco propugnava na obra ••o
Abolicionismo" (1883), ao aliar sua vitoriosa cainpanha
com a formação de uma nova consciência de patfiotlsmo. São suas estas palavras: .. Para que o patriotismo se
purifique, é preciso que a imensa massa da população livre, mantida em estado de subserviência pela escravidão,
atravesse, pelo sentimento da independência pessoal,
pela convicção da sua força e do seu poder, o longo estádio que separa o simples nacional- que hipoteca tacitamente, por amor, a sua vida à defesa voluntáría da integridade material e da soberania externa da Pátria- do
cidadão que quer ser uma ~-U:il.idade ativa e -pensante na
comunhão a que pertence".
O Projeto do eminente Deputado Abdias do Nascimento contribuirá, sem dúvida, para a formação desta
·consciência, atributo primordial de uma cidadania ativa
e partiCiparite, pelo que somos favoráveis à sua aprovação.
Sala das Comissões, em 5 de setembro de 1985. Aderbal Jure-ma, Presidente - Nivaldo Machado, Relator- Álvaro Dias- João Calmon- Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 1<?Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 259, de 1985
Acrescenta dlsposldvo à Lei n<? 6.899, de 8 de abril
de 1981, para determinar a Incidência de correçio
monetária nos títulos entregues a cartório de protesto,
a partir do vencimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 No art. 19 da Lei nl' 6.899, de 8 de abril de
1981, é acrescentado o seguinte parágrafo sob ri9-21', com
renumeraçào do atual § 21' para § 39:
..Art.

I~'

§ 2<? Sobre os títulos de crédito entregues a car- .
tório de protestos, além dos juros legais, incide tam_, bêm a correção monetária calculada a partir do vencimento.
Art. 21' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 301

Revogam-se as disposições em' contrário.
Justificado

Sobre os valores dos títulos de crédito cobrados no
cartório de protesto incide, presentemente, tão-somente
juros legais.
Tal situação vem causando prejuízos ao sacador ou titular do crédito, que de nenhuma forma vê recompor-se
o valor da importância garantida pelo documento, tudo
isto numa- época de inflaçãO avassaladora.
_Tal a razão do presente projeto de lei, sugerido pela
Assembléia Legislativa de Santa Catarina.
Sala das Sessões_, em lO de setembro de_l985.- Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.899, DE 8 DE ABRIL DE 1981
Determina a aplicaçio da correçio monetária nos
débitos oriundos de declsio judicial, e di outras providências.
O Presidente ~a R.epública, faço saber Que o Cong-rCs-so N açioQal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
ArL 1<? A correção monetária incide sobre qualquer
débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.
§ !9 Nas execuções de títulos de dívida líquida e cer. ta, a correçã:o será calculada a contar do respectivo ven·
cimento.
§ 2<? Nos demais casos, o cálculo far-se-â a partir do
ajulzamento da ação.
Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, regulamentará a forma pela qual será efetuado o
cálculo da correção monetãria.
Art. 3~' _O disposto nesta Lei aplica-se a todas as causas pendentes de julgamento.
Art. 4' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArL 501 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1981; 160~' da Independência e
93~' da República. - JOÃQ FIGUEIREDO -lbrahim
Abi·AckeJ - Emane Galvêas - Joltf Flávio Pécora Hélio Beltrio.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
que, de acordo com o Requerimento nl' 303 1 de
1985, aprovado no dia 13 de agosto último, comparecerá
amanhã, às 15 horas e 30 minutos, neste plenário; o Ministrú de Estado da Indústria e do Comêrcio, Doutor
Roherto Gusmão. Assim sendo, a inscrição para interpelações à sua Excelência fica desde já-facultada aos Srs.
Senadores, transferindo-se, para a sessão ordinária do
dia 12, aquelas inscrições porventura efetuadas para o
tempo- dos oradores do expediente de aJJ]anhã.
comunic~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge
Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte dísciirso.) - Sr. Presidente, Srs. senadores:
O tema da minha abordagem desta tarde é a Amazônia. Não me vou deter nos mistérios que ainda continuam insondáveis ali, não obstante a tecnologia de hoje.
Não irei me apoiar no conselho de Plínio em sua História Natural:
"Nifo se ·me afigui'a bein oríiltlr 'Certas coisaS,
principalmente as que se passam longe do mar, embora a muitos possam algumas delas parecer prodigiosas e incríveis."
Terei que omitir n"ão apenas as fantasiosas estórias,
mas muitas das suas realidades, pois o meu objetivo é dizer que aquele mundo de água e floresta do nosso terri~
tório pátrio, c-om área correspondenfe a 64% da sUa superfície total e demograficamente vazio, pois contém menos de 10% da população do país, deve ser motivo de re1lexão de todos nós brasileiros.
Reiteradas vezes tenho proclamado ·1ue a Amazónia
deve merecer, por algum pertodo, tratamento diferenciado das outras regiões, para poder desenvolver-se; mesmo
porque, como afirma Teixeira Soares, Embaixador e escritor, "A Amazônia continua a ser um desafio pernlanente à imaginação criadora do homem brasileiro".
E, conhecedQr da problemática amazônica, ensina:
"Contudo, grandes problemas só podem ser resolvidos
com audácia criadora".
Será que conviria lembrar as fases de fastlgio experimentadas pela grande área? Reluto, para não tumultuar
o raciocínio, mas acho ser necessário fazêwlo, mesmo
dentro de uma dosagem homeopática, a partir da sua co~
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Ionização, determinaâa pelo Marquês- de POmbarno Séâreas mais desenvOlvidas, receberá 1 trilhão e 200 bilhões
culo XVIII, associada a ''nada menos de 26 fortificfe: cruzdfos.
cações", a elevação, pela. Lei de 5 de setembro de 1850, _
.·Será-qUe a -~maz6nia deve apenas continuar sendo a
da Comarca do Rio Negro à Província do Amazonas e
~amt;ntadora_cl.e_ áre?s ricas em seu detrimento? Quais
atravês da de nl' 586, de 6 do mesmo mês e ano, o Goveros m.otiVos._das autoridades responsáveis se manterem ceno Imperial autorizou a navegação a vapor no Amazo~as e surdas a essas desigualdades? I?entro desse pressuposto qUem poderá negar o -desejo oCulto de solapar para
nas e águas do Parã; "enquanto o Ministério -de 1866,
enfraquecer, ímitaildo aquela figura que afaga- e ao mespelo Decreto de 7 de setembro, abria a Amazônia à nave-mo tempo espanca e faz-se de louco ante o instinto natugação e comércio de todas as nações"-.
ral de defesaL.
Acrescente-se a criação dos TerritóríOs federais de
E tudo isso acontece quando a Proposta Orçamentária
Rondônia (hoje Estado),-Amapá e Roraimª', por Getúlio
Varga~ as tinhas telegráficas de Rondon; o estabeleci~
para 1986 é de 656 trilhões e 100 bilhões de cruzeiros,
- ·ffiuito acima do atual exercício_ que é de Cr$
menta da Zona Franca, pelo Presidente Castello Branco;
a criação das regiões militares do Exêrcifo, Marinha e
88.872.115.000.000.
Aeronáutica e seus núcleos pelas distantes fronteiras, e a
Por que os recursos também para a Amazônia não
permanente assistência aos habitantes da hinterlândia; as
ã:C~mpanham o percentual do orçamento da União? Que
estradas que Juscelino Kubitschek construiu, como a
d~tino é esse reservapo para a Amazônia de verdadeiro
nlefwsprezo, embo~a ela tenha o sentido babilónico nos
Belém-BrasíHa, a Brasília-Acre, favorecendo Mato
campos mineral, vegetal e animal, no entanto se acha
Grosso e Roitd6nia; as vâiias hidroelétricas, defltre as
quais a gigantesca Tucuruí; o porto de Itaqui, para o
garroteada, pro fundamente negligenciada e sintomaticamente vilipe~diad·a?· Essa -tática não eStarã apoiada na
transporte do minêrio ferrífero; e os iriCentivoS fiscais.
Seiitençajã dífundida que ..Oada desorganiza tanto comO
Incluiremos neste elenco de beneficias as universidaa inflação"? Ou. dentro de uma outra_6iica satãnlca que,
des que serviram para despertar conhecimentos nos joaliãs, é_- de Lenin: "para destruir a sociedade burguesa,
vens e conseqUentemente aprimorá-los, como vêm fazendo d1uturnamente.
devemos conspurcar-lhe o dinheiro", como fórmula de
Embora essas meclidas tenham contribuído para memantê-la presa ao atraso ou subdesenvolvida, por certo,
para não se tornar uma concorrente de alguns estados
lhorar sua condição de vida, contudo, continuo defenrobustos.
dendo mais facilidades com legislação cbndizente às suas
peculiaridades, pelo menos nos campos económico, soOs :imazônidas pedem para não_serem margírializados
diante do crescimento brasileiro para o qual a grande
cial e administrativO.
área estã COlaborando com suas matérias-primas e espeE advogando essa idéia; desde o meu alvorecer políticíalinCnte-COm os minerais de todas as qualidades, cuja
co, foi que apresentei- à cOnsideração do Senado alguns
produção, só em 1984, alcançou a expressiva soma de
projetas. se acolhidos, trariam benesses para a área e
Cr$ 1.274.858.689 (Uin tfilhâo, duzentos e setenta e quapara o Brasil, com aumt"nto de sua receita tributâria.
tro bilhões, oitocentos e cinqUenta e oito milhões, seisE aqui vale repetir:
centos e oitenta e nove mil cruzeiros}; também foigrailáe
1) Projeto n9 117, de 1979, "sobre a aplicação, coffio
incentivo fiscal, na ãrea da SUDAM, da totalidade do
a arxecadação fiscal da União, excluindo pequen_a parte
Imposto de Renda devido pelas pessoas flsicas ejur(dicas
de Mato Grosso e Ooiás; eis os resul_~dos: em 1984, só o
domiciliadas na Ama.zônia", como exj)erlêricia, por um
Imposto de Importação somou mais de 141 bilhões de
dfuZéiros; ·o Impõsto sObre Produtos Industrializados ulperíodo de dez anos;
trapassou os 224 bilhões de cruzeiros; o Imposto Único
2) criação da Zona Franca do Acre, com sede na cidade de Cruzeiro do Sul;
so_bre Minerais, somado ao Imposto sobre Substâncias
~incrais, subiu a mais de 114 ~ilhões de -cruZefros; e o
3) isenção da cobrança de multas e de Corl-eção moImposto de Renda retido na foÔte sup.erou os 89 bilhões
netária, nos débitos relativos ao ITR sobre imóveis situalotalizan_do 568 bilhões!
dos na Amazónia legal;
4) aumento do percentual do IOF sobre a arreca-Quer dizer, acrescido" ao dos minériOS, teríamos quase
dação nacional-de 4% paraS% e para o nordeste de-8%
2 trilhões de cruzeiros recolhidos ao Tesouro Nacional.
para 10%;
5) criaçãO da Secretaria Especial para a Região
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex' um aparte?
Amazónica - SEARA - cuja proposta tem o núniero
O SR. JORGE KALUME- Já ouvirei V, Ex' Gosta7, de 1980; já aprovada pelo Congresso NaCional em 23
ria apenas que V~ Ex• esperasse um momento.
de maio e encaminhada à consideração do Poder ExecuE, no ano de 1985, as condições se encaminharam para
tivo;
uma arrecadação ainda mais robusta só no primeiro se6) ainparo aos Baldados da Borracha, atrãvês do
mestre~ o Imposto sobre Importação jâ ultrapassou 125
Projeto 122/80, também de nossa autoria.
biJhões; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):
Corporificadas essas idéias às medidas jâ em prática
224 bilhões; o Imposto Único sobre Minerais, acrescido
na grande área, teríamos resUltados compensadores num
. do Imposto Sobre Sub~t~ncias Minerais, __obteve 121 bi~
curto espaço de tempo.
lhões, enquanto o IrrlpoSto de Renda retido na fonte alMas enquanto nos esforçamos em aprimorar o que foi
cançou mais de 127 bilhões de cruzeiros, sem se falar em
feíto, sen1imo-nos frustradoS- diante do indiferCiltismo
outros impostos menos importantes enl termos quarititaexistente, acentuado mais ainda com o passar dos dias.
tivos.
.
Muitas das nonnas criadas, foram sorrateiramente
Ouço V. Ex•, com muito prazer.
surrupiadas antes mesmo do seu amadurecimento em
prejuízo da sua infra-estrutura, como os recursoS origiO Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kal~me,
nârios do PAM, do PIN, do PRONASEC; do PRO-_Q_~jo, como ~mazônida e sobretu® corpo brasileiro,
TERRA, do PRODASEC, permanecendo, porém, clausolidarizar-me com V. Ex• pelo fecundo pronunciamento
dicante, o POLAMAZÓNIA. Digo claudicamente por~
que está a fazer, da tribuna do Senado da República.
que em 1984, dos recursos nurri total de crs
Associo~me ao entusiasmo mas, sobretudo, à indignação
384.485.000.000, foi repassada a rnfima soma de 20 bique V. Ex• manifesta no seu pronunciamento.
lhões e 250 milhões !]e cruzeiros, o equivalente a menos
O SR. JORGE KALUME- A indignação é de todos
de 6% do que lhe era devido!
nós: incluindo V. Ex•, o Senador Hélio Gueiros e tantos
E para este ano, apesar d~ inflaçãO-galopante, contará
outros.
com a soma de 31 bilhcks de cruzeiros. b. irrisório o va·
lor, e um acinte às nossas mínimas necessidades! A caO Sr. Fábio Lucena - Porque, além de ser de todos
racterística odiosa não parou àt Foi muito além, até dinós, eminente Senador Jorge Kalume, essa indignação
rei à estratosfera do achincalhe aos amazônidas, pois o
passa a ser a mãis-Sêria advertência que se pode fazer ao
orçamento que deveria consignar para a SUDAM 1 triGoverno e à NaÇão, no sentido de que a Regiao AriiazôIhão e 200 bilhões, fora reduzido, pasmem os meus Panica nãO mais suporta esta política,-que eu diria de absores, para 262 bilhões e 200 milhões de cruzeiros. Todos
luto desdém pela sua existência_ e -pela existência das podenunciamos o corte injusto e prejudicial à Anlazônia e
pulações da nossa sofrida Região. Em 1970, no dia 9 de
ao próprio Brasil. Enquanto ~sso a SUDECO, que abriga
maio, o Senador Geraldo Mesquita, do seu Estado, em
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discurso pronunciado da tribuna do Senado, pedia socorro -a:o" Governo brasileiro, e citava esses números, Sr.
senador Jorge K3.1ume, que são tãO -dramáticos quanto
os que V. Ex• está revelando. Dizia o Senador Geraldo
_Me..<;quita, lá àquela altura- faz mais de 15 anos- a
População do seu Estado, o Acre, tinha 60% do seu contingente dependendo da economia da borracha. E cálculos feitos pelo eminente Senador, conterrâneo de V. Ex',
davam conta de que a renda per capita média do Estado
do Acre, dn popLdação acreana, era da ordem de 70 cenuivos de-O:ólar, evidentemente ao preço da época. Tudo
isso, nobre Senador, em que pesem os avanços obtidos
- ao longo desses últimos 20 anos, sobretudo com o lançam~nto da "Operação Amazônia", em 1966, a bordo do
navio "Rosa da Fonseca", operação que teve como prin~
cipal patrocinador o Presidente Humberto de Alencar
Castello Branco; apesar da criação da Zona Franca--de
Manaus, apesar da instituição do Programa de Integração Nacional e da conseqUente construção da rodovia Transamazônica, cOmo braço de cruz da rodovia
Belém-Brasília, apesar dessas tentativas todas, nobre Senador, é pungente constatar que atualmente os problemas amazônicos continuam, senão iguais, pelo menos
em dimensão muito mais agravada do que os de há IS ou
20 anos passados. Com relação_ ao orçamento da SUDAM, que foi rudemente cortado em 75%, só vejo uma
solução, nobre St.'llador Jorge Kalume: é que a Amazônia detém no S~nado Federal, a Amazônia legal, a área
da SUDAM, detêm 24 Senadores, mais de 1/3 do Senado e, na Câmara dos Deputados, conta com li O beputajos federais - isto computando os Estados que integram a chamada Amazônia legal, por conseguinte, a
área da SUDAM. E a solução que vejo para que o Governo contorne este dramâtico problema se chama obstrução. Nós, os Senadores e os Deputados da Amazónia,
devemos fonnar um bloco cçmpacto no sentido de obstruir a votação do Orçamegto_da República para o próximo ano, atê que, nessa fase puram!!nte obstrutiva, pos-sa o Goven1o rever o err'ó que cometeu e recõlocar as requisições orçamentárias da SUDAM em níveis compatíveis com as reclamações dos GOvernadores da nossa Região. Se não lançarmos mão desse reCufso, nobre Senandor, q~e é O da obstrução, estaremos sendo CO•partícipes
deste grave atentado que se estã cometendo contra aRe~
gião Amazónica. Embora determine a Constituição Federal que, até triitía- dias antes do prazo de infcio do
exercíciO firianceiro Seguinte, (j" Congresso Nacional não
devolva o projeto de lei orçamentária para sanção preSidencial, este será tido corno sancionado, nós, se obstruirritos-em votação, estaremos pelo menos não sendo cúmplices dessa trama. dessa tramóia, desse golpe ruinoso
que se vem de desfechar sobre a nossa sofrida Região.
Meus parabéns a V. Ex', Senador Jorge Kalume. V. Ex•
não fala pelo Acre, fala pela Amazônia inteira. e fala por
todo o Brasil amazónico, isto ê, por toda a inteireza da
Pâtri~_Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JORGE KALUME- V. Ex• me estimulou•
ainda maís, a continuar ao lado dos companheiros da
Amazônia e, por que não dizer, dos demais Estados do
Brasil que amam este solo- e a continuar nesta luta em
prol daquela Região tão desabrigada, tão abandonada, e
que exige e pede o olhar contemplativo, pelo menos, da
NB.ção bi-asileira.
Eu gostaria de dizer a V. Ex• que não estou aqui na
qualidade de pessedista nem como opositor, mas na qualidade de 1:1mazônida porque, acima de amazônida, para
mim, só_ ó Brasil. -Estou olhando a Região, a Região que
DOS viu nascer, que nos criou e que tem ajudado este
Pafs, desde o Século XVIII ou XIX; ela tem contribuído
com grandes somas para enriquecer o erário nacional.~
natural, é JUsto que o erário de hoje, jâ que o Brasil estâ
mais robusto, vã ao encontro das suas necessidades, para
ajudá-la a deslanchar, a se desenvolver com mais força.
Mas, eu gostaria de mostrar a V. Ex•, que me honrou
com o seu aparte, Outros dados que eu trouxe extrapronun_ciamento: só as reservas de minerais de Carajás estão
calcUladas hoje que é a "terra do ilustre e eminente defensor, também, da Amazônia; Senador Hélio Gueiros -;,.._;_
em 1_8 bilhões de toneladas de ferro de alto teor; em 4 bilhões de toneladas de bauxita - é de assombrar o mun- 1
do! -; em 10 milhões de toneladas de cobre metálico.
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além do ouro; em 100 milhões de toneladas de manganês; em 40 milhões de_toneladas de níquel e 35 milhões
de toneladas de cassiterita, próximo a São Felix do Xingu, e uutros minerais, inclusive o ouro.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. JORGE KALUME- Depois de oferecer estes
dados, quero ouvir V. Ex• que é do Nordeste e que nos
ajudou a desbravar a nossa Região.

O Sr. Helvidio Nunes- Nobre Senador Jorge Kalume, apenas para manifestar meu aplauso às considerações_em de[esa da Amazônia, que V. Ex~ está produzindo. Seria oporturio também lembrar- que a Região
nordestina jariuifs-faltou ao Norte, inclusive na colonização de lá está presente o homem do Nordeste. Quando
se criou, nci País, uma verba especial destinada ao desen~
volvimento do Nordeste, fomos os_ prime1ros a aplaudir
o ato presidencial que repartiu esta verba com a Amazô~
nia. De maneira que, neste instante, e fazendo remissão a
esses dois fatos, eu gostaria de, mais uma vez, mariifestar
de público a solidariedade do Nordeste para com a Região que V. Exf, com tanta proficiência, defende nesta
tarde.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Helvídio
Nunes, foi com renovada alegria que ouvi o aparte de so~
lídariedade de V. Ex~ Efetivamente, as nossas Regiões
Norte e Nordeste são sempre postergadas. Será que esta
medida e esta conduta em relação às nossas Regiões são
propositais pãrã cada vez mais, nos enfraquecer?!:. a per~
gunta que deixo neste Plenário. Incorporo com alegria o
aparte de V. Ex•
O Sr. Hélio Cueiros- Permite~me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Jorge Kalume?
O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex• com muíto
prazer, nobre representante do Estado do Pará.
O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Jorge Kalume,
eu desconfio, às vezes que estamos aqui confinados e que
a nossa voz muito mal passa desta abóbada que está
sobre o Senado. Porque -os números repetídos por V.
Ex•, a respeito da marginalização da Amazônia, são im·
pressionantes, não é possível que alguém do Governo
não esteja ouvindo- uma proposta orçamentária de um
trilhão de cruzeiros reduZida, no MinistéríO do Interior,
para 900 milhões de cruzeiros, e concretizada pela SE~
PLAN, na proposta enviada ao Congresso Nacional, em
282 bilhões de cruzeiros - ê absolutamente incrível e
iriacredítável! É a marginalização completa da Amazô~
nia como se a nossa Região não existtsse e, atê pelo ta~
manha geográfico, ela tem que ser enxergada; _somos
60% do Território nacional, mas o que estamos receben~
do é menos de 1% do Oiçamento da República! E V. Ex•
mostrou a marginalização da Amazônia. Quero -dizer
que, além de marginalizada, ela está sendo espoliada,
porque V. Ex• sabe muito bem que esses projetas mine~
rias- e talvez o meu Estado seja hoje a maior província
mineral do País O SR. JORGE KALUME- E do mundo!
O Sr. Hélio Cueiros- ... _esses projetas minerais não
estão trazendo progresso e desenvolvimento para o meu
Estado, por exemplo. Verifica V. Ex• que a bauxita é ex~
portada na base de 20 dólares a tonelada e o meu Estado
recebe de imposto uma base de meio dólar a tonelada,
porque o Governo dispõe da faculdade de esclher a_ que
preço quer pagar o imposto. Por outro lado, a política de
exportação do País fez c_om que o meu Estado exportass_e
mercadorias com isenções de 60 mHhões de dólares, em
1984. Sessenta milhões de dólares foi o valor de _um e_m~
préstimo que o Estado do Pará, com inuita luta, canse~
guiu aqut no Senado da República, ainda assim dividido
em três parcelas: 20 milhões de dólares em 1984, 20 mi~
lhões em 1985 e mais 20 milhões em 1986. Pois bem, só
de uma tacada, a União nos tirou, no ano passado, 60
milhões de dólares de imposto. Além de sermos margina~
lizados, estamos sendo pilhados. Veja V. Ex• o caso de
ouro: o Estado do Pará é hoje o maior produtor de _ouro
do País, e o que fica no Estado?- Somente 0,70% do va~
lo r do imposto, somente isto, o resto é burac_o._E ~_Ex•

sabe muito bem que essas riquezas minerais não são re~
novãveis: ou se lira algum proveito delaS enquanto po~
dem estar sendo exportadas ou, então, acontecerâ o mes~
mo que ocorreu com o Território do Amapá, que está
com as suas reservas de manganês exauridas e pouca coi~
sa ficou lá para o progresso do Território. De modo que
eu quero me solidarizar com o discurs() vibrante, corajO~
soe valente, que: raz V. Ex•, além de esperar que alguém
do Governo rios ouça, porque não é pOssível <j_ue se fale,
que se mostrem dados ,escandalosos, como o que V. Ex•
está trazendo, de vinte bilhõ_es de cruzeiros durante o
ano ·para o Polamazônia, é o programa que atende a to~
_das as prefeituras de todos os municípios da Amazônia, e
60% do Território nacional receba, como disse V. Ex•, 20
bilhões de cruzeiros para o ano inteiro. Isto é um escár·
nio, é um deboche e Cl>-pero, nobre Senador Jorge Kalu~
me, que alguém do Governo nos ouça, que V. Ex• e o
ilobre Senador Fábio Lucen'a tenham as suas- voze-SOuvi~
-das por-alguém do Governo que possa decidir. Como-eu
disse, não é possível esperar que à Amazônia chegue uma
televisão para mostrar que a gente está comendo calan~
go, para que o Brasil enxergue a Amazônia. Muito grato
a V. Ex•
O SR. JORGE KALUME-SabiaqueV. Ex, viria ao
nosso encontro, porque V. Ex•. por várias vezes, já usou
esta t_ribuna em defesa não ,só do seu Estado, como de
toda a Amazônia.
Tenho aqui um algarismo- e não vá se impressionar
- a respeito do seu Estado: só no ano passado, o Pará
contribuiu com Cr$ 352.289.558.000 cruzeiros de mi~
nério, que ele deu para a União e nada recebeu em coo~
trapartida. Portanto, quero mais uma vez agradecer a V.
Ex' pelo aparte também vibrante e leaL
Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ...
O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a
campainha.) - A Mesa avisa ao ilustre Senador que o
seu tempo está esgotado e pede que encerre o seu discurso sem mais apartes.
O Sr. Virgnio Tá"Yora- Eminente Senador, abra uma
pequena exceção !. ..
O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer! O
Presidente será generoso, mais uma vez.
O Sr. Virgnio Tá"Yora- Eminente Senador, o discurso
de V. Ex', tão veraz quanto contundente, retrata uma si~
tuação que não ê exclusiva só da Amazônia, o é também
da região nordestina. V, Ex• com números incontestá~
veis, como brevemente vamos fazê~o para a nossa área,
mostra que na inversa proporção da extensão e da rique~
za mineral que contém, a Amazônia é contemplada pelo
Poder Público, e diremos que, também na inversa proporção dos compromisso-s e promessas assumidos publí~
c~ mente do palanque, da tribuna, através de entrevistas,
pelos responsáveis rriii.iores Peta Nova República, nesta
proporção inversa, repetimos, é que o Nordeste estã,
também, sendo aquinhoado. Dias atrás chamamos a
atenção do que estava acontecendo com o Projeto Nor~
deste. Sr. Ministro Couto aqui chegou a nos dar razão,
quando apresentamos ao mineiro que foi doU6lé de Go~
vernador aqui, no Distrito Federal, o que realmente ha~
via de_ concreto neste Projeto Nordeste e com ·que tristeza
vemos estampados em folhas de jornais, de dias atrás, e
hoje repetido, de que justamente está encalhado o desembolso de recursos do Banco Mundial, como dissemos
da _tribuna onde V. Ex• ocupa, para dois Estados que já
tinham assinado fracionadamente a parte que hipotetica~
mente dever~lhes~ia caber nesse projeto, Sergipe e Rio
Grande .do Norte, única e exclusivamente por uma razão: não tinha o Governo brasileiro alocado recursos e
nem _realmente definidas as prioridades do projeto em re~
lação àquelas duas unidades federativas. Veja V. Ex• que
o seu discurso é oportuníssimo, vem na hora exata, e
mostra, com riúmeros, como vamos fazer, também, em
relação ao N_ordeste - esperamos nós - na primeira
ocasião, de que words, words, but words, como diria Sha~
kespeare- isto mesmo: palavras, palavras, palavras, é o
que ouvimos em relação às nossas Regiões, mas, real~
mente, o que assistiinos é o atendimento rápido e preciso
às regiões ricas, às regiões-.,- sem que se faça jogo de_ pa~
lavra- menos precisadas.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Mesa solicita
ao nobre Senador encerre o seu discurso, pois a lista de
oradores ê longa e o seu tempo já está esgotado.
O Sr. Ni"Yaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O

sr:- Gastão

Müller- Permite

v'.

Ex• um aparte?

O SR. JORGE J(ALUME- Um instante, nobres Senadores.
Desejo apenas agradecer ao significativo aparte do
nobre Senador Virgílio Távota, cujo Estado que n!prbsenta nesta Casa contribuiu, valorosamente, para ajudar
a Amazônia, como também os Távoras, que muito deram de si em favor daquela Região e muito especialmen~
te em ·prol do Acre. Portanto, nobre Senador Virgílio Tá~
vara, incorporo, com muita alegria e honra, o aparte de
V, Ex• ao meu pronunciamento desta tllrde.
Nobre Presidente. eu gostaria de ouvir os dois aparteantes e encerro.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O tempo de V.
Ex• já está ultrapassado em mais de cinco minutos. A
Presidência solicitaria que V. Ex• não concedesse mais
apartes.
O SR. JORGE I(ALUME- Vamos ouvir apenas os
dois aparteantes e concluiremos.
Gostaria que V. Ex• fosse rápido com o seu aparte
nobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Ni"Yaldo Machado- Nobre Senador Jorge Kalume, a bancada nordestina neste Senado- e os Anais
da Casa registram este fato na defesa dos interesses da
Região, sempre contou com o apoio e a soHdariedade
das Bancadas das demais regiões macrogeográficas do
País. Isso nos impõe o dever - nesta hora, quando V.
Ex• traz números tão eloqUentes que superam as palavras de_ levar a V. Ex• o nosso apoio na luta que vem travando para que o Norte, que sempre ficou relegado a
plano secundário nas preocupações dos altos Conselhos
da República, não deixe escapar a oportunidade de ser
contemplado no Orçamento federal com os recursos necessários ao encaminhamento e à solução dos seus grandes problemas. Subcontinente que é, a Região Norte merece do Governo Federal atenção prioritária-pelo querepresenta e pelo que significa no contexto nacional. Não
só pelas suas riquezas, as riquezas que estão no seu sub~
solo, as riquezas de que o nosso País ostenta, o Norte
não pode perder a oportunidade de conquistar melhores
dias a que faz jus a sua população laboriosa e sofrida,
Mas porque, integrando o nosso País, como uma das
regiões mais esquecidas, deve merecer tratamento igual
ao das demais Regiões brasileiras. Esta, a razão pela
qual aqui, neste rápido aparte, quero traduzir a minha
solidariedade, que sei, é a solidariedade da região nor~
destina, já expressa na palavra de dois dos seus mais eminentes representantes ao pleito que V. Ex• formula, e ao
protesto que faz contra o descaso, em que sempre foi deixado o Norte do País.
O SR. JORGE KALUME- Vou responder o aparte
de V. Ex•, depois que ouvir aqui o nobre Senador Gastão
MUller, último aparteante, por Mato Grosso, para-eu en~
cerrar.
Concedo o aparte ao nobre Senador Gastão Milller.
O Sr. Gastão Müeller- Senador Jorge Kalume, eu,
naturalmente, como amazônida que também sou~ pois
sou do Estado de Mato Grosso_- quando houve a divisão de Mato Grosso em dois Estados, a lei da divisão es~
tabelecia que Mato Grosso seria Amazônia. E tem uma
situação sui generis, porque também Mato Grosso pertence à Região Centro~Oeste - estamos divididos entre
as duas Regiões. Mas o Senador Hélio GueiroS definiu
bem a situação nossa, porque procurou fazer um protes~
to solene, formal e honesto. _E um trilhão, vamos dizer
em números exatos, um trilhào, que era a previsão orçamentária _da nossa Região, reduzida para 900 bilhões,
aindã vá lá, mas se reduzida pela poderosa Secretaria, a
SEPLAN, para 200 bilhões ê, como se diz. na gíria- em
Mato Grosso, e em quase todo o Brasil, "o fim da pica~
da." Esses cortes, etl os represento pelo corte definitivo
do prosseguimento das obras das eclusas de Tucuruf, do .
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rio Tocantins, que seria uma ·abra admiráVCJ para a

re~

gião amazônica, transformando os rios Araguai e To-

cantins numa hidrovia de dois míl quilômetros de extensão; O corte da verba para o prosseguimento, mesmo
que seja em câmara lenta, da construção das eclusas de
Tucurui mostra e simboliza beni que quem está plaitejando, na SEPLAN, estã fora da realidade brasileira e, especialmente, da realidade amazônica.

O SR. JORGE KALUME- Diante do aparte de V.
Ex' e do nobre representante de Pernambuco, Nivaldo
Machado, eu gostaria de lembrar Arquimedes: '~dai-me
um ponto de apoio que, com uma alavanca, suspenderei
o mundo".
Temos os dois instrumentos: o ponto de apoio é a nossa riqueza, e a alavanca, o nosso poder político. Se uníssemos o Norte com o Nordeste, não serramos tão menosprezados.
Muito obrigado a V. Ex•
Concluo, Sr. Presidente:
Por aí se vê que a Amazônia, quaiúlii requer-atCilção
do poder central, está somente pedindo uma contrapartida ante o fornecimento âe recursos piifa os gastos governamentais.
Não é nova essa situação, comentada-no-liVro "Amazônia", de Breno Augusto dos Santos;
A Amazônia, nos diversos ciclos de sua história
econômica -cacau, bori'aCha, caStanha-do-Pará e,
mais recentemente, a exploração madereira e de minérios -sempre teve seus interesses manipulados
pelos centros externos controladores dos mercados
de seus produtos. De fato,-tem ocorrido na prática a
política de exploração do ..celeiro"- ou do "almoxarifado", para se usar uma imagem mais de acordo
com os dias de hoje- que muito pouco têm deixado de saldo à região. Mesmo dos períodos de apogeu económico de seus ciclos a herança foi muito
pequena, e só compartilhada por suas elites, permanecendo a maioria de sua população marginalizada
de qualquer processo de desenvolvimento social. De
tempos em tempos surgem arautos das grandes potências mundiais que pregam ·a: internacionalização
do "celeiro", e algumas tentativas indiretas e mais
concretas são ensaiadas, às vezes com sucesso, a fim
de que o saque de suas riquesas possa ser feito com
mais liberdade e eficácia. Na realidade, a Amazônia
não tem estado preparada para reagir aos mercados
que manipulam seus produtos e nem à política que
controla seus interesses.

E acrescenta o mesmo autor, em texto que corresponde aos nossos reclamos:
A Amazônia, apesar de sua aparente unidade e
simplicidade, na realidade corresponde a um complexo gigantesco, que constitui urna dádiva e um desafio aos brasileiros. A multiplicidade de seus ambientes geológicos já deu testemunhos de um potencial mineral que conclama um esforço geral para o
seu desenvolvimento, com o concurso dos órgãos
governamentais e das empresas estatais e privadas
- e mesmo das multinacionais, quando necessário e
conveniente aos interesses brasileiros.
Os que não conhecem a Amazônia, e logicamente os
seus problemas, porque lá não viveram, não sofreram,
não sentiram as suas necessidades mais prementes, não
experimentaram a solidão ante o seu insulamento, deveriam pelo menos louvar-se no conselho de Camões:
"Não se aprende, SenhOr, na fantasia, sonharido,
imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e
pelejando."
Era o que eu tinha a dizer~ (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Aderbal Jurema (PFL-PE) peço a palavra como Líder.
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Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, como Lider do
PFL.

3~93

O SR. ADERBAL JUREMA (PFL.PE. Como Líder,
prónuncia o segUinte_" discurso. Scw-evisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda hoje, pela manhã, estava eu lendo sobre a Revolução de 1817, para fazer uma conferência, à noite, no Instituto Histórico e
Geogrãfico de Brasília, sobre "Pernambuco e as Revoluções Libertárias", quando encontrei a figura de um
cerfo Capitão Pedroso, que se atràvessou na frente da
Junta Revolucionária para receber a escritora Maria
Grallam, Ime_diatamente, o Presidente da Junta Chamou
o Capitão Pedroso e: lhe disse: "Capitão,_ aqui s6 quC:tn
fala é o Presidente da Junta Revolucioriária."

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles -Gabriel Hermes --Carlos Alberto
-Martins Filho·- Guilherme Palmeira- Amaral Peixoto - Severo Gomes - Roberto Wypych - Lenoir
Vargas- Octavio Cardoso.

Em seguida, vejo no Jornal do Brasil, Sr.Presidente,
que um Diretor desta Casa, o Diretor da Gráfica· do senado, dá uma entrevista com manchetes, analisando o
número de funcionáiicis que encontrou, em face do número de_ funcionáiicis que havia sido nomeados _pela Admin_!stração p~~s~da. _
·
-

Votação, em turno único, do Requerimento n9
1609, de 1985, de autoria do Senador Fábio Lucena,
solicitando a transcr~ç~o, nos Anais do_ Senado, do
Artigo intitulado_ "direita dá sinais de que está viva", do jornalista Tarclsio Holanda, publicado no
Correio Braziliense, edição de 24 de junho de 1985.

E, Sr. Presidente, surpreendeu-me, sobretudo, falar na
necessidade que tinha de reduzir esses funcionários, para
que pudessem caber na Gráfica do Senado. E, numa
hora em que todos estamos sendo vigiados, em que estamos sendo criticados até pela nossa freqUência a estaCa-sa, e como, Sr. Presidente, se pode admitir uma coisa
dessas.
Imediatamente, o pernambucano que ocupa o lugar de
Senador nesta Casa,ligou para o seu colega do Paraná, o
Senador Enéas Faria, 19-Secretário, manifestando a- sua
surpresa diante daquela entrevista. E_o Senador Enéas
Faria, imediatamente me respondeu que já havia chamado ao seu gabiriete o Diretor da Gráfica, e que ele havia
confessado a S. Ex• que não havia dado entrevista alguma.

V~ja~ b~m. trata':'se de um dos jornais mais sérios deste País, o Jornal do Brasil, cuja tradição e seriedade temos que respeitar. E diz o Diretor que que não deu a entrevista. Imediatamente, eu disse ao Senador Enéas Faria que era preciso que o Diretor da Grãfica se dirigisse
ao jornal, por escrito, afirmando que aquela entrevista
não tinha sido de sua autoria. E o Senador Enéas- Faria
me respondeu que ele ia fazer isso mesmo.
Por isso é que venho- a esta tribuna, Sr. Presidente, esperando que se confirmem as palavras do meu colega Senador Enéas Faria, porque esta Casa, pela sua tradição,
jamais viu Mesa alguma consentir enl que diretores dessem qualquer tipo de entrevista. Por esta Casa deve falar
o seu Presidente, é esta a tradição, estão aqui os Senadores para confirmar; é esta a tradição da Casa; deve falar
apenas o seu Presidente, porque para isso ele foi eleito,
para dirigir, como supremo mandatário desta Casa, os
seus destinos.
Sr. Presidente, espero, portanto, 24 horas, para que,
amanhã, todos nós, Senadores, que estamos intranqUilos
e ofendidos, o Jornal do Brasil, órgão do maior respeito
na opinião impressa deste País, publique o desmentido
do Diretor da Gráfica do Senado, sobretudo esta Gráfica, se não está com os seus órgãos em dia, como o Diário
do Congresso e como o Diário do Senado, sabemos que
vem atrasado e não podemos criticar porque, sem dúvida, motiVõs-iêcnicos levam a isso. Respeito esse atraso,
mas não-posso respeitar dizer-se que a Gráfica do Senado tem funcionários demais e está com o Diário ilo Congresso e com o Diário do Senado çom as suas publicações
retardadas,
"Erilão, há alguma coisa; há o que diria o poeta Carlos
Drummond - "alguma pedra no caminho". Esta ••pedra no caminho" seria, em última análise, incompetênda
- dOs que têm a responsabilidade de atualízar a publicação
do Diário do Senado.
Sr. Presidente, era isto que eu queria dizer a V. Ex• e a

esta Casa porquanto, na minha vida de homem público,
defeitos tenho, mas não sei ter o defeito de calar diante
de uma arbitrariedade como esta. Nenhum diretor desta
Casa po-de falar em nome desta Casa, só quenl pode fazêlo é o -sei.! Presidente, que foi eleito por esta Casa. (Mui to
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) hora do Expediente. Passa-se à

Está finda a

ORDEMDO DIA
Item 1:

Em votação o requerimento.
O Sr. Hélio Gueiros --Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O. SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros, pela ordem.

O SR. HtLIO GUEIROS- (PMDB- PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo apenas inCfa8ãr Pár que o avulso não- inclui o
texto do artigo cuja inserção vamos autorizar; transcreve
apenas requerimento do nobre Senador Fábio Lucena,
fazendo referência a uffi artigo. Acontece que esse artigo
foi publicado em junho. _Sei_ que o --autor do artigo ê um jornalista da maior
competência, idoneidade, serenidade, honradez e integridade, mas seria interessante que o avulso consignasse o
texto desse jornalista para que a Casa tivesse melhores
condições, tanto mais quanto o artigo foi publicado em
junho, portanto já há três meses~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• tem razão. A Presidência Vai mandar retirar o item I da pauta,
para complementação e depois voltará, de acordo com o
Regimento, para ser aPreciado.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a paf3vra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem.
O SR. FÁBIO LUÇENA (PMDB - AM. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sfs. Senadores:
Quero fazer uma proposta a V. Ex• e peço a aquiescência do nobre Senador Hélio Gueiros, para que V. Ex•
submeta à votação o item 1 e que providencie a posterlori, para a próxima sessão, a distribuição do avulso, porque este requerimento já está com sua apreciação bastante atrasada, Sr. Presidente. Tendo em vista a importância
da matêria, rogo-lhe que a submeta à apreciação do Plenário, com o adenda que acabei de formular.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
acolhe com toda a simpatia o r~querimento do nobre Senador Fábio- Lucena, apenas frisando que como já havia
sido proclamada a decisão incluirá na Ordem do Dia da
sessão extraordinária de hoje, a votação do iteni l.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 2:
Votação em segundo turno, do Projeto de Lei_ da
Câmara n9 18, de 1985 (n' 4.337/84, na casa.de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Santa Catarina e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 526 e 527, de
1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de FinaiiÇ'as.
Passa-se à votação da matéria, que nos termoS do inciso II, alínea b do art. 322 do Regimento Interno depen-
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de, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo
processo eletrônico. Tendo havido, entretanto, acordo
entre as Lideranças a matéria será submetida ao Plenário
pelo processo simbólico.
Votação do projeto em segundo turno.

Os Ses. Senadores que o aprovam queirani.-perm3riecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado,'

O Sr. Enéas Faria- Sr. Presidente, peço verificação
de votação.
O SR- PRESIDENTE (João Lobo)- Será feita averificação solicitada pelo nobre Senador Enéas Faria.
As Lideranças já votaram favoravelmente.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares
para proceder·se à nova votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores jâ podem. votar. (Pausa.)
(Proceder-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SR. SENADORES:
Aderbal Jurema - Albeto Silva - Alcides Saldanha
-Amaral Peixoto --César Caris- Enéas Faria- Fábio Lucena- Gastão MUller- Hélio Gueiro-s- HeiV{.:dio Nunes- .Humberto Lucena- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Martins Filho- Moacyr Dalla- Murilo Badaró -Nelson CarneiroNivaldo Machado- Roberto Wypych- Virgflio Távo-

ra.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) Votaram "SIM"
21 Srs. Senadores~ .Não há quorum.
-- -A Presidência vai suspendei' a stssão por dez minutos
fazendo soar as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a Plenário.

{SusjJ"ensaâs 15 horase34 minUtos, a sessão é reaberta às 15 horas e 40 minutos.)
-

O SR. PRESID-ENTE (João Lobo)- Está reaberta a
5e$São. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
· dispensa de proceder a verificação s_olicitada.
O Projeto de Lei_da Câmara nl' 18/85, fi~ com avotação adiada por falta de quorum.
Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída dos Projetas de Lei do Senador n~'s 228/81, I58J83 e 20/84, ficam com a sua apre:..
ciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 6:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
da Câmara nl' ·18, de 1985 (n9 4.337/84, na casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado_
de Santa Caúiriila e dâ outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n's 526 e
527, de 1985, das Comissões:

- de Serviço Público Civil; e
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Discussão do
projeto em turno suplementar.
O Sr. Murilo Badarô- Peço a palavra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Tem a palavra
q nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADAR(J PRONUNCIA DIS-

CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBUCADO POSiEii.IORMENTE.

O SR.-FRESJDENTE (JOão Lobo}= O projeto continua em discussão. __ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis-cussão.
Encerrada a discllSsão, sem emendas, o projeto é dado
como definitivamente aprovado, sem votação.
A matêria vai à Câmara dos Deputados.

t

o seguinte o projeto aprovado
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Redação do 'encido para o turno suplementar do
Projeto de Lei do Senado n9 337, de 1981, que altera
disposithos do C6digo Penal - Decreto-lei n~' 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, e do C6digo de Processo
Penal - Decretro-lei nl' 3.689, de 3 de outubro de
1941.
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' O art. 42 do Código Penal- Decreto~lei n~'
2;848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a
seguinte redação:
..Art. 42. Compete 3o juiz., na sentença, determinara pena aplicâvel, dentre as cominadas alter·
nativamente.
§ 19 Para fixar a pena, o juiz atenderá:
I - à personalidade do rêu, -considerando-lhe
idade, educação, profissão ou ofíCio, situação econômica, imtecedentes civis, policiaiS- e judiciais; procedimento na vida familiar e social; comportamento
e estado de ânimo antes, durante e após o crime e
quaisquer outros elementos reveladores de conduta
e .carâter;
II - ao grau da culpabilidade; e
UI- à extensão do dano ou do perigo de dano
~--- causado à vítima e seus dependentes e à sociedade
em geral.
§ 29 O juiz, na apreciação dos fatos e obedecidos os limites da pena cominada ao crime, estabeleCerá 8pena base, aplicável se não ocorrer qualquer
das hipóteSes previstas nos púágrafos seguintes.
§ J9 A circunstância agravante ou atenuante fa- culta ao juiz aumentar ou reduzir a pena.
§ -4'1- -0 juiz atenderá à causa determinante do
aumento ou da redução da pena, sem ficar adstrito
aos limites da cominada ao crime."
Art. 21' São introduzidos no Código de Processo Pew
na}.:... Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941, as
segUintes· alterações:
a) Suprima-se o § 29 dO art. 408, re-nuriú!r8.ndo-se os
demais;
b) Os arts. 413, 414, 416, 422 e o parâgrafo úniC9 do
art. 424 passam a vigorar com a seguinte:
4
'-Art. 413. Proferida~-a s-entença de pronúncia;·
ou de irnpron:úricia, dela serão intimados o advogado constituído e o órgão do Ministério PúblicQ.
Art. 414. O advogado do rêu poderá interpor
recurso da pronúncia, o ·qual será procesSado _e jul~
gado, mesmo não estando preso o réu.
Art. 416. Transitada em julgado a sentença de
pronúncia, o juiz abrirá vista dos autos, por cinco
dias, sucessivamente, ao órgão do Ministério Público e ao defensor do réu, que poderão requerer diligência, juntada de documentos e depoimento pessoal de testerpunhas.

.

Ar1. 4~: Se_, ao transitar em jUlgado a sentença de pronúncia, rião houver advogado constituído nos autos para defesa, o juiz darâ defensor ao reu, que poderá em qualquer tempo constituir advogado p~ra subs~ituir _ri defensor da~-~~o.
A.rt. 4-24.
. ..•• ' •.•....•.• ' •. ,_, •.........
--paragraro-úníco.
·tribunal de Apelação poderá, ainda, a requerimento do réu· ou do Ministério
P.úblico, determinar o· "desaforamento, se o julgamento não se realizar no período de seis meses, contado do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, desde que para a demora não haja concorrido o
réu ou a defesa."
C) lndllã-se, no art. 425, § (9; corit à seguinte- redãi;ão, -renumerando para 21' seu atuat parágrafo único:-..§_19__ 9 julgamento deverá ser marcad~ para
dentro dos seis meses a partir do trânsito em julgado
da sentença de pronúncia."
d) Os arfs~427 e428 passam a vigorar com a seguinte
redação:
~~Art.__427. -A convocação do júri far-se-â me-diante edital, depois do sorteio dos cinqüenta jurados que tiVerem de servir na sessão. O sorteio far-seá de um a cinco dias antes do primeiro julgamento.

·--a

Art. 428. O sorteio far~se-â a portas abertas e
um menor de dezoito anos tirará de uma urna geral
as cédulas com os nomes dos jurados, as quais serão
recolhidas a outra urna, ficando .a chave resPectiva
em poder do juiz. Todo_s os atos e resultados serão
r_eduzidos a termo pelo escrivão, em livro a esse fim
destinado, com especificação dos cinqUenta jurados.''
e) O art~ 429 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
..§ 31' Juntamente com a intimação, deverão ser
entregues aos jurados sorteados as cópias a que se
refere o § 29 do art. 466."

f) Os arts. 433,439, 442e443 passam a vigorar com a
seguirife redaÇão:
"Art. 433. O tribunal do júri compõe-se de um
juiz de direito, que é seu presidente, e de cinqUenta
jurados que se sortearão dentre os alistados, doze
dos quais constituirão o conselho de sentença em
cada sessão de julgamento.

Art. 439. Anualmente, serão alistados pelo
juiz-presidente do júri, sob sua responsabilidade e
mediante escolha por conhecimento pessoal ou informação fidedigna, trezentos a quinhentos jurados
no DistritO Federal e nas comarcas com mais de
cem mil habitante.c;, e oitenta a trezentos nas comarcas ou nos termos de menor população. O juiz deverá requisitar às autoridades locais, associações de
classes. sindicatos profissionais e repartições públicas a indi"cação- de cidadãos que reúnam as con·
dições legais.
§ 1~> Nas comarcas c_onstantes de mais de um
município ou termo, a lista a que se refere este arti·
go deverá constar de jurados procedentes de todos
eles._
§ 2~> A lista geral, publicada em novembro de
cada ano, poderá ser alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do povo, até a publicação definitiva. na segunda quinzena de dezembro,
com recurso, dentro de vinte dias, para a superior
instância, sem efeito suspensivo.
Art. 442. No dia e à hora designados para a
reunião do júri, presente o órgão do Ministério
Público, o presidente. depois de verificar se a urna
.,, contém as cêdulas com os nomes dos cinqUenta sorteados, mandará que o escrivão lhes proceda à chamada, declarando instalada a sessão, se comparecerem pelo menos vinte e cinco deles, ou, no caso contrârio, convocando nova sessão para o dia útil imediato.
Art.. 443~ _O jurado que, sem causa legítima,
não comparecer, incorrerá na multa de 1/2 (meio)
valor d_e referência regional por dia de sessão realizada ou não realizada por falta de número legal até
o término da sessão periódica.
.............................. - .. ..
§ ,,
·~
·····················-··········
•·· -~ § J9 Incorrerá, também, na multa a que se refere O ca.put dCS.te a·rtfgo o jtirado que, tendo comparecido, se retirar antes de dispensado pelo presidente, observado o disposto no § J9, parte final."
g) O .. caput" do art. 445 que tem suprimido o seu§ 31',
passa a vigorar com a seguinte redação:
~·Art. 445.
Verifica-ndo não estar completo o
riúmero de cinqUenta jurados, embora haja o mínimo legal para a instalação da sessão, o juiz procede~
rá ao sorteio dos suplentes necessãrios: repetindo-se
o sorteio até perfazer~se aquele número."

h) O§
dação:

1~>

do art. 451 passa a vigorar com a seguinte re--

"§ fi' Se o não comparecimento do réu ocorrer
sem motivo legítimo, far~se-á o julgamento à suare~
velia."
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i) Os arts. 453, 457 e 464 passam a vigorar com a seguinte redação:

n) Os arts. 493 e 494 passam a vigorar com a seguinte
redação_:__
·

"Art. 453. A testemunha que, sem justa causa,
deixar de comparecer, incorrerá na multa a que se
refere o art. 443, aplicada pelo presidentê, semprejuízo do processo penal, por desobediência, e da ob-

"Art. 493. A sentença será fundamentada e
lida pelo juiz, de público, antes de encerrada a ses-são de julgamento.
ArL 494. De cada sessão dejulgamento o escrivão
lavrará ata, assinada pelo juiz, pelo órgão do Ministério
Público e pelo advogado do réu."

servância do preceito do art. 218."
Art. 457. Verificado publicamente pelo juiz que se
encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, será feito o sorteio de onze para a informação do
conselho de sentença.

Art. 464.

o) O iterr. III do art. 497 passa a vigorar com a seguinte redação:

"III- regular os debates, após determinar ql!e o
_réu tome assento_ao lado de seus advog~dos;"

Formado o conselho, o juiz, levantando-

se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:
Invocando a proteção de Deus e em nome da Lei,

PT As alíneas r, h, i e k do item Iii do art.
a vigorar com a seguinte redação:

concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa
consciência e os ditames da justiça.

uf) a sentença de pronúncia, nos processos perante o tribunal do júri;
h) a intimação das testemunhas arroladas pelas
partes para deporem perante o tribunal do júri;
i) a presença pelo menos de vinte e cinco jurados
para a constituição do júri; _
k) o quesito e a respectiva resposta;"

Os jurados, nominalmente chamados pelo juiz, responderão:
"Assim o prometo."
j) O§ 2\' dO art. 466 passa a vigorar com a seguinte Tedação:

..§ 2\' Onde for possível, o presidente mandará
distribuir aos jurados cópias datiiografadas, fot_oco~
piadas ou impressas da denúncia~ _d:iS __"!legações anteriores à pronúncia e da sentença de- pronúncia,
além de outras peças que considerar úteis para o julgamento da causa."

I) Os art. 471, 474, 480, 48 I, 484, 485, 487 e 488 passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 471. Terminada a inquirição das testemunhas, o promotor lerá a denúncia, explicando
eventuais alterações oriundas da sentença de pronúncia e, a seguir, produzirá a acusação.
§ I\' O assistente falará depois do promotor,
ficando-lhe assegurado pelo menos um terço do
tempo de que dispõe a acll58.ção.
Art. 474. O tempo destinado à acusação e à defesa será de três horas para cada uma, e de uma hora
para a réplica e outro tanto para a tréplica.
Art. 480. Em seguida, o juiz anunciará que vai
proceder ao julgamento, fará retirar o réu e convidará os circunstantes que a deixem a sala.
Art. 481. Fechadas as portas, presentes o escrivão e dois- oficiais de justiça, berit como os acUSadores e os defensores; que se ConserVarão no-s SéüS lugares, sem intervir ria votação, O- conselho, sob a
presidência do juiz passará a-votar o _guesito.
Art. 484. Será formulado um único quesito,
contendo a redação alternativa sobre se o réu deve
ser condenado ou absolvido.
Art. 485. Antes de proceder-se à votação do
quesito, o juiz mandará distribuir pelos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente
dobráveis, contendo umas a expressão o réu deve ser
condenado e outras a expressão o réu não deve ser
condenado, a fim de, secretamente, serem recolhidos
os votos.
Art. 487. Após a votação do quesito, o presidente, verificados os votos e as cédulas não utiliza~
das, mandará que o escrivão escreva o resultado em
termo especial e que sejam declarados o número de
votos afirmativos e o de negativos.
Art. 488. A decisão do júri será tomada por
maioria de votos."
m) O item I do art. 492 passa a vigorar com a seguinte
redação:

..1- no caso de condenação, terá em vista as circunstância agravantes oU atenuantes, e atenderá,
quanto ao mais, ao disposto nos itens II a IV do art.
387;"

564 passam

<ü

O~ }\'

ao- àrt. 5"93 passa a vígoraf com a segtilnte

redação:
"§ IQ Se a sentença do juiz-presidente for contrária à ).ei expressa ou divergir das respostas dos jurados -aó quesito, o tribunal ad quem fará a devida

retifiCáçao."
r) Os arts._ 594 e 596 passam a vigorar com :a seguinte
reda-Çã.Q~-" Art. 594. O réu não poderá apelar sem
recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de que se livre solto.
Art. 5_96. A -apelação da sentença absolutória
não impedirá que o rêu seja posto imediatamente
em liberdade, salvo nos processos por crime a que a
lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo
igual ou superior i Otio anos. § IQ A apelação não suspenderá a execução da
medida de segurança aplicada provisoriamente.
§_ 2Q Aapel<tção de sentença absolutória não terá efeífO suSpensivo quando for unãnime a decisão
dos jurados."
ArL 3\' _ Nos crimes de competência do tribunal do
. úri, o julgamento deverá ocorrer, no máximo, dentro de
um ano, contado do iníci9 da ação penal.
Art._ 4Q A partir da designação da data do julgamento do crime da ~ompetência do júri, é vedada qualquer
diVulgação, petas partes, em torno da causa, à exceção
dos dados constantes da sentença de pronúncias, e dos
nomes-do representante do Ministério Público e do ad~
vOgaâO do réu.
Art. 5~ Esta_ lei entra e_m vigor na data de sua publicação.
A_rL_§9 Revogam-se a_~ disposições em cç.ntrário, especialmente a Lei n\' 5.941, de 22 de novembro d-e 1973, e
o parágrafo únicO do -art."413; os arts: 417 a 421. indusl~
ve; os arts. 479, 489 e 490; os parágrafos l\' e 2\' do art.
492 e o parágrafo único do art. 564, todos do Decreto-lei
nQ 3.689, de 3 de outubro de I 94 I -Código de Processo
Penal.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
-O Sr~ Virgilio TávOra --Sr.-Presidente; peço a palavra, como Líder.

-o SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Eu pediria a V.
Ex• que me deixasse cumprir a anunciado antes, concedendo a palavra, para explicação pessoal, ao nobre Senador Enéas Faria.
-0 -Sr. Virgílio Távora - Com imenso pfazer, sendome dada a palavra logo após.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Eu agradeço a
V. Ex•
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O SR._EN~AS FARJA (PMDB- PR.- Para explicação pesSOal. Sem revisão" do orador.)- Sr_ Presidente,
Srs. Senadores:

Agradeço ao eminente Senador Virgílio Távora, a
quem, desde já, anuncio que a passagem pela tribuna é
muito rápida, não tomando, portanto, do seu tempo, e
garantindo a todos nós o privilégío de, mãis uma vez, poder ouvir as lições sábias de S. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos momentos mais
felizes que tive nesta Casa foi quando, hoje, -vi assomar à
tribuna o eminente Senador Aderbal Jurema. Feliz para
míin Por duas razõeS, Sr. Presidente: primeiro, porque,
ao longo de uma vida pública, iniciada aos tempos devereador na minha Câmara Municipal, ascendendo a Deputado Estadual e tendo tudo começado, politicamente,
ainda ao tempo de estudante, no movimento estudantil
organizado, eu via, nesta Casa, o grande paradigma para
a condução e orientação da vida nacional.
Via, Sr:Presid(:nte, Srs. Senadores, que esta Casa era o
farol maior a iluminar os caminhos desta Pátria. E
aprendi, desde aquela época, a respeitar tantos quantos
aqui tiveram oportunidade de sentar. E quem sabe, já
naquele tempo, tantos daqueles com quem hoje tenho a
honra de privar aqui tinham assento e desenvolviam o
seu trabalho.
Feliz, também, porque vejo uma das figUrãs mais emi~
nentes desta Casa, porque vejo um dos Senadores mais
talentosos e ma!s brilhantes, porque vejo uma figura respeitada na vida nacional se levantar hoje e, com veemência e indignação, partir em defesa do respeito ·e da dignidade que esta Casa merece de cada um de nós, de cada
um dos seus funcionários e da Nação brasileira.
Por isso, embora tendo merecido de S. Ex• o prazo de
24 horas para aqui vir relatar o que teria ocorrido, acudo
em fazê-lo de imediato, em homenagem a S. Ex.•, Sr. Presidente, em homenagem à Casa e a todos quantos têm os
olhos voltados para cá.
O eminente Senador Aderb~ Jurema procura~ me hoJe, relatando ter vistO, ter lido, num cfos mais conceituados órgãos da imprensa nacional, reportagem que efetivamente choca o Senado e._que, se verdadeiras as informações ali contidaS~ e que, se veidadeira 3 fon-te, colocaria em situação de descoroando a Administração do Senado Fede-ral.
Quando S. Ex' me abordava, já tinha lido a reportagem e já tinha iniciado o adotar de providências, no sentido de esclarecer o fato. Comuniqud ao Sr. Senador
Aderbal Jurema aquilo que havia apurado, aquilo que
havia ouvido e aquilo qt.ii hãVia aferiCio. Ainda assim,
entendeu S. EX.t de fazer ecoar, no Planário deSta Casa,
stiaS -preoc-upações; ainda assim, ent~ndeu S. Ex' de que
talvez a explicação que eu recebera e que lhe passara não
fosse suficiente pâ:ra (ríiimir dúvidas, ou para liquidar
uma questão. _
Devo fazer, Sr. Presidente, chegar ao conhecimento da
Casa o expediente que recebo do Sr. Din!tor do Centro
Gráfico- do SenadOr Federal, com rela~ão à matéria
publicada no Jornal do Brasil, na edição de hoje,
Brasília, lO de setembro de 1985.
Excelentíssimo Senhor
Senador Enéas Faria
DD. ]\'~Secretário do Senado FCderal
Nesta
Senhor Senador,
A propósito de matéria publicada na Edição de hoje,
de 10.9.85, no Jornal do Brasil, pág. 03, com chamada
correspondente na primeíra página, sobre os títulos
..Giâfica do-Se-nado n"ão precisa "êfê70% de seu pessáal" e
..Nomeaç:õ_es de Dalla aumentam o ócio da Grãfica do
Senado" ,__em cujos conteúdos me são atribuídos depoimentos, declarações e ou entrevistas àquele Órgão de
Comunicação, s_obre o quandro funcional do CEGRAF
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venho à presença de Vossa Excelência Para- expor o que
se segue:

f'i' Realmente, em data de 9.9.85, por volta das
19:00hs. recebi telefonema em meu Gabinete, no
qual a interlocutora se identificava como Repórter
do Jornal do Brasil e me solicitava· Uma entrevista
sobre o tema acima citado, adiantando-me, no curso de sua solicitação, que já estava de posse de dados e informações _a respeito. mas que precisava
complementá-los;
2'i' -Como é do meu feitio profissional e da minha formação pessoal, dei-lhe a atenção mais educada possível, escusando-me, contudo, de conceder a
entrevista, vez que não é atribuição ou prerrogativa
do meu cargo;
311 Este foi, Sr. J'i'-Secretár1o, o meU-diálogo
com a suposta reporter;
49 Por conseguinte, o texto e <X>nteúdo da matéria, no que diz respeito a declarações a mim atribuídas, são absolutamente falsos e improcedentes;
59 Estes. Sr. (~"-Secretário, eram os esclarecimentos que entendi do meu dever, prestar a Vossa
Excelência:
Com isto, eiltendo estar de minha parte devidamente
esclarecido o episódio a nível funcional e profJSsioriâl,
bem como definida a minha posição peSsoal.
Atenciosamente. ~José Lucena Dantas, Diretor Executivo do CEGRAF.
Hoje, apenas, Sr._ Presidente, dou ciência dessa comunicação que, na verdade, consubstancia e formaliza a informação qÜe recebo do_funcionário e Diretor do Centro
Gráfico do Senado FederaL
Muito -Obrigado.
O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, pela ordem.
O SR- ADERBAL JUREMA (PFL - PE. Pela ordem, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador~) ~ Sr. PreSidente:
Quero, primeiro, retificar uma pequena passagem do
pronunciamento do ilustre Senador Enêas Faria, quarido
S._Ex• diz que eu dei 24 horas para que a Mesa se pronunciasse. Não foi propriamente isso, ã.s notas taquigrâficas haverão de ter registrado. Eu disse que esperava 24
horas, com a saída do Jornal do Brasil, e a carta do Diretor que havia comuriicado a ele hoje, pela man~ã, que
não havia dado a entrevista então, esperava pela retificação do Diretor, que devia Saír amanhã, 24 horas depois da circulação do Jornal do Brasil de hoje, E, ao mesmo tempo, com a lealdade de sempre, quero me congratular com S. Ex• o 19-Seci:efário, pela presteza com que
se houve trazendo a esta Casa o conhecimento da carta
recebida do seu subordinado, e dizer que a minha intervenção foi, justamente,-P8ra preserVãr a autoridade da
----Mesa que todos nós respeitamos.
Muito obrigado.
O SR. PRltSIDll:NTE-(JoãO Lobo) -.Concedo a pãlavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como Lfder do
PDS.

O SR- VIRG!LIO TÁVORA (PDS - CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Seriadores:
Saindo hoje um pouco da temática Que ViiiiõS-peiéutindo, durante tanto tempo, qual seja o tratamento da
questão econômica, vamos por um desencargo de consciência. chamar a atenção deste Plenário sobre fatos que,
por sucessivos, vêm justamente a preocupar todos aqueles que tendo já uma longa vida pública, vêem repetições
monótonas de situações que nunca acabaram bem.
Semana atrás, foi o" País surPreendido por um espetácuJo que, nos Anais de nossa História, pelo menos '-que
do conhecimento público foSse, ainda não havia sido re--
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DIÁRIO DO CONGRESKO_NACJONÀL (Seç;,(, ll)

gisii-8d0. Uma p3àe-incoõfomiada- com a decisão de um
Tribunal, em São Paulo, invadira este tribunal, agredira,
inicialmente com ovos, depois fisicamente, os diferentes
membros daquela Corte de Justiça, face a solução dada à
demanda perda apresentada à mesma.
Tratava-se do Tribunal Regional do Trabalho.
Recordamo-nos de pronunciamentos que aqui foram feitos, verberando esse __ato que atentava contra os pririclpios bâsicos do funcionamento independente da Justiça
brasileira.
Mas, Sr. Presidente, parece que estamos com esse gérmen aa intolerância, traduzida justamente em atitudes
de desforço pessoal, pegando adeptos. O Globo- de hoje,
em sua primeira- pãgina e, depois, na de número cinco,
conta:nos com registro fotográfico, algo que realmente
faz as pessoas mais sensatas ficarem reVoltadas, a agressão, a expulsão do delegado e do assessor da FUNAI,
em Londrina, Paraná, por aquela comunidade ao qual,
por lei, deviam eles atender justamente pela comunidade
indígena.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se nós disséssemos que
isso sucedeu nas brenhas de Mato Grosso, ainda não haveria justfficativa, mas se explicaria. Mas foi na capital
do norte do Paraná, em Londrina, onde, além de expulsos o delegado e o seu assessor~ bem ou mal escolhido,
não vamos discutir, aqui, a felicidade com que se houve _
o Sr. Vi!las Boas em colocar esses homens lá---:- alêm de
serem destituídos, expulsos, foram espancados, e só não
sofreram maior constrangimento pela proteção a posteriori que lhes foi dada pela polícia do Estado.
__ Nós gostaríamos de, colocando esses dois fatos um em
cOnfronto com o outro, chamar a atenção dos Sr. Senadores e da nobre Situação de que há um sentido de uma
diluição ·daquele princípio de autoridade basilar para a
existência de qualquer sociedade.
Seu exemplo pega, e há pouco tivemos nas explicações
rápidas, precisas e hem sintéticas de um dos nossos colegas sobre algo que tambêm atentava contra aquilo que
nós chamamos da hierarquia- funcional, nós teremos,
brevemente, a nossa Nação submetida a() caos.
Recordamo-nos, não vai muito longe- a memória geralmente é fraca quando se trata_ de episódios que outros
por sua atualidade superam nas manchetes dos jornais
~ quando h_ouve a subversão completa da hierarquia
dentro de nossas Forças Armadas, e o que deu em resultado, Sr. Presidente, sem entrar na análise das causas outras que informararri o movimento, a quebra da legalidade em 1964. Não pode existir democracia sem respeito às
instituições. Não pode existir o estado de direito sem,
realmente, que todas as pessoas dele-beneficiadas co_nscientes ffquéin de que há direitos, maS tambêm há deveres, e o dever maior do cidadão brasileiro é justamente
respeiiar aquilo que a sua carta Magna institui como os
princípios intangíveis do respeito mútuO que deve existir
entre as pessoas.
Assim. Sr. Presidente e Srs. Senadores, fica aqui o-gritÕ de -advertência para que depois riãO se vá, n-o futuro,
proclamar que algo não foi dito no tempo preciSo; haja
liberdade, haja tudo o que desejarem de restabelecimento das prerrogativas individuais desses direitos _que cerceadoS foram em maior extensão, mas haja, acima de tu- do, respeito à Lei!
_
Er8. o que desejávam()s -~·li~rt Sr. Presidente! (Muito
beni!)
O SR. PRESIDENTE: (Jorge Kalume} ~Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, por cessão do
n'bb?CSCD3.â0f--Alberto Silva.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na sessão de 17 de_ dezembro de 1900, o Senador Rui
Barbosa pronunciou, da tribuna do Senado, o discurso
intitulado .. FreqUência de Congressistas", que tenho a
honra, oom a permissão do mestre, de fazer a leitura:
O SR. RUI BARBOSA (Pal'a uma explicação
pessoa/.) -Sr. Presidente, eu não venho ajudar o
nobre Senador pelo Distrito Federal a acelerar o
amdamento do debate orçamentário pelo modo que
se v~. O Senado é testemunha de que sou dos

membros menos falantes desta Casa, de que lhe
poupo constantemente o incômodo e a impertinência de ouvir a minha voz (muitos não apoiados), e de
que me vou reduzíndo quase exclusivamente a uma
eiltid8.de voiante, embora o meu voto, nas ocasiões
graves, nas ocasiões decisivas, naquelas em que se
põem à prova, sobretudo, a independência do repre-sentante da Nação e a honorabilidade de sua consciêncíã; nunca falte nesta Casa.
O que me traz à tribuna únicamente, e a responsabilidade toda por isto cabe ao honrado Senador
pelo Distrito Federal, é o incidente violento e agressivo cOm que S. Ex' veio transtórnar a atmosfera,
ordináriamente calma, serena e quase glacial, desta
assembléia.
Atravês das ironias que esmaltam as palavras do
Sr. representante do Distrito Federal no_ Senado,
eram evidentes as alusões, que eu não podia deixar
de levantar.
S. Ex' que n-ão faz questão da paternidade do seu
projeto, mandou grifar pelos senhores taquígrafos
que este projeto era seu.
Ora, Sr. Presidente, eu, para quem é por igual indiferente a origem pessoal dos projetas, e que ií.nicamente estou habituado a considerá-los na sua substância, no seu merecimento, não faço, não faria
questão -aa paternidade deste,
Ninguênl a negou ao honrado Senador pelo Distrito Federal, a cuja consciência, a cuja respeitabilidade, nunca deixei de fazer justiça:
O Sr. Barata Ribeiro - Muito_ agradecido a V.
Ex•

OSR. RUI BARBOSA- Uma folha, de que me
honro de ser redator, aludiu a esta paternidade; uma
folha onde se discute rasteiramente, mas com delicadeza, com urbinidade; com discrição, com Justiça e
com independência.
O Sr. _A. Azeredo--:- Apoiado.
O SR. RUI BARBOSA-- Nesta folha, sem se
contestar ao Sr. Senador pelo Distrito Federal a pa·
ternidade de sua obra e pelo contrário,
cOnfirmando-a, se dis~e apenas que atrás dessa origíriãlidade incontestável se escondia, talvez sem que
o honrado Senador soubesse, uma intervenção estranha, dominante, superior à sua, e à qual seu projetei jrla infalivelmente dever a vitória que obtivesse
no Congresso.
O Sr. A. Azeredo - Apoiado.
O SR. RUÍ -BARBO-SA- Não era isto melind_q.r a suscentibilidad~ do honrado Senador pelo
. Di~trito_ Federal, porque nenhuro.de nós, por mais
completa que seja a inocência das suas inteções, está
livre de que lhe aconteça coisa semelhante.
Quantas vezes, um pensamento, concebido na
ma:is plifà intenção do nosso espírito, não se turva
-ao_ pass~ por uma corrente contaminada, recebendo nela a mescla de elementos estranhos, que teríamos repelido?
Quando, pois, Sr. Presidente, esta folha por cujas
palavras eu assumo a responsabilidade, aventurou a
existência de um pensamento oficial atrãs do Projeto do nobre Senador, foi sem desmerecer absolutamente na honorabilidade das suas inteções, na independência de sua iniciativa, mas registrando um
fato de que estava profundamente convencido o
orador que ocupa a tribuna, fato que chegou aos
seus ouvidos por origem de cuja respeitabilidade
não lhe era lícito duvidar.
O honrado Senador, disse eu, deveria simplesmente a esta ínflu_ência, a este interesse, a esta força
superior, o triunfo do seu projeto.
E eu o disse, não podendo conceber, pois, que em
uma situação como esta, em que o honrado representante do Distrito Fedeal é obrigado a soliCitar a
prorrogação das nossas sessões até às 6 horas datarde, para que se possam concluir os trabalhos o_tdinárioS das nossas ordens do dia, um amigo do Governo, imparcial; independente, mas dedicado e seguro, um amigo do Governo lhe viesse criar emba~
raças, tais como a apresentação de projetas d_~ta
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qualidade, se eles fossem vistos com bons olhos e
acolhidos a boa sombra pelo interesse supremo .da
administração nacional.
Tudo isto, porém, Sr. Presidente (e releve·me V.
a imp-ertinência da minha demora na tribuna),
tudo isto não me traria a ela neste momento, não me
custaria muito deixar cair as in-sinuações a este pro·
pósito do nobre Senador pelo Distrito Federal.
O Sr~ Barata Ribeiro - Eu não fiz insinuações;
era boato dominante ser: o projeto do Governo.
Ex~

O SR. RUI BARBOSA- Tudo isto não me traria à tribuna, se alguma coisa mais forte no discurso
do nobre Senador não me forçasse, por uma espêcie
de açào elétrica, a levantar-me, na ·qualid3.de de
membro desta assembléia, para protestar, para de-safogar a minha consciência, pãra rrie-Sentir de que
um espíritO superiOr; coriloo -do nobre-Senador pelo
Distrito Federal, nos pudesse reduzir à condição de
virmos discutir assuntos como aquele que a sua palavra, com a autoridade que lhe é própria, levantou.
Só uma vez, Sr. Presidente, só Úma vez, me retiref
desta casa para obstar a uma votação. E o fiz adescoberto, francamente, para no dia seguinte renun·
ciar o meu mandato de_Senador.

DIÃIÜCfDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Que reSta a um homem de conSciência diante de
uma destas conspirações políticas, tantas vezes suscitadas na República? Que resta a um homem, nestes casos, se não tiver o recurso da retirada? Acaso
não seria, diante de uma ditadura, o recurso de um
homem honesto, liberai e patriótico?
Não, Sr. Presidente, se eu por acaso com o meu
voto único pudesse obstar à decretação, por uma assembléia inteira, de uma medida que roubasse ao
meu País os seus foros, aos meus concidadãos os
seus direitos, à minha consciência as suas garantias,
se eu, por acaso, só com o meu voto, pudesse opôr~
me ao voto de uma assembléia inteira, não era este o
meu dever, a necessidade mais imeeri~?Sa de um homem de ·bem, díante de uma situação desgraçada?t
(Pausa.)
Por isso, eu não condeno o recurso da retirada.
Eu_ o aprovo, eu o legitimo, eu estou disposto mesmo a aplaudi-lo quando fôr empregado com critério, nobreza e dignidade, nos casos extremos, e
p:ãfa evitar medidas d~loráveis.
Mas, infelizmente, não foi só essa a fi'ase vibrada
sobre as nossas cabeças pelo Sr. Senador pela Capital Federal, quando aqui, neste recinto, com a sua
grande autoridade, empunhava o Iãtego magistral.
O Sr. Barata Ribeiro- Agradeço muito a V. Ex~

O Sr. Mõrilo Badilró -

Permite V.

Ex~

um aoarte?

O Sr. Barata Ribeiro- Isto é ato de um homem.
O SR. RUI BARBOSA- Mas, perdoe-me o

nobre Senador.
Não obstante, não quero com isso inquinar o
procedimento dos que têm empregado esse discurso ...
O Sr. A. Azeredo- Nem poderia fazê-lo.

O SR. RUI BARBOSA - ... em outras circunstâncias, porque declaro a V. Ex~ que, tais- fossem·
elas, que eu me julgasse na mesma necessidade e de-ver de proceder por este modo, sem contudo renunciar o ·meu mandato.
O Sr. Barata Ribeiro dá um aparte.

O SR. RUI BARBOSA- Em todos os parlamentos
do mundo,jâ o disse o honrado Senador por Mato Grosso; em todos os palses, esse recurso é -de uso, é de praxe,
lícito, mais ou menos normal (apoiados): ainda naqueles
parlamentos em que o mandato legislativo é uma realidade, em que a representação popular é uma coisa séria e
os seus membros podem falar sem rir-se dos corrilhos
eleitorais, como o honrado Senador pela Capital Fede·
ral, referindo-se ao mumcípio, porque, Sr. Presidente, é
uma expressão que não interessa à política, e na sitUação
moral de se_u país não me julgo com o dir~ito de proferir,
sem me denunciar a mim mesmo estas falas de corrilhos
eleitorais.
São eles que dominam o País, de um extremo ao
outro, são eles que fazem as eleições, são eles que
mandam ao Catete o Sr. Presidente da República:
são eles que mandam os Deputados e a nós para
ocuparmos estas cadeiras, ~esta a verdade do siste-ma representativo do Brasil, mais ou menos crua; e
ninguém ousará dizer o contrário sem faltar à verdade.
Mas, ia eu dizendo que nestes parlamentos, onde
o poder popular é uma realidade poderosa, onde o
representante da nação é uma força constitu(da,
onde cada um daqueles que falam como procuradores do povo, tem atrás de si um exército pacifico e irresistível; se nestes parlamentos a tática legislativa
se vê muitas vezes obrigada ao recurso da retirada,
por que não se poderá admitir a retirada, Sr. Presidente, na nossa misera situação parlamentar, nesta
que vamos bem ou mal, levando aos tombos1 Que
não será entre nós, onde a minoria está completamente nulificada? (apoiados): onde os poucos que
representam o 'pensamento divergente da situação
não têm para onde apelar; onde a palavra morre
diante dessa atmosfera abafadora que nos mata?

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, peço apenas a nobreza de não apartear Rui Barbosa. Deixe-me
terminar a leitura.

O Sr. Murilo Badaró- Veja V. Ex~ que, talvez oculto
no meu sentimento, estivesse esse desejo. Mas é só para
indagar d_e V. Ex' a_ data desse discurso.
O SR. FÁBIO LUCENA - E da sessão de 17 de dezembro de 1900.

O Sr. Murilo Bad!J!ó- Muito obrigado.
--
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de nós, na consciência esta luz que não se apaga
nunca - a da convicção - , que nasce com o ho-mem, que o acompanha e que não se modifica, senão pelos influ~_os superiores da verdade.'
Estç~

é_o

nosso-.d~ver.

Houve uma vez no Congresso brasileiro em que
uma medida fatal, uma medida que só ela nos teria
lançado à ruína das instituições atuais, em que o
adiamento do Congresso, como preâmbulo da ditadura, deixou de passar por um voto. Este"voto por si
só, Sr. Presidente, não há cobre, não hã azinhavre,
_não M prata, não hã oiro bastante que o pagasse.
:rodo o orçamento de um ano não bastaria parare_tribu_Ir a indenpendência daquele dos membros desta casa que com esse voto conseguiu concorrer para
que as instituições republicanas não sucumbissem
ao naufrágio da mais ingênua das ditaduras. (Apoiados.}
Eu pertenço, pois, Sr. Presidente; ao número fla·
gelado daqueles que não constituem a parte dos
assíduos. Sou assim, e assim me ofereço aos meus
concidadãos. Não solicitei este mandato (apoiados);
renunciei-o da primeira vez; da segunda, declarei
que não era candidato; e da terceira, disse que serviria às minhas idéias para aqui vindo, independente
de todo~ os partidos e que não tomava compromissos, senão de b~ servir a minha consciência, e aqui·
estou._
Hã presenças mudas e estéreis, hã ausências fecundas e laboriosas, O representante da Dação não
pode ser medido pela craveira, nem do número de
presenças, nem do nt1mero de ausências no recinto 1
do parlam~_nto a qu~ p~rtence. (Apoiados.)
Essa ameaça, com que se lhe acena, da publicidade qu_otidiana pelas colunas dos jornais dos nomes
dos ausentes das sessões. das câmaras, faz-me rir.'
O Sf.. A. Azeredo e outros - Apoiado.

-

O SR. FÁBIO LUCENA- Continuo. Sr. Presidente.

O Sr. Rui BarboSa,:_ Não foi só isto: S. Ex~ falou
na canalização do subsídio para o interior desta asseinblêía dC auserites; de remissos; e eu, que me acho
no número destes, não recuo diante da responsabili~
dade da minha posição, e preciso dizer, porque ela
não me envergonha nem me abate.
Sr. Presidente, esta questão da gratuidade ou da
retribuição do mandato parlamentar é mais grave·
que o pensam aqueles que com toda a facilidade se
levantam em países democráticos, onde o espírito
popular inculto, pessimamente esclarecido, não se
aparelhou ainda para compreender a delicadeza de
um assunto que joga com tantos elementos morais.
Eu, Sr. P"fesi"d-ente, volto-me para os grarides par·
lamentos do mundo e vejo que a assiduidade representa neles uma parcela mínima, relativamente à
grande extensão da ausência; vejo que em parlamen~
tos o_nde o número dos deputados se conta por centenas, pOr- 4-, 5, 6 talvez 7 centenas, vejo que, em
parlamentos desta vastidão, o número de presença
se conta ·geralmente por dezenas.
Gratuito ou não o mandato, isto ê secundãrio,
porque, Sr. Presidente, se o meio de corrigir as au~
sências é a gratuidade do mandato, estabeleçam-na,
Estabefeçam a gratuidade do mandato, mas não
façam do subsídio o preço venal e azinhavrado de
uma presença que ele não paga. (Apoiados, muito
bem.}
O trabalho honesto de qualquer homem de ai·
gum valor nesta terra, apesar da pobreza do seu
- mercado, basta em um só dia para dar-lhe tanto
quant~ os cofres da nação por um mês inteiro de
presença neste recinto.
O nosso dever é consultar a nossa consciêncía e
não faltar a ela nas ocasiões que nos indica; o nosso
dever é não estar ausente, quando periga a causa da
lei, da justiça, da pátria e da verdade; o nosso dever
é, sobretudo, ser honestos, independentes; é, sobre-tudo, ser superiores à servibilidade.; e termos diante

e

O SR. RUI BARBO;::,/'\. indiferença e desprezo.

... inspira-me apenas

O Sr. Bezerri{Fo"ntenelle- DesPrêzo, principalmente.
O SR, RUI BARBOSA- Esta coação, com que
se ameaça, existe do Diário no Congresso, em cujas
colunas quotidianamente dos nomes dos presentes e
dos ausentes são autenticamente publicados.

No mais, Sr, Presíd..:-JÜe, a S:Ineaça é ridícula para
nós, que necessitamos da imprensa, não para que
ela nos venha marcar ponto à porta deste recinto,
mas para que eia quarde sempre, para que vele a
chama daquela independência que nos outros tempo~ fez do jornalismo brasileiro uma grande força,
um quarto poder do Estado, uma poderosa realidade, que entre nós já foi instrumento de tantas reformas e que pode ainda ser a salvação da nossa terra.
Vozes_- MUito &em.
O SR. RUI BARBOSA -O que nós precisamos
do jornalismo brasileirO é que ele guarde essa fi deli-'
dade, essa forç3, essa independência na defesa do
seu papel, da sua integridade e da sua altivez diante
dos governos; que ele não desça da altura, da dignidade em que deve pairar em todos os pafses livres,
para condescender, para aplaudir e para sancionar
todas as vontades oficiais, para só ter censuras e
inonias amargas a resPeito dos menos responsáveis
da desgraçada situação que o País atravessa. (Apoiados.)
Ano por ano, invariaVeúflente, fatalmente, um
poder superior a todos os poderes, não pela força da
ConstituiÇão, mas pelo seu próprio arbítrio, rege o
Congresso, domina as câmaras, impõe as leis, extorque orçamentos, obtém da representação nacional
tudo, mas tudo, absolutamente tudo quanto ele

3298

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

quer; e, através do inYerno e do estio, do frio e do
verão, da febre e da peste, mantém aqui as- falanges
fiéls dos seus- ã:migos,- que lhe não recusam nada,
que infalivelmente, no fim de cada sessão ânua, de
cada sessão duplicada, lhe dão com a maior benigni~
dade tudo aquilo que lhes é requerido!
Tudo isto c-om aplauso; tudo isto sem haver jamais quem se lembre de achar nessa fidelidade algum excesso, alguma demasia, determinando
quebra da imparcialidade parlamentar; tudo isso
sem encontrar absolutamente da parte dos poderes
da publicidade o menor, o mais simples reparo! E
no fim do ailo, quarido é preciso atabalhoada mente,
aos trancas e ponta-pés, obter as leis de meios, as
mais dificeis, as mais sérias e as mais importantes do
organismo constitucional, se da parte desta multi~
dão se maniíesta alguma quebra de obediência ao
regímen dos seus diretores, ninguém escapa mais ao
azorrague da sentinela da opinião pública; e então é
para o Congresso exclusivamente a vergasta, para
esses--deputados e para esses senadores cãbutas, que
recebem todos os dias 75$ do Tesouro e não os vêm
merecer bem, assentando-se pontualmente, assídua~
mente, nestas cadeiras.
Ora, Sr. Presidente, eu achava melhor que os que
deste modo pensam, defendessem antes a abolição
destas casas e nos beneficiassem logo com a organização de um sistema singelo, sem essas trapalhices,
essas complicações, esses aparatos de parlamento.
Porque, na verdade, Sr. Presidente, não hã necessi~
dade nenhuma para o Poder Executivo neSte País de
63 senadores e duzentos e tantos deputados, para
votarem tudo quanto o govêrno entender.
E, digo a V. Ex~, de todos os defeitos do nosso
parlamentarismo republicano, o mais benigno, o
mais iriocente, O iriãis rtatural, é este da falta da assi~
duidade, pela qual tanto se indignam entre nós os
oradores das instituições republicanas.

O Sr. Barata Ribeiro -

Menos eu.

O SR. RUI BARBOSA- Até o dia de hoje o
govêrno tem alcançado tudo que nos tem solicitado.
E o honrado Senador pela Bahia há pouco nos de-monstrou que somente o relator da Comissão de
Fazenda da Câmara dos Deputados tinha tido os
papéis desta especialidade itas suas mãos áurãnte
quatro meses.
O Sr. GonÇalves Chaves___:: Foram dois os relato-

res.

te, não temos necessidade nenhu.ma. de ir além da
prâtíca do regímen republicano cntrc_nós.
SOmos uma ass_embléia deSriecessária, somos
uma assembléia superabundante, somos uma asSembléia ociosa.
Se houvesse entre nós um número bastante grande e bastante eficaz de patriotas, que pudessem modificar esta s[tuação dando-nos mais alguma força,
estes taziam muito mais alto serviço ao pals do que
vindo disputar aos funcionários desta casa o papel
de serem os apontadores de nossas ausências e presenças.
Mas se hã um meio para esta câmara de cobrar
esta importância e esta realidade, esta eficácia, que
não tem até hoje, este meio não é o de ceder s.empre,
de ceder um tudo, de amedrontar-se de tudo; não é
o de engtifii'-projetos- como o de forma municipal à
última hora; de engutir, à última hora projetas escandalosos, insuperáveis, como o projeto Elias
Fausto, encartado na Câmara em um orçamento,
para ser tragado pelo Senado!
O meio não ê este, Sr. Presidente, o meio ê discutir, o meio é resistir, o-meio é negar, o meio é fazer
sentir. ao governo que, quando, por efeito das tramóias oficiais, que todõs os anos entre nós se repetem, acontecer ã.tgtiina vez que encalhem nesta casa
em fins de sessão as leis de meios, não é a nós que o
país- responsabilizará, não é, sequer, à Câmara dos
Deputados, onde o governo só não pode o que não
quer, não é aos nossos costumes parlamentares, não
é à fraqueza do Congresso; é à onipotência do governo que, podendo tudo neste país, só não pode
organizar-nos, só não póde melhorar-nos, só não
pode senão trazer-nos o sofisma refugado, condenado, desmoralizado, na prática antiga dos outros países.
É da onipotência governativa qUe o pafs se tem
de queixa?; e quando o fizer, e. quaildo quiser
contar-nos no número dos cúmplices, não hã de ser
perguntado quais os ausentes e os presentes.
Porque, Sr. Presidente, por maior que seja o número das minhas ausências, e hei de repeti-las tantas
vezes quantas me não for possível estar presente
nesta casa, por maior que seja o número das minhas
ausências, há uma ocasião em que a minha assiduidade não. faltará nunca; é quando perigar a lei, é
quando tiver de dar aos governos usurpadores uma
lição, é qtiando o Senado se resolver a ser Senado, se
resolver a disputar as suas prerrogativas, a afirmar
sua existência, e a dizer que a constituição republi~
cana não pode ser um sistema de .compadrio entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo.
Então, Sr. Presidente, estarei sempre no número
dos presentes, e, cumprindo esse dever, terei de uma
só Vez resgatado todas as minhas culpas antigas de
Yelho senador tantas vezes auserite.
-No dia em que esta corporação chegar a ser, pela
sua. energia, diante do Poder Executivo, aquilo que
a organização da república pretendeu que ela fosse,
esse dia~nó_s seremõs-cont_a_dos~ não pelo número de
presenças e ausências, mas pelo valor do esforço, da
independência<~: e da pobreza com que cada um de
nós tiver pugnado pelo seu dever, {Muito bem, muito

O SR. RUI BARBOSA -A entidade é a mesma; a entidade incumbida de relatar esse orçamento
teve~o durnate quatro a cinco meses para estudar; e,
afinãl, dá-riOS-c1IiCõ ou seis dias__como o máximo do
tempo permitido ao nosso patriotismo, à nossa Ciência, para re.'5olvermos tudo aquilo que a alta capacidade dos dois relatores, naturalmente a flor da ass_embléia a que pertence~, nece,c;sitou daquele largo
período para estudar.
Or_a, na verdade, não é sério, porque, senhores,
esta luta pela preponderância e pela superioridade
da discussão, não só das leis gerais como dos orçamentos, não ~ peculiar ao Brasil, tem s_e_ dado em
outros paíseS, rife5mo nás Estados-Unidos é conhe·
cido o seu resultado, porque, afinal, nos EstadosUnidos, coube essa preponderância à câmara, que
realmente é superior, isto é, apesar das disposições
constitucionais, ao Senado, ainda em matéría financeira.

O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalume)- ConCedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. PRlfSIDENTE- Peco ao nobre s~~-~dOr
que abrevie a sua explica_ção, ateildcndo ao adiantado
da hora, pprque tem de se entrar na ordem do dia.

DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
·oRADOR. SERÃ ·puBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. RUI BARBOSA-Asseguroa V. Exfque

vou terminar.

O Sr. Fâbi~ Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.

Aqui, pelo contrário, Sr. Presidente, esta é a câmara supérflua. E para nós chegarmos à teoria dos
convencionalistas, que reduzem as exigências do governo representativo a uma só assembléia deliberan-

O SI,{. PRESI_DENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para uma comunicação.

bem!)
Era o que tinha a dizer, o velho Ruy· Barbosa, em 17
de novembro de 1900. (Muito bem! Palmas.)

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA

Setembro de 1985

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Comitê de Imprensa do Senado encaminhou aoJornitl do Brasil a C:irta CUjo teor tenho a honra de ler.
Of. n~' 60/85.
Brasília, 9 de setembro de 1985
Senhor Redator,
No que concerne ao Comitê de Imprensa do Senado, a matéria publicada pelo JS na edição de domingo, 8 de setembro próximo passado, página 8,
sob o título "Congresso é "bico" para I 0% dos jornalistas de Brasília", merece as seguintes retificações:
I - Não existe e nunca existiu financiamento
para a compra de casa própria Para o jornalista credenciado_; _
2- eXiste, efetivamente, direito à assistência mé-dica para_o credenciado, esposa e filhos. Este se limita a consultas médicas, o que significa que não hã
direito à hospitalização ou exames de qualquer espécie; ·
3- o jornalista credenciado não tem- e nunca
teve- direito a transporte escolar para seus filhos;
4- as viagens aO exterior, mediante convite das
entidades promotoras e prévia aprovação do Comitê em assembléia geral, se verificam, em média, à razão de duas por ano. Note-se que·o Comitê possui,
atualmente, setenta e seis credenciados. Não é exato
que a diária a título de ajuda de custo seja de USS
200, nem que a passagem área seja de primeira classe. Informações precisas podem ser obtidas junto ao
Grupo BraSileiro da União lnterparlamentar Mundial, Associação Interparlamentar de Turismo e
Parlamento Latino-Americano, cujas secretarias
funcionam no edifício do Congresso, em Brasília.
O Comitê de Imprensa do Senado discorda da
afirmativa de que "todas estas vantagens indiscuti~
velmente diluem e amolecem as cercas que deveriam
separar o jornalismo do poder público. E podem entupir os canais de informações rio noticiário políti~
co".
Os fatos têm se incumbido de desmentir estas assertivas, notadamente durante o longo período de
arbítrio _qúe atingiu o País, como pode ser atestado
por profissionais de imprensa, credenciados neste
Comitê, que foram perseguidos com a riqueza de
imagín<iÇão própria às ditaduras, inclusive no que
diz respeito ao cerceamento do dierito ao trabalho.
constitucionalmente assegurado.
Entende o Comitê de Imprensa do Senado que o
referencial correto para a avaliação do comportamento profissional dos jornalistas nele credenciados
é a ohsefvâilcia ou não do Código de Ética recente
aprovado peta Federação Nacional dos Jornalistas
-FENAJ.
Finulmente, pretende deixar claro que o credenciamcnto no Comitê de Imprensa do Senado pressupõe o atendimento a aspectos processuais e éticOs e
tem por finalidade facilitar, por todas as forinas
possíveis, a cobertura jornalística das atividades
políticas e parlamentares do Congresso; não é, positivamente, uma po"rta aberta aos favoredmentos ilícitos ou- moralmente questionáveis, e há fundadas
eSper"anças,para se acredítar que nunca venha a ser.
Atenciosamente. - Evandro Paranaguá, Presidente do Comitê de Imprensa do Senado- Aranha
Araújo, Secretário do Comitê de Imprensa do Senado.
Identidade: RG 125985
Secriüiria.de Segura~ça do DF.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) ~Concedo a
pa!:.lvra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa.)

Setembro de 1985

S. Ex• não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
(Pausa.)

S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se-__
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Servidores do Departamento Nacional de Estradas e
Rodagem, membros da respectiva diretoria classista, estiveram em Brasília, nos fins do primeíro seinestre~com
um manifesto de quase quatro mil assinaturas, em que
solicitam seja estendid,a a GratifiCação pelo Desempenho
de Atividades Rodoviárias a todos :Os- funcionários d-o
DNER e não apenas àqueles que foram incluídos em Tabela Especial.
Novos cantatas de classe com as autoridades adminís~
trativas e os membros do Congresso Nacional, resultaram na ampliação do apoiamentO cõriseguido para as
reivindicações do pessoal de nível médio.
A entidade representante desse grupo funcional não
cobra contribuições dos seus associados, nem recebe
qualquer tipo de subvenção, contando apenas com recursos pessoais e um auxílio da União dos Motoristas.
Por isso mesmo, não pode toda a sua diretoria vif a
Brasília. Dispõe, no enta-nto, de uma Cooperativa,_ sustentada com grande esforço, enquanto a UNSP, como a

maioria das associações classistas de servidores públicos,
enfrenta sérios pfoblemas financeiros: mensalidades baixas, poucos associados e nenhuma ajuda governamental.
É preciso colocar, como primeira reivindicação da
classe, o fortalecimento dessa União, única entidade__capaz de promover, com eficiênCia:;a defesa dos servidores,
equacionando os seus problemas.
Enquanto isso, a Associação dos Serviços CiVis do
Brasil deverá renovar o seu ConSelllO;"impondo~se a mobilização de toda a classe no sentido da participaÇão nas
chapas em disputa, mobilizado, inclusive, o Pessoal de
nível médio.
Luta a entidade, na defesa das reivindicações de toda a
classe, apoiando, por isso mesmo, o Memorial levado ao
Ministério da Administração, para que-seja-eStendida a
GDAR a todos os servidores do DNER, enquanto a
classe propaga a necessidade da realização de eleições diretas em todos os organismos de representação dos servi~
dores civis, mobilizada a classe para a luta por "uma
política de pessoal honesta e voltada para o servidor".
Um slogan vem sendo dífU.ildido no seio dos servidores: "Classe que não reivindica. seus direitos com-ete
suicídio coletivo".
Apoiando as reivindicaç_ões dos servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, fazemos votos para que o Ministro da Administração faça com que
se cumpra o principiei-da isonomia salarial nesse setor,
pagas a todos as mesmas gratifiCações.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun::ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, -Srs. Sen.ado~
res:
O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
enviou ofício ao nobre Senador Ministro Marco Maciel
pelo qual externa o seu ponto de vista a respeito das
problemática da Fundações Universitárias.
o documento está dividido em vários itens, ou seja: a)
A Questão Salarial e o Plano de _Cargos e Salários; b) A
Questão de Contratação de Pessoal; c) Questões Orçamentárias. Esse trabalho está assin"ado pelos 16 Reitores.
Essa manifestaçãO dos Srs. Reitores está calcada na rea~
1 [idade das Fundações.
Espera-se que o Sr. Ministro Marco Macíel faça um
estudo sobre o assunto, baseado nessa informação dos
Srs. Reitores, a fim sanar as falhas existentes.
Por sua vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Jornal do
Brasil, do dia li do corrente, traz uma noticia referente
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ao-ãSs-unto, is(o ·a, a situ-ação por que passa-as Fundações
Universitárias. - -Eis o que diz a referida notícia:

PROFESSORES EM GREVE NAS FUNDAÇ0ES
QUEREM UMA TABELA UNIFICADA
Brasília - Se_ o Ministro aa EduCação, Marco
Maciel. conceder o reajuste_ de 100% do INPC e arepos:ção_ de 38,5% sob~e o_ salário já reajustado em I<:>
de setembro, os 12-mil professores em greve-nas 16
fundações universitárias concordarão_ em que a isonom_ia salarial nas fundações seja negociada depois
da volta às aulas, a partir de uma tabela unificada
que_ tome por base os salários pagos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os mais altos
---do País.
~ proposta foi levada ao Secretário-Geral do Ministério da Educação, Everardo Maciel, pela presi~
dente da ANDES (Associação Nacional dos Docentes do Ensino SuperiOr), Mada los{! feres Ribeiro.
"É preciso qu~ o Mi_nis~ro 3gifiie--a ~negociação",
exigiu a presidente da A-NDES, h1formando que os
_ profess~Jres s~ voltarn às av_las _"se houv_er um rea~
juste reifde salâftõ
cÕmpromisso de que a isonomia será negodã.da a Curto p-razo,;.
Segundo o vice-presidente da ANDES, Sadi dei
Ro_sso, os professqres querem uma resposta definitiva- até sexta-feira. Os professores do comando de
greve levaram ao Secretário-Geral do Ministério da
Educação várias sugestões, entre elas a indissociabilidade da pesquisa, do en~íno e 9-a extensão, o con-curso público para o magistério e o regime de tr.abalho de dedicação exclusiva e tempo parcial (20 ho--- rasJ. Na Univefsidad_e Federal de Mato Grosso, um
professor titular ganha Cr!i 6 milhões, 600 mil por

eo

mês.
Os funcionários da Universidade de São Paulo,
em greve há 24 dias~ poderão encerrar o movimento
hoje, em assembléia marcada para as !Oh, no campus da Cidade Universitária:, admitiu ontem o presidente da Associação dos Servidores da USP, Dagoberto Stucker. Os grevistas reivindicam a vigência
imediata do plano de reestruturação de cargos.
Diante de tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
deve-se partir para Õ diálogÕ e pelo qual se chegará, naturalmente, a um meio-termo. visando o benefício
maior, o bem corpum.
Leio, Sr. Presidê.rlte, o documento dos Srs. Magníficos
Reitores:

Of./CRUB/n' 0442/85-P
Brasília, 27 de agosto de !985
Exc_ele"ntfssimo Serlhor
Doutor Marco Antonio Oliveira Maciel
Digníssimo Ministro de Estado da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios
7004T= Brasília, DF
______ SenhQr _Ministro:
O Conselho de ReitoreS das Universidades Brasi
----:-leiras.deseja, mais uma vez, expressar seu reconheci
rileitto da competêhcia administrativa e política.
aliada a uma grande sensibilidade para com os
probleqlaS da educaç_ão brasl\eira, demonstrada por
Vossa Excelénciã. e sua equipe ao longo destes cinco
--meses de Governo, possibilitando -sinais visíveis de
reecaminhamento da Educação a seu verdadeiro lugar em termos de prioridade governamental.
Desta forma, nós, Reitores das Universidades
fundacionais, que vlnhamos acompanhando com
grande preocupação o vertiginoso desprestígio sofrido por nossas instituições, nos sentimos reforcados, como co-partícipes da adminiStração de Vossa
Excelência e tendo em vista as paralisações que ora
ocorrem, a apresentar uma série de pontos que estão
a reivindicar uma urgente tomada de posição por
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parte do MEC e que se consubstanciam nos seguintes itens:
11) A questão salarial e o Plano de Cargos e Salários
--~indiscutível que um dos maiores problemas enfrentados pelo atual Governo repousa sobre a questão do salãrio da classe trabalhadora. O achatamento salarial, ditado por uma política que nenhum benefício trouxe à economia do País, vem produzindo
gravíssimas seqtielas ao .assalariado, desaguando em
r_eivíndica,ções que em hipótese alguma podem ser
desconsideradas peta Governo.
Acres_ça-se_ a este quadro, agravando-o, a disparidade salarial na área das fundações federais, das
fundações mantidas pelo MEC e, em particular, entre as próprias Universidades fundacionais.
Neste momento, verifica-se intensa mobilização
de cunho reivindiCatório em nossas Universidades,
determinando o atual estado de paralisã.ção que já
se instalou_ ria quase totalidade das IES fundacio_n(!is. Dç:~is fatqs,_cer~amcnte_, contribuíram para esta
situação:
--a d-iversidade dé remuneraçãO e de vantagens
entre as fundações;
--o fato do iNPt a-e setembro, que corrige o salário dos servidores das Universidades fundacíonais, regisirar o mais baixo índice desde janeiro de
1984, quando a economia demonstra tendência de
índices mais elevados de_ inflação para os próximos
meses.
-Nesse sentido, propomos. o estabelecimento da
isonomia dos salários e de vantagem• para as fund_aç~es. L-6tgi"?amente, _entendemos que a isonomia
só poderá ocorrer quando as fundaçÕ(:S dispuserem
de um critério uniforme de admissão e ascensão em
-·Sua carrdra de pessoal.__
Emergencíalmente, acreditamos que a concessão
. .de aumento salarial na ba.se de 100% do INPC para
todas as categorias de docentes e servidores técnicoadministrativos das JES fundacionais, acrescida de
adicional que busque a indispensável isonomia, pelo
menos entre as Universidarle fundacíonais, com
base nos maiores salários de cada categoria, sem dú·
vida, contornaria a crise que se instala.
Recomendamos, também, para aquelas IES que
assim o desejarem, séja permitido o reestudo dos
Planos de Cargos e Saláríos, visando a acolhida de
outras reivindicações, tais como: gratificação por
tempo de serviço, aposentadoria integral, prod!J-tividade, licença sabática, percentual de dedicação exclusiva e outros, de modo a assegurar parâmteros
comun~ a todas as Fundações.
b) A questão da contratação de pessoal
Hã cerca de 5 anos os organismos federais, inclusive aqueles ligados ao setor de educação, vêm sendo submetidos à proibição de contrataç-J.o de pessoal. Estamos, no momento, sob a égide do Decreto
n<:> 91.404, de 5 de julho de 1985, com vigência atê
dezembro deste ano, que mantêm as proibições anteriores e as amplia em alguns casos.
Em decorrência, no entanto, de pressões exercidas por importantes setores da sociedade brasileira,
no sentido da criação de novos cursOs, as Universidades se_yiram na contingência de implantá~los, a
partir da promessa do MEC de abrandar a aplicação da legislação restritiva em vigor. Tal compromisso não se concretizou, o que vem provocando
u-ma situação" -insustentável dentro de nossas instituições.
Devido ao excessivo a cúmulo de encargos distribuídos aos docentes responsáveis, os cursos em fase
de implantação e expansão vêm sofrendo prejuízos
inquestionáveis na sua estrutura e funcionamento.
Para agravar ainda mais a situação, o Conselho
Federal de Educação vem legislando a respeíto da
alteração do currículo mínimo de diversos cursos,
levando invariavelmente â inclusão de novas disciplinas. Tais alterações não autorizam compulsoriamente a contratação de docentes para atender às expansões determinadas pelos novos currículos míni·
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mos, o que tem provocado um crescente conflito
dentro das IES.

Tambêm os programas de pós-graduação e pesquisa se encontram gravemente atingidos por esta
legislação, com_ reflexos diretos sobre a qualidade
do ensino ministrado. - Por outro lado, temos acompanhado e apoiado a
incansâvf:l mobilização de Vossa Excelencia e equipe do MEC no sentido de catalisar a participação
integrada d.a.s IES com ·organismos de outros Ministérios da República, visando ao encarriiriliainê"nto
conseqüente e ordenado do desenvolvimento de
nossas regiões. Com isto, valoriza-se a atUaçãci das
UniverSidades e firma-se a sua respeitabilidade no
seio da sociedade brasileira. Entretanto, sem qUe as
IES possam expandir seu quadro de pessoal docente
e técnico-administfatiVO,-Torna-se inviável a execução de tão importante proposta.
Urge, portanto, Senhor Ministro, que Vossa Excelência bUSqUe sensibilizar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República no sentido de]iberar
as nossas Universidades das resú·ições referentes à
contratação e expansão dos quadros de pessoal.
c) Questões Orçamentárias
O Conselho de Reitores tem manifestado por diversas vezes sua preocupação acerca do problema
da manutenção de nossas Universidades.
Esperamos que a sanção presidencial à regulamentação do Parágrafo 4~> do Artigo I76 da Constituição, aspiraÇão da sociedilde brasileira tão bem
catalisada por Vossa Excelência no seritidO de
tornã-la fato concreto, seja o agente aJivíador de
nossas apreensões.
Nosso pleito para o exercíciO de 1985, vài além
da obtenção dos valores orçamentârios suplementares, jâ autorizaâos e indispensáveis -para a mãimtenção de nossas instituições neste períOdO:Ntce:Ssitamos que os correspondentes repasses financeiros
sejam efetivados, sem demora, para que PosSamos
manter os níveis de compras e pagamentos dentro
das necessidades de nossas Universidades, sem riscas de interrupção das atividades mínimas atualmente desenvolvidas.
Conselho de Reitores
Para o exercício de 1986, a discussão da proposta
orçamentária muito nos tem preocupado, uma vez
que os tetas estabelecidos para Custeio e Capital estão situados muito ahaiX.O das necessidades. Cremos
que substan~i::iis mOdificações devem s~r ínseridas.
Os custos de manutenção devem ser garantidos, na
dotação inicial, na media em que estejam pautados
na vocação das instituições, nas necessidades regionais e no ateildimer1t0 à execu"ção da política geral
do Ministério.
Suplcmentações de créditos para atividades de
fomento, deverão ser c_onquistadas pelas diversas
unidades executoras, através de projetas e programas que atendam a critérios definidos e coilhecidos,
decorrentes_ da política do Ministério para o exercício.
Senhor Ministro, o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileira, fiel à sua crença na Universidade como único meio capaz de romper a dependência económica e tecnológica que comPromete nosso futuro, coloca-se ao lado de Vossa Excelência na luta pela preservação e valorização do nosso
siStema: üiiíVerSITârio, património maior da Sociedade Brasileira.
Cordialmente, - José Raymundo Martins Romêo, Presidente do Corisdho de RCitores- MOacyr
Fecuri Ferreira da Silva, Fundação Universidãdêdo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11)

_ Acre - Roberto dos Santos Vieira, Fundação Uni~
versidade do Amazonas - Cristovam Ricardo Cavalcsnti Buarque, Fundação Universidade d_e
Brasília - Eduardo de Lamonica Freire, Fundação
Universidade de Mato Grosso- Jair Soares Madurerra, Fundação Universidade de Mato Grosso do
Sul--José Maria Cabral Marques, Fundação Universidade do Maranhão- Fernando Antônio Borges
Campos, FlindaÇão Un-iversidade de Outro -PretoRuy ~rasil Barbedo Antunes, Fundação Universida·
de de Pelotas -José Nathan Portella Nunes, Fundação Universi~de do Piauí - Jomar Bessouat
LãUrlno, FundaÇão Universidade do Rio Gi:andeAntônio Martins da Silva -Júnior, Fundação Universidade de Rondônia - Munir Rachid, Fundação
Universidade de São Carlos - Eduardo Antônio
Conde Garcia, Fundação Universidade de Sergipe
....:..-Ataulfo Marques Martins Costa, Fundação Uni. versidade de Uberlãndia - Geraldo Martins Cha~
ves, Fundação Universidade de Viçosa.
Era o

-~ue

tinhaa dizer. (Muito Pem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José lgnãciõ Ferreira.
O SR. JOSJC IGNÁÔO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Recebi, hoje, telegrama do ilustre Dr. Aylson Lobo
Juriier, um dos maiores cafeicultores do Sul do Espírito
Santo. O remetente encontra-se bastante apreensivo com
as dificUfdi:id6s comerciais enfrentadas pelos produtores
de café do meu Estado, em função de recentes mudanças
administrativas ocorridas no IBC.
Tudo indica que, se a tendência dos preços continuarem baixando, os produtores serão obrigados a estocar a
produção até que o mercado estabilize novamente o:>
preços.
Neste sentido, solidário com a situação dos cafeicultores· do meu Estado, o Espírito Santo", -solicito das autoridades competentes e particularmente ao nosso Presidente da República, José Samey, providências a fim d"e cor~
rigir as distorções aoontadas pelos produtores de café do
Espírito Santo. Ê o seguinte, o teor do telegrama:
Comunico V. Ex~ tomei liberdade telegrafar dire~
tamente Presidente República das dificuldades co~
merciais por qUe passam produfores café no rilo~
menta em virtude recentes modificações adriilnistrã.tivas IBC trazendo oscilações baixistas café correndo risco aos produtores dos preços não atingirém
custo ope:t"ácional produção que nos leva solicitar
medidas que nos condicione espera firmeza merca~
do transcrição telegrail}a Presidente:
Solicitamos Sua Ex~ _estudo -sobre baixa juroS financiamento café pilado do produtor através Banco
do Brasil para conseguirmos vencer diversas variações comerciais por que temos passado pelas recentes modificações .administrativs do IBC que vêm
repercurti ndo Severamente em nosso preço de café
sem o que teremos que entregar a preços baixíssimos com favoritismo absoluto intermediários repercurtindo em pesado prejuízo para nós produtores.
Certos do alto espírito compreensivO de V. Ex•,
aguardamoS ãfiSlõsõS por medidas paUativas urgentes subscrevemos reiterando nosSo apreço e admiração esperamos V. Ex• reitere veementemente interesse classe cafeicultora subscrevemos certos da
punjância sua luta abraços Aylson Lobo Junger.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR . .PR~SIDENTE (Jorge Kalunie)- COncedo a
palaVra ao nobre Senador Itamar Franco.

Setembro de 1985

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No momento em que se analisa o Orçamento da
União para 1986, constata-se, c-om tristeza, o baixo índice percentual nos gastos de carâter social realizado pela
União na administração central e descentralizada (autarquias, fundações, fundos, programas especiais).
Nota·se, conforme a tabela, em anexo, 1984/1985referente ao somatório dos subprogramas- a redução
do índice de aplicação que_em 1984 foi de 3,13 e em 1985
de__2,22. A aplicação para estudos e pesquisas hidrológicas manteve, em 84 e 85, o índice percentual de apenas
0,01%.
Os dados relativos às leis orçamentãrias de 1984 e 1985
evidenciam que, mesmo ocorrendo um aumento nominal
significativo (de CrS 676 bilhões para Cr$ 1.642 bilhões
ou de CrS 923 bilhões para CrS 2.0 li bilhões se consíderarmos as leis o~çamentârias atualizadas pelos crêditos
adicionais), a participação relativa do total de subpro-:
_g-ramas destinado à "pes9uisa" diminuiu de forma acentuada, isto é, em 84 representava 3,13% do total dos recursos do Tesouro Nacional enquanto que para 1985 estão previstos apenas 1,99% ou de 2,85% para 2,22% Se
considerados os créditos adicionais.
Isto se explica porque, enquanto o total destinado à
pesquisa, nos dois orçamentos cresceu 42,7%, o total de
recursos do Tesouro teve um incremento mais que proporcional a esta taxa, isto é, cresceu em cerca de 81,3%
(ou respectivamente, de 17,7% e de 79,2%, se considerados os créditos adicionais).
Considerando que as leis de meios devem evidenciar as
intenções e o planejamento governamental, fica entendido então que~ "fatia de bolo" destinada a pesquisa realmente ficou mai!t "fina".
Estudos e pesquisas económico-sociais:
- atividades a cargo do Instituto de Planejamento
Económico e Social;
- atividades a cargo do IBC;
- atividades a cargo da SUNAB;
-projetas a cargo da SUNAB;
- cooperação técnica;
- esttJdQS _e pesquisas sobre o comêrcio interno;
-estudos e pesquisas no ·setor da indústria da c~:msw
trução civil;
-estudos e pesquisas no setor de não-ferrosos e de sideru.rgia;
....:... estudos e pesquisas no setor industrial;
-plano nacional de combate à violência e criminalidade:
-'manutenção do sistema de informação econômica;
-projetas a cargo da SUDECO;
~projetas a Cargo da SUDESUL.
A participaçã9 dos gastos em caráter social no total
geral do Orçamento da Unlão apresenta um baixfssimo
índice de crescimento nos anos 80/85, com afgumas
duções, como por exemplo, trabalho e assistência e pievidência, que, respectivamente, passaram de 0,5 para 0,3
e de 9,1 para 8,4.
A aplicação em saúde e saneamento cresceu, apenas, 4
dígitos de 2,2 em !980 para 2,6 em 1985. Podemos considerar .. crescimento" tão ínfinla alteração?
Tais gastos de caráter social entre 1980 e 1985 teve seu
maior índíce de aplicação nos anos 82/83/84, sendo reduzido em 85.
Enfim,larilenia-se constatar que a União estâ aplicando muito pouco socialmente.
Era o que tfnha a dizer. (Muito bem!)

re-

DOCUMENTOS A~ QUE SE REFERE 0 SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores:·
Desejo que conste ·ctos Anais do Senado a manifestação de profundo pesar pelo falecimento do ex-Prefeito
da cidade mineira de Turmalina, Sr. Vicente Ariel Machado, ocorrido no dia 9 de setembro do corrente ano.
Velho e dedicado servidor do povo daquela cidade merece- o tributo da minha mais sentida homenagem por ter

sido ele um homem público justo, um amigO liel, um pai
de família exemplar, enfim, um cidadão que dedicoU todos os momentos de sua preciosa vida para servir ao
povo de seu municípiO. Prefeito durante os anos de 1963
a 1967, soube conduzir a administração pública com
probidade e eficiência, realizando obras meritórias ein
favor dos mais necessitados, fazendo~se presente em toR
das as iniciativas que tivessem como ideal o bem coletivo
e o engrandecimento de sua .cidade. Homem de trato
arrieno, administrador de escol, incansável trabalhador
pela melhoria das condições de vida da população pe
Turmalina, fundou e constitUiU- Um lar dentro das meR
lhores tradições brasileiras, tendo por base os padrões de
dignidade e respeito tão ao gosto do povo mineiro, transmitindo aos seus descendentes marcas indeléveis do s~u
caráter e honradez.
- __ _
Em virtude de sólidos princípios morais que norle3~
vam seu comporiamento, Vicente Ariel Machado
tornou-se homem de grande prestígio e justa reputaÇão,
sendo voz acatada e respeitada, a quem sempre se consultava na busca do conselho preciso ou da palavra adequada para os momentos graves e importantes.
Ao fazer a presente Comunicação, dominado por intensa l"nioção e pesar, sOlicito a V. Ex' que faça-consigR
nar um voto de pêsames pelo seu falecimento, extensivo
à sua viúva, Dona Maria José, e a seus filhos, lendo a
certeza que sua memória serâ cultuada pelos pósteros.
Era ~ que tinha a dizer.

Ata da
3~

165'~-

0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A PresidênR
cia convoca sessão extrao'rdinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com a seguirite

ORDEM DO DIA
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1985), do Projeto de Resolução n"' 87, de 1985, que modifica a .redação do artigo }9 da Resolução n9 129, de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura Munidpal de
Maceió, Estado de Alagoas, a realizar operação de empréstimo externo, ~o valor de USS 5.000.000,00 (cinco
milhões de dólares americanos), destinada a financiar o
programa de investimentos daquela prefeitura.

-I-

Votação, em turno ún1Co,-do Requerimento n9160, de
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado, do artígo intítulado
.. Direita dâ sinais de que está Viva", dojJornaHsta Tarcísio Holanda, publicado no Correio Braziliense, edição de_
24 de junho de 1985.

-2Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci~
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 535, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n999, de 1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que estabelece a
obrigatoriedade de correção monetária dos preços mfnimos dos produtos agropecuários e das atividades extrativas.
-3Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 436, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n9 53, de 1983, de autoria do Senador_Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização de palestras, nos cursos de 19 e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do País, sobre personalidades que
-se destacaram no plano nacional ou estadual e dá outras
providências.

-4Discussão, em turno úníCo, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 586, de

-5Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 589, de
1985), do Projeto de Resolução n9_90, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma naus, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.335.608.228 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros).

-6Discussão, enl -segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 99, de 1981, de autoria do Senador Gastão
MUller, que_ altera os arts. 213, 215 e parágrafo único,
216, 225 e 226 do Código Penal (Decreto-lei n9 2.848, de
7 de dezembro de 1940- Título VI- Dos Crimes Contra os Costumes), tendo
PARECER, sob n9 492, de 1983_, da Comissão
----de Constitnitão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidªde e, no mérito, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge K alume)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.}

Sessão, em 10 de setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da
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Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr, Guilherme Palmeira
~ lido o seguinte

ÀS 18 HORAS E 30 M{NUTOS, ACHAM-SEPREc,SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Fábio LucenaOdacir Soares - Gabriel Hermes'- Hêlio GueirOs Alexandre Costa - Amêrico de Souza -Alberto Silva
Helvídio
Nunes
João
Lobo
César
Cais
Virgílio Távoi'.a --carlos Albefto-::::. . . Martins Filho:......_
Humberto Luceira- Milton Cabral- Aderbal Jurema
- Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira - Carlos
Lyra- Herâclito Rollemberg- Jutahy MagalhãesLomanto Júnior -João Ca1mon - Moacyr Dalla Amarai Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco
- Murilo Badaró -Severo Gomes- MaUro BorgesGastão MUller- José Fragelli - Roberto Wypych .Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chíarelli- Alcides Saldanha

OFfCIÕS
DO Sr~ l9~Secretário da Câmara. doS Deputados, enca~
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
pfojetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 114, de 1985
(NII 4.983/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Dati~
lógrafo, do Grupo-Serviços Auxiliares, e dá Outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J<.> A Categoria FunCional de Datilógrafo, códi~
O SR. PRESIDFNTE (Guilherme Palmeira)- A tisgo SA-802 ou J..T -SA-802, do GrupoRServiços Auxilia~
ta de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Semi- -- - -res,-a queser~:;rere·a- Lei nll 5.645, de 10 de dezembro de
1970, f1 ...... -alterada na forma constante do Anexo desta
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses~

.

Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que serâ lido pelo Sr. 19Secretário.
--

~

Art. 29 A alteração a que se refere O artigo anterior
não aca"JTetará ·elevação automática de vencimento ou
salário, ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo único respectivo.
§ 19 O preenchimento dos cargos das classes, especial e intermediárias, da Categoria Funcional de Datilógrafo, far~se-á mediante progressão funCIÕnal o-u OUtras
formas regulares de provimento.

§ 29 Os servidores atingidos pela alteração a que se
refere este artigo serão posicionados nas novas classes da
categoria funcional, mantidos os atuais valores de vencimento ou salário.

Art. 39 A nova estrutura das cla~ses da Categoria
Funcional de Datilógrafo não prejudicará a tramitação e
a solução de pedidos de transferência e movimentação de
- servidores, apresentados até a _data dã vigência desta le-i.
Art. 49 A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações própriaS âo Orçamento da União e
das autarquias federais.

.

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicioriados nas referências NM-9- a-NM-:11 da Categoria Fun-~
cional de Datilógrafo ficam automaticamente localízarlos na referência NM~l2, "inicial da classe A.

Art. 5<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, inclusi~e quanto a seus efeitos financeiros.
ArL 6<:>

Revogam-se as disposições em contrário.

DIÂRIO DO CONGREI>SO NACIONÃL (Seç'iio !lj
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A NE X O

(Art. lQ da Lei nQ

GRU PO

SERVIÇOS AUXILIARES
(SA-800 ou LT -SA-800)

• de__

CAT[GORIA
fUNCIONAL

!'!)

OatilÕgrafo

MENSAGEM No 122, DE 1985

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal tenho a
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas_E_~
celências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do
Serviço Público, o anexo projeto de lei que "altera a estrutura da Categoria Funcional de Datilógrafo, do
Grupo-Serviços Auxiliares, e dá outras providências".
Brasflia, 25 de fevereiro de 1985. - .Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MO']'IVQ:iN• 050, DÉ 31 DE JANEIRO DE 1985, DO DEPARTAMENTO ADM1NIS·
TRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Trata este expediente de proposta que visa a alterar a
estrutura da Categoria Funcional de Datilógrafo, código
SA-802 ou LT-SA-802, do Grupo-Serviços Auxiliares.
Tal como se encontra, atualmente, a estrutura da referida categoria funcional deve ser corrigida consoante _as
providências gerais de revisão salarial, adotadas pelo
Governo.
·:2. Confôime consta do anteprojeto de lei apresentado, o servidor posicionado__na referência NM-9 da classe
nA" passarã, independentemente da existência de vaga

ou vago de lotação, para a referência NM-12, inicial que
deverá vigorar para- a refeiídaClasse.
_
3. O irigreSSo na Categoria Funcional de Daiilógrafo
far-se-â na classe inicial mediante concurso público de
provas, com a exigência de que o candidato seja porta~
dor de escolaridade completa de primeiro grau.
4. Cumpre ressaltãr {rue, em conforirudade com o
consignado no anteprojeto, os efeitOs financeiros decor~
rentes da lei de que ora se cogita não retroagirão, não en~
sejand_o, pois, o pagamento de quaisquer diferenças de
retribuição atrasadas.
5. Nestas condiçÕeS, tenho a hoÕra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que consubstancia a medida proposta, para
o devido encaminhamento ao Congresso Nacional,
acompanhado de Mensagem, caso mereça aprovação de
Vossa Excelência.
Api-OVeito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-lência meus protestos de elevado respeito. -José Carlos
Soares Freire, Diretor~Geral.

LEGISLAÇAO CITADA
LEI No 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1970
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos
do SerViço Civil da União e das aut&riJ.itiBS federais, e
dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. Iv A ctassifrcaçãó" de cargos do Serviço Civil
da União e das autarquias federais obedecerã às diretrizes estabelecidas na presente lei.
Art. 2v Os catgos Serão classificados como de provimento em comissão- e de. provimento efetivo,
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em ComissãO:
I - Direção e Assessoramento Superiores;

de 198 )

de

CODIGD

~SA-802

REFERÕNCIAS DE VENCIMENTO
OU SALMID POR CLASSE

ou

lT-SA·fi02~

CLASSE ESP. - NM-30 o NM-32
CLASSÉ C - NM-24 o NM-29
ClASSE B - NM-17 a NM-23
CLASSE A - NM-12 a NM-16

De Provimento Efetivo:

II:;_ Pesquisa Científica e Tecnológica;
III - Diplomacia;
IV - Magistério;
V- Polícia Federal;
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
VII -Artesanato;
- VIU- Serviços Auxiliares;
IX - Outras atividades de nível superior;
X- Outras atividades de nível médio.
Art. 3v Segundo a correlação e afinidade, a natureza
dos trabalhOs ou o nível de conhecimentos aplicados,
~da Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderã:
I - Direção e Assessoramento Superiores: _os cargos
de dlreção e assessoramento superiOres dã adriliniStrãção
cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.

II- Pesquisa Científica e Teci10Tógici: os cargos com
atribuições, exclusivã:s ou comprovadamente principais,
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provi~
menta se exija diploma de curso superior do ensino ou
lpbilitação legal_ equivalente e não esteja~ _ab!angidos
Pela legislação do Magistério Superior. ill- Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomãtica.
IV - Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de ensino.
V- PolíCia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
V1 -Tributação, Arrecadação e Fiscalização: Os cargos com atividades de tributação, arrecadação_ e fiScalização de tributos federais.
VII- Artesanato: os cargos d,e atividades de natureza
permanente, priilcipais ou auxiliares, relacionadas com
os serviços de artífice em suas vârias modalidades.
VIII- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades
administrativas em geral, quando não do nível superior.
IX - Outras atividades de nível superior: os demais
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X- Outras atividades de nfvel médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou certificado
de .conclusão de curso de grau médio ou habilitação
equivalente.
Parágrafo únicO. As atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevado, res, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de execução indireta; mediante contrato, de acordo com o artigo 10, § ?q, do Decreto~lei número 200; de
25 de fevereiro de 1967.
Art. 49 Ou_tws Grupos, com caracteiíSt1cas próprias, diferenciado$ dos relacionados no artigo anterior
poderão ser:_ e~~elecidos ou desmembrad~s d~q~el~s se
-oTusiífiCãreffi as necessidades da Administração mediante ato do Poder Executivo.
Art. 59 Cada Grupo terá sua própriã-escila de nível
a ser aprovada pelo Poder Executivo atendendo primordialmente a'?s _seguintes fatores:
- I·.:....:.: ílTIPortáncia da atividade para o desenvolvimento
nacional.
_ --II- complexidade e responsabilidade das atribuições
exercidas; e
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III- qualificações requeridas para o desempenho das
atribuições.
Parágrafo único. Não haverá correspondência entre
-os níveis dos diversos Grupos. para nenhum efeito.
Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a crité~iOS seletivos, a serem estabelecidos- pelo Poder ExecutiVo, associados a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 7Y O Poder ExecutivO elab~rará e expedirá o
novo Plano de ClassifiCação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.
Art. 89 A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridacie na qual se levará em cOnta preponderantemente:
I - a implantação prêvia da reforma administrativa,
com base no Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro

de 1967;
II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
III - a existência de recursos orça.mentârios para fazer face às respectivas despesas.
Art. 99 A transposição ou transfOrmação dos cargos, em decorrência da sistemãtica prevista nesta lei,
processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. lO.. O órgão central do_ Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções necessãrias e coordenará a
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes _da Presidência da República e
_autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para a pro~
vação mediante decreto.
§ 19 O órgão -cen~ral do Sistema de Pessoal promoverá as niedidas necessárias para que o plano seja mantido perroane_n~ment~ atualizado.
§ 29 Para_ a corret~ e uniforme iii). plantação do Plano. o órião cenf:raC"dô Sistema qe ·Pessoal promoverá
gradativa ·e obrigatoriamente o trei!)amf:nto,de todos oS
servidores que participarem da tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Para_ assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano
de C1assifi_cação de Cargos, haverã, em cada Ministério,
órgão integrante da Presidência da República ou autar~
q01a, uma Equipe Técnica de alto riivel, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incumbência de:
I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que serefere o artigo 39 desta lei;
I I - orientar e supervisionar os levantamentos, bem
como realizar os estudos e análise indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III- manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os cantatas necessários para correta elaboração ~
implantação do Plano.
Parágrafo único. Os membros das Equipes de que
trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em
servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam .em condições de exprimir os
objetivos do Ministério, d.o-órgão integrante d~ ~i
dência da Repllbfica ou di ·autarqUia.
Art. 12. O novo Pla~o de Classificação de Cargos a
ser instituído-em aberto :de acordo com as diretrizes ex- pressas nesta lei, obedecerá, para cada Ministério; órgão
integrante da Presidência da República ou autarquia;-um
número de cargos inferiOr, em relação 3.: cada grUpo, aos
atl!almente existentes.
Parágrafo único. A não-observância da norma contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despesas; ou
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b) em casos excepcionais, devidamente justificados
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da
Constituição e em particular, no seu artigo 97, as formas
de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos
do Serviço CiVil, do Poder Executivo, a que se refere a
Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação
posterior, é considerado_ extinto, observadas as disposições desta leL
-:Parágrafo iitlico. A medida ciue for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de que tr3.ta ~este
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e,
sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art~-15.
Para efeito do disposto no Artigo 103, § (9,
da ConstituiÇão, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o_ disposto no artigo 14 e seu parágrafo único, Se
aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da
União e do Distrito Federal. bem como à classificação
dos cargos dos Territórios e do_ Distrito Federal.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 10 de dezembro de 1970; 1499 da Independência e 82<? da República.

LEGISLAÇÃO CITADA
.DECRETO-LEI N' 2.204, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1984
Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários
e prove11tos dOs servidores civis do .Poder Executivo,
bem como os das pensões e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, iterri III, da Constituição, decre-ta:
ArL 19 Os atuais valores de venciinentos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem
como os das pensões, resultantes da aplicação do
Decreto-lei n9 2.130, de 25 de junho de 1984, são reajustados em 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 29 Os cargos referidos no Anexo I do Decretolei n'~ 1.902, de 22 de deZembro de 1981, terão a atual representação mensal acrescida de 20 (vinte) pontos percentuais.
Art. 39 O servidor da Administração Federal di reta
e das autarquias federais, quando investido em cargos

:em comissão ou função de confiança do GrupoDAS.IOO ou em cargo de natureza especial, continuará
percebendo a Gratificação de Nível Superior a que sere-.
fere o artigo 79 do Decreto-lei n" 1.820, de 11 de de.
zembro de 1980.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao
funcionãriQ aposentado com fundamento no artigo 180
da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e alterações
posteriores, desde que fizesse jus à referida gratificação
na atividade.
Art. 49 Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiros) o valor do salário-famrlia.
Art. 59_ O Departamento Administrativo do Serviço
Público elaborará as tabelas com os valores reajustados
na forma deste Decreto-lei.
Art. 69 A despesa decorrente da execução deste
Decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União para o exercício de 1985.
Art. 7<? _ Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, ·com os efeitos financeiros a partir de J9
de janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezmebro de 1984, I 639 da Independência e 969 da República.- JOÃO FIGUEIREDO- Dei·
fim Netto.
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3. A propósito, cabe observar que a importância percebida atualmente pela viúva é irrisória, especialmente
considerando-se os altos índices inflacionários que sofre
a moeda nacional.
4. Assim, necessário se torna seja reajustado o valor
da pensão, a firri de que a proPosição possa atingir seu
objetivo, ou seja, àar à beneficíâria condições_ c_ondignas
de sobrevivência.
5._ Nessas condições, em face do exposto, tenho a
honra de submeter à elevada consideração de Vossa Ex-,
celêncía o- anexo -pr-ojeto de lei que eleva o valor mensal
da pensão para o equivalente a 4 (quatro) vezes o maíor
salãrio mínimo vigente no País.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito .
Emane Galvêas, Ministro da Fazenda.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 3.684
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1959
Concede pendo especial i vil'iva e aos 6lhos de
Bernardo Sayio Carvâlbo Araújo, ex-VlceGovemador do Estado de Golá e ex-Diretor da NOVACAP.
O Presidente da República:
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Faço _saber que o Congresso Nacional decreta, e cu
sanciono a seguinte lei:
Art. J9 ~ concedida a pensão especial de CrS
30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais a Hilda Cabral
Carvalho Araújo, Fernando Carvalho Araújo, Lilian
CarvalhO Aiaújo, Bernardo Carvalho Araújo e Lia Carvalho Araújo, viúva -e filhos de Bernardo sáyão ea'rva:
lho Araújo, ex-Vice--Governador de Goiás e ex-Diretor
da NOVACAP.
Art. 29 Essa pensão será dividida em duas partes iguais, cabendo uma à viúva, que a perceberá enquanto se
mantiver nesse estado e a outra, rateada em partes iguais, aos filhos do extinto.
§ J9 Os filhos do sexo masculino mencionados no ·
art. l<:t perderão direito ao benefício quando atingida a
maioridade, salvo se ocorrer a hipótese de comprovada
incapacidade para o trabalho. Os do sexo feminino, no
caso de contraírem matrimôníQ.
§ J9 -- Por morte da viú~a berleficiâria, a sua parte na
pensão será transferida aos filhos mencionados no art. J9
Art. 39 A despesa com o pagamento dessa pensão ocorrerá à conta da dotação orçamentária do Ministério
da Fazenda destinada aos pensionistas da União.
Art. 49 Esta lei entrarâ em vigor- na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1959; 1339 da Independência e 71~' da República.
(À Comissão

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 115, de 1985
(N~

4.966, de 1985, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidénte da República
Reajusta a petasão especlal. concedida pela Lei n'~
3.684, de 9 de dezembro de 1959, a Hllda Sayio Carvalho Araújo, viúva do ex-Vice-Govemador do Estado de Goiás e ex-Diretor da Cla. Urbanlzadora da
Nova Capital do Brasil- NOVACAP, Bernardo
Sayiio Carvalho Aratijo.

O Çongresso N acionat decreta:
Art. I~ A pensã-o especial ConCedida pela Lei n<t
,3.684, de 9 de dezembro de 1959,- a Hilda Sayão Cacva~
lho Araújo, viúVa do ex-Vice-Goyernador do Estado d~
Goiás e ex-Diretm: ,da Cia. Urbanizadora da Nova Capi~
tal do Brasil - NOV ACAP, fiCa~ reajustada no valor
correspondente a 4 (quatro) vezes o salário mínimo vi-'
gente no País.
Art. 21' A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários Qa União ~- Recuisos
sob a Supervisão do Ministério da FazendL
Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições _em contrário".

MENSAGEM No 47, DE Í98S
Excelentíssirilos NCnhores Membros do Congresso Na~
clonai:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên~
cias, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei
que ..reajusta a pensão especial concedida pela Lei nl'
3.684, de 9 de dezembro de 1959, à Hilda Sayãq Carvalho Araújo, viúva do ex-Vice-Governador do ~tado de
Goiás e ex-Diretor da NOVACAP, Bernardo Sayão Car~
valho Araújo.
Brasília, 23 de janeiro de 1985._- JOÃq FIGUEmEDO.
EXPOSIÇÃO l:>!rMOTIVOS N• I, DE 8 DE JANEIRO DE 1985, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Gabinete Civil dessa Presidência encaminhou a esta
Se~etarfã !!_~-Estadg r~uerimento de Hilda Sayão Carvalho Ara_újo, viúva de Bernardo Sayão Carvalho Araú~
·· - jo, através do qual solicita seja _r~ajustada a pensão espe-cial que lhe foi concedida pela Lei n9 3.684, de 9 de dezembro de 1959:
2_. - Referido benefício foi estabelecido no valor de
CrS 30.000 (trinta mil cruzeiroS) mensais, a ser dividido
em duas partes iguais, cabendo uma à viúva e outra, rateada em partes iguais, aos filhos.

de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 116, de 1985
(N• 1.246/83, na Casa de origem)

o

InstitUI PR(j-FRUTI - Programa Nacional de
Aborizaçio Urbana com Árvor~ Frutíferas e determina outras providências.
Q Congresso Nacional decreta:
ArL 19_ Fica instituído, nos termos desta lei, o PRÓFRUTI- Programa Nacional de Arborização Urbana
com Árvores Frutíferas, a ser desenvolvido em carâter
permanente, mediante iniciativa e colaboração da população e entidades privadas com o poder público.
Art._ 29 O objetiVo do PRÕ-:.FRUTI é implantar a
arboiizãção urbana por espêcies de ârvores e arbustos
que, ~lé_m de sua função ecológica, ornamental e de purificação do ar, sirva de alimento à população.
Art,_. 3'~ As Prefeituras Mu_nic_ipais, com a colaboração das Secretarias de Agricrilturã. dos Estados, coordenarão -os trabalhos em cada município, solicitando
auxílio .às Escolas de Agronomia, Casas _de Agricultura e
outros órgãos ou entidades agiícolas da região, para a
seleção das espécies frutíferas mais adequadas, de prefe_~
rência nativas, em função, primordialmente, do clima,solo, altitude e êpoca.de plantio.

Setembro de 1985

Parágrafo único. AS- -entídades mencionadas neste
artigo deverão ser solicítadas a colaborar com assistência
técnica, doação de material básico e implantação de viveiros de mudas.
Art. 41' A população deverá ser convidada para participar de todas as fases de _implantação_ do PROFRUTI, e cada família instada a plantar e cuidar das árvores localizadas em frente à sua casa, sendo-lhe deferida
a opção dentre as espécies disponíveis.
Parágrafo único. O trato ·das árvores, a colheita e a
distribuição dm~ frutos ficarão a cargo da comunidade,
que se autogestionará nesses trabalhos, nas respectivas
ruas, praças ou em outros logradouros públicos,
estimulando-se e treinando-se a participação coletiva.
Art. 5~' As escolas da rede pública e privada, de
qualquer nível de ensino, deverão realizar atividades integradas na orientação d_o_s alunos, relativamente ao_
PRÓ-FRUTI, quando possível em suas próprias instalações, estímulando a produção de mudas e orientando
_os alunos quanto às _espécies de árvores a serem__Rlantadas e aos cuidados necessários ao deseitvolvimento e à
conservação das mesmas.
Parágrafo úiliCo: Somente terão direito a usufruir de
recursos provenientes do salário-educação os estabeleci-mentos de ensino que, comprovadamente, estiverem incorporados ao PRÓ-FRUTI.
Art. 6ço As Sociedades de Bairro, Clubes de Serviço,
Associações de Classe, Entidades Religiosas, Associações Comunitárias em geral, devem ser convidadas
para participar da campanha de divulgação do PRÓFRUTI e de motivação para o seu incremento.
Art. 79 As Prefeituras Municipãís somente poderão
obter auxflio ou empréstimo financeiro de origem federal
se. mediante legislação própria, estabelecerem a obrigatoriedade de inclusão, nos projetas de construção civil
ou de urbanização, de plantio de árvores frutíferas.
Art. 89 Aplica-se a penalidade disposta na alínea n
do art. 26 da Lei n~ 4.771, de IS de setembro de 1965, a
quem, por qualquer modo ou meio, depredar, maltratar,
lesar, arrancar, ou matar ârvores ou arbustos plantados
em logradouros públicos ou em propriedades alheias.
Art. 91' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A;.rt. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

vâlida Para todo o tempo de viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;
j) deixar de restituir à autoridade licenças extintas
'pelo decurso do prazo ou pela entrega ao consumidor
dos produtos procedentes de florestas;
· I) empregar, como combustível, produtos florestais
ou hulha, sem uso de dispositivo que impeça a difusão de
_fagulhas, susce!_íveis d~_pro~o'::ar inCêndios nas florestas;
m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua propriedade não penetre
em florestas sujeitas a regime especial;
n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou
meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos
ou em propriedade privada alheia ou árvore imune de
corte;
o) extrair de florestas de domínio público ou consider_adas de preservação permanente, sem prêvia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de míneraisL
p) Vetado;
q) transformar madeiras de lei em cai'vão, inclusive
para qualquer efeito industrial, sem licença da autoridade competente.

{À.f

Comj:~saes

de Agricultura e --de Educacão e

Cultura.)
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- O expediente lido vai à publicação.
Do expediente lido c-onstam os Projetas de Lei da Câmara n~'s 114 e 115, de 1985, que receberão emendas, respectivamente, perante a primeira e única comisSão a que
foram distribuídos, pelo prazo de cinco sessões ordinárias; nos terrrios do artigo 141, II, b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicaçãO qUe vai ser lida pelo Sr. 11'Secretário.
-

t

lida a seguinte

COMUNICAÇÃO
Em 10 de setembro çle 1985

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.77I, DE IS DE SETEMBRO
DE I965
Institui o novo Código Florestal
o o o • o • • • ~ • • o o • o • o o. o o • • o o. o o • • • o • o • • • • o. - - - • • • • o

Art. 26; COnstituem contravenções penais, punlveis
com três meses a um ano de prisão simples ou multa de_
uma a cem vezes o salârio_ m'inlmo' rilerisãC-do lugar e
data da infração ou ambas as penas cumulativamente:
a) destruir ou danificar a "floresta considerada de pre-.
servação permanente, mesmo que em formação ou
utilizá-la com infringência-·das _normas estabelecidas ou
previstas nesta Lei;
b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente;
c) 3 penetrar em floresta de preservação pennanente
conduzindo armas, substâncias ou Instrumentos próprios
para caça proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem estar munido de licença da autoridade competente;
d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou
Municipais, bem como às Reservas Biológicas;
e) fazer fogo, por qualquer mOdo, em florestas e de-.
mais formas de vegetação, sem tomar as precauções ade-.
quadas;
f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que
possam provocar incêndios nas florestas e demais formas
de vegetação;
g) impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação;
h) receber madeira, lenha, carvão e outros produtos
procedentes de florestas, sem exigir a exibição de licença
do vendedor, outorgado pela autoridade competente e
sem munir-se da via que deverá acompanhãr o produto,
até final beneficiamento;
-i) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e
outros produtos procedentes de florestas, sem licença

Qu-mta-feim I i
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--Senhor Presidente:
Cumpre-me informar a Vossa Excelência que, a partir
desta data, para os efeitos regimentais, desligo-me do
PDS e passo a -integrar a bancada do Partído da Frente
J,..Theral.
Receba meus sinceros protestos de elevada estima e
distinta consideração.
Respeitosamente, -- Jutahy Magalhães.
-O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- A comunicação lida vai à publicação.
~--Sobre a Mesa, requerimento cuja leitura será feita pelO
Sr. !"'-Secretário.

t

lido o seguinte

REQUERIMENTO
n• 343, de 1985
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requer~inos que tinham -tramitação-conjunta os seguintes projelõs: ·
· -Projeto de Lei da Câmara nl' 149, de 1984; e
~Projeto de Lei da Câmara n"' 195, de 1984.
Sala das SessõeS, tO de setembro Qe 1985. -Gabriel
Hermes, Presidente da Comis_são de Legislação Social,
em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Orequerimento tido será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do que dispõe o art. 279 do Regimento
Interno..
O Sr. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Passase à
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ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n~;~ 160, de
1985~ àt: autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Anaís dO Senado, do artigo intitulado
"Direíta dá sinais de que está viva", do Jornalista Tarcísio Holanda, publicado no Correio Braziliense, edição de
24 de junho de 1985.
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.
É a seguinte a maté-ria, cuja transcrição é soticita-

.da._
D!REIT A DÁ SINAIS DE
QUE ESTÁ VIVA
Tarcisio Holanda
Da Editaria de Política
Há sinais evidentes de que forças de extrema direita,
civil e militar, procuram se rearticular como o objetivo
de, num primeiro estágio, fãzer a maioria da futura Assembléia Nacional Constituinte e assim moldar a nova
Constituição a seus interesses, contendo os ímpetos reformistas do País. Em uma segunda fase, a direita poderia partir para programas desestabilizadores do Governo
da Nova República, como o presidente Sarney já teve
oportunidade de admitir na intimidade.
A possibilidade de organização de uma grande caixinha para financiar candidatos comprometidos com a
manutenção do status quo e -dispostos a resistir contra
qualquer tentativa reformista já não parece algo tão distante. "O empresário gaúcho, César Valente, presidente
da Federação ·das Associações Coinerciais, já adnlitiupllblicamriete a formação de uma "caixinha" de 4,5 a 5
trilhões de cruzeiros para eleger uma maioria de parlamentares comprometida com o regime de economia de
mercado.
A rearticulacão

A direita passou os últimos 21 anos em grande tranqüilidade. O regime-militar reinou absoluto para pôr em
prâtica-urri pl"ograma megalomaníaco de desenvolvimento, concentrador de renda, calcado em uma política de
achatamento salarial.
Com a implantação da Nova República, através do
competerite trabalho de engenharia política articulado
por Tancredo Neves, a inquietação voltou a dominar a
extrema direita. Dias após a dramática posse de Josê
Sarney, instalou-se uma estranha greve nos transportes
coletivos de Brasília. Um lock-out, paralisação decretada
pelos donos das empresas, inspirados em forças misteriosas e sob as vistas complacenteS do Governo Josê Ornellas.
A reorganização_ dessas forças não ficou apenas nessa
demonstração de força, que tinha claro objetiv_o de de-:
sestabilizar o Go_vern__o Sarney em uma hora dramática,
quando Tancredo se internava no Hospital de Base para
ser operado. O general Newton Cruz, diretamente envolvido da morte do jornalista-agente Alexandre Baumgai'~
ten, voltava ao noticiário da imprensa anunciando sua
candidatura à Assembléia Constituinte.
·
A reativação do inquérito sobre os assassinatos de
Baumgarten, sua mulher e do barqueiro portugués que o
leva'-:a para pescarias, quase três anos depois do fato,
causóu espécie em muitos políticos. O governador Leonel Brizola atribuiu o desenterramento do caso aõ inte-.
resse_ da extrema direita em criar pretextos pari a aesestabilizaçào e o retrocesso institucionaL
Ao mesmo tempo, o lançamento precipitado e incompetente do programa de reforma agrária - sem uma
adequada mobilização das forças favoráveis âs mudanças - ofereceu pretextos para a articulação das
forças cOnservadorãs. Os -anti-reformistas se reagruparam procurando sensibiliziii' -ã opinião pública, particu-
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Iarmente a classe média, com o terror do anticomunismo.
Líderes ruralistas e fazendeiros anunciaram -publi-camente a organização de milícias para lutar contra qualquer tentativa de promover reformas nas arcaicas eStruturas fundiárias do Pafs. ~ mais do que evidente que Sarney estã na linha de tiro dessas forças obscurantistas, que
temem a democracia para que não sejam questionadoS
seus odientos privilégios. ·
- ·- · -- -~
A reação pública da extrema direita contra propOstas
de reformas sociais procura, atualmente, intimidar o Governo Sarney, explorando suas hesitações. Se o Governo
mantém a decisão de cumprir o Estatuto da Terra, esses
grupos podem partir para ações mais agressivas.
A legalização dos partidos comunistas, antes condenados a uma perigosa clandestinidade, gera verdadeiro pânico entre as forças conservadoras. A anunciada reagiu~
tinação dos políticos progressistas do -PMDB - a chamada Esquerda Democrática- au~enta a inquíetação
entre os que estão dispostos a resistir a qualquer mudança significativa.
A formação de uma ·~caixinha" para financiar -candidatos comprometidos ..com a defesa da democracia"na verdade comprometidos em impedir qualquer mudança social- pode ressuscitar organismos semelhantes
ao famigerado Instituto Brasileiro de Ação Democrática
(o tfistemente cClebre IBAD), objeto de investigação por
parte de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que
teve como relator o insuspeitO udenista Pedro Aleixo.
Como comproVOu-a CPI-dOlBAD:..:... a única CjUechegou a concluir seu trabalho de investigação - o IBAD~
IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Soci:iis, que teve
notória influência no golpe de 64) e outros apêndices
eram financiados por grupos económicos nacionais ·e internacionais, então unidos numa cruzada contra-''o perigo comunista".
A pretexto de combater o comunismo, rearticula-se
uma guerra santa contra qualquer reforma social em um
pafs onde mais de trinta milhões do seus 120 milhões de
habitantes passam fome literalmente e 60 milhões são
classificados como $Ubalimentados. Só 30 milhões estariam dentro do mercado.
O IBAD, o IPES e a AOP (Acão Democrática Parlamentar que congregava os políticos comprometidos com
esse anticomunismo industrial) poderão ressurgir com
outros nomes e outras siglas. Não ê segredo para riinguêm no Congresso C)"ui empresários do Rio e de São
Paulo já estão se articulando para organizar uma ucaixinha" com gordos recursos a fim de finanCiar candidatos
"comprometidos com a democracia e o regime de livreempresa".
O deputado Maurílio Ferreira Lima denunciou da tribuna da Câmara a formação de um fundo para financiar
candidatos c_omprometidos com a defesa do status quocontra reformas sociais, contra mudanças na tegTslação
que protege o capital estrangeiro e favorece o alto grau
de desnacionalização da economia brasileira.
Dias depois do díscurso de Maurílio, o empresário
gaúchoCêsar Valente, atual presidente da Federação-das
Associações Comerciais, anunciou publicamente a decisão do empresariado nacional de organizar uma "caixinha.. com cerca de cinco trilhões de cruzeiros para fi~
nanciar candidatos de confiança dessa categoria classista. César Valente pode ter sido indiscreto, mis ali:::rtou os
políticos para a necessidade de tornar mais drástica ale..
gislação para coibir e reprimir abUsos do poder econônli~

co.
O objetivo ê tornar mais conserVadora a AssembléiaNacional Constituinte, iníbindo a ação de grupos progressistas. O pi'esidCnte do PMDB, Ulysses Guimarães,
já anunciou a negociação de uma nova lei em agosto próximo para reprimir os abusos do poder económico,-impondo a igualdade de condições entre os candidatos.
O deputado Francisç_o Pinto, no encontro com o Presidente da República, sexta~ feira passada, no JabUrt.i, de..
fendeu o recadastramento eleitoral - nome com que se
designa uma revisão em regra do eleitora~o para expurgar os títulos fantasmas, os eleitores duplos e outras formas de fraude.
O presidente José Sãrney disse que não faltariam recursos para purificar o sistema eleitoral, passo -indispen-
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sâvel, como reconheceu, para tornar mais legítima e re..
presentativa a futura Assembléia Constituinte. Tancredo
previa que seriam necessários Cr$ 500 bilhões para trabalho tão ambicioso, mas o SERPRO estimou em Cr$
- 400 bilhões os seus custos.
O deputado Francisco Pinto calcula que, nos Estados
do Nordeste, a fraude alcance 40% do eleitorado. O parlamentar baiano teme a resistência dos goyernadore~ e
dos líderes das prillcipais facções oligárquicas do N ardeste, que não têm evidentemente interesse em expurgar
os vícios que lhes ajudam a se manter no poder nos últimoS trinta anos.
A Justiça Eleitoral não se mostra entusiasmada em
promover a coriecão solicitada, seja pela parca limitação
de recursos, seja pelo notório envolvimento de agentes
jud~ciais em muitas das fraud-es eleitorais pratiCadas no
Pa_ís. Ulysses Guimarães e Francisco Pinto estão _certos
de-Que, com os recursos necessários, será pOssível Promover a revisão do eleitorado através de processamentos
eletrônicos-a cargo do SERPRO.
Os reformistas contam com a revisão do_ eleitorado
para a eliminação das fraudes, a fim de aumentar suas
oportunidades na futura Constituinte. Os conservadores
pretendem criar um fundo de financiamento, a nível nacional, para eleger a maioria da Constituinte e assim inibir a ação reformista que as esquerdas pretendem comandar.
Se a extrema direita civil e militar verificar que a nova
Constitui11te poderá promover reformas em grau acima
de sua expectativa, suas lideranças recorrerão à conspi~
ração para golpear as nos_sas -frágeis instituic_ões políticas, como tem ocorrido corri freqUência ão longo de nossa história republicana.
A dire_itanão ~moStra -~isposta a fazer ciualquer.con~
cessão. E demonstra que está disposta a recorrer ã violência, se for preciso, para conter qualquer veleidade reformista. ~ convicção ge,neralizada de que o poder econômico elegerá uma gran~e bancada na Constituiiite,
posto que é semPre muito difícil provar a corrupção eleitoral.
As formalidades processuais sempre ignoram o que o
olho do povo vê com facilidade. Foi o caso, por exemplo, da mais escandalosa corrupção eleitoral que já se
praticou np Brasil, através da campanha do Sr. Eliseu
Rezende, candidato a governador de Minas Gerais. Os
postes de iluminação dupli~_~am a cíi'cunferênciã- pela
imensa quantidade de cartazes com que eram vestidos.
A lei d~ve_rã ser mais rigorosa ainda para que os plutocratas e seus testas-de.. ferro não venham a transformar a
Assembléia Constituinte em verdadeiro mercado Persa.
b~ ~ontráfio, hotne_nspolític~s pobres e honrados serão
proibidos de fazer carreira na política, que será reservada unicamente aos ricos e seus prepostos.
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"§ 39 Os valores atribuídos aos preços mínimos
serão corrigidos al!torq.aticamente por trimestre
pela aplicação do coeficiente indicado.no artigo 79
da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1_964."
·
Art. -29 "O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 30 (tririfã.) dias.
Art. 39 Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário.
Q SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Item

3:
Discussão, em turno único, da Redaçã.o Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu P_arecer
436, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n9 53,
de 1983,- de autoria do Senador Jorge K aluQle, que
âispõe sobre a realização de palestras, nos cursos de
19 e 211 graus dos estabelecimentos de ensino do País,
sobre personalidades que se destacaram_ no plano
ria:cionat ou estadual e dá outras providências.
tt9

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores,. declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
como definitivamente aprovaqa; nos termos do art .. 359
do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 53,
de 1983.
_Dispõe _sobre a realização de palestras, nos cursos
de 19 e 29 graus dos estabelecimentos de ensino do
País, sobre personalidades que se destacarem no plano nacional ou estadual e dai outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 Os estabelecimentos de ensino do País farão
ministrar, nos cursos de )9 e 29 graus, palestras sobre personalidades que se destacaram no plano nacional ou estadual, providenciando a çlistribuição gratuita de apostilas dessas aulas.
ArL 29 As palestras a que se refere este artigo serão
orientadas, em cada Estado, pela respectiva Secretaria de
Educação e Cultura, obedecido o critério de intercalação
na escolha das personalidades nacionais e estaduais.
Art. 39 O Poder Executivo,noprazode90(noventa)
dias, contados de sua publicação, regulamentará esta

Lei.
Art. 49
cação.
Art. 59

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) ..-- Item

2:

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

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Item
4:

DisCl.!ssão, em turno único, da Redaçijo Final (oferecida· pela Comissão de Redação em seu Parecer
n! 53.5, de 1985)', do Projeto de Lei do Senado n9 99,
de 1979, de autoria do Sen~dor Humberto Lucena,
que estabelece à obrigatoriedade de correção mane..
tária dos · preços mínimos dos produtos agrope..
cuários e das atividades extrativas.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada esta, a ~ação final é consid~rada definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada
-- Redaçit,t- Final do Projeto de- Lei do SenadO n9 99,
de 1979, que estabelece a obrigatoriedade de correção
monetária dos preços mínimos dos produtos agropecuários e das atividades extrativas.

o- congreSso Nacional decreta:
Art. J9 O artigo 59 do Decreto-lei n\> 79, de 19 de -êfezembro de "1966; é acrescido do seguinte pafâgrafo;

Discussão; em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Pa!ecer
n9 586, de 1985) do Projeto de Resolução n9 87, de
1985, que modifica a redação do artigo (9 da Resolução n9 129, de dezembro de 1984, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a realizar operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares
americanos), destinada a financiar o programa de
inves~i~_entos daquela Prefeit~~Em discUsSão a rCdaçã.o final, en t~rno úniéo. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Encerrada esta, a redação final é considerada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria Vai à promulgação.
É a seguinte a -redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Resolução g9 87, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do ~rJ. 52, item- 30; do Regimen~o Interno, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Modifica a redação do artigo 1'1 da Resolução n'~
129, de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Macei6, Estado de Alagoas, a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de US$
5.000.000,00 (cinco milhões de dólares americanos),
destinada a financiar o programa de investimentos da-

quela Prefeitura.
O Senado Federal resolve:
Art. i" O artlgo--19 da Resolução n~' 129, de de-.
zembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
·~Art. 1'1' É a Prefeitura Municipal de Maceió,
Estado de A lagoas, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de USS 5.000.000,00 (cinco milhões
de dólares americanos), ou o equivalente em outras
moedas, de principal, sob a orientação do MinisM
tério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desM
tinada a financiar o programa de investimentos daM
quela Prefeitura e a liquidar parte de compromissos
externos existentes e vencidos em 1984."

Art. 2., Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Item
5:
Discussão, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida pela CQmissão de RedaçãO em seu Pai'ecer
n"' 589, de 1985), do Projeto de Resolução n"' 90, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma·
naus, Estado do Amazonas, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.335.608.228 (um bilhão,
trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito
mil, duzentos e vinte e oito cruZeiros).
Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a Redação Final é considerada
como definitivamente aprovada, noS teimas do art. 359do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

't a

seguinte a Redação Final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 90, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e, eu, Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 1.335.608.228 (um bllbão, trezentos e
trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos
e vinte e oito cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1'1 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado
do Amazonas, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de ll de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.335.608.228 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil. duzentos e vinte é oito cruzeiros), equivalente a 161.198.46 ORTN, considerado ovalor nominal da ORTN de CrS 8.285.49, vigerite em fevereiro de 1984, junto à Caixa Econõmica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - f' AS, destinada à construção e equipamento do Pronto-Socorro Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -

Item

6:
Discussão, _em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 99, de 1981, de autoria do Senador

--A Presidência lembra, ainda, ao plenário, que amanhã, dia ll de setembro, às I 5:30 horas, comparecerá. ao
Senado o Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, Doutor Rob_erto Gusmão, convocado nos termos do
Requerimento n9 303, de 1985.
De acordo com o disposto no art. 419, letra e, do Regimento Interno, não serão designadas matérias para a
Ordem do Dia.

Gastão Müller, que altera os arts. 213, 215 e parâw
grafo únic_o, 216, 225 e 226 do Código Penal
(Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940Título VI - Dos Crimes contra os Costumes), tenM

do
PARECER, sob n9 492, de 1983, da Comissão
-de Constitui(;ão e JustiJ;;a, pela constitucionaliM
dade e juridicidade e, no mérito; favorável.
Em discussã.Q o_ projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusw
são.
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamenM
te aprovado, de acordo com o art. 315 do RegirrientQ lnM
terno.
O projeto vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Estã
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 18 horas e 48 minutos.)
ATA DA 151• SESSÃO, REALIZADA EM 2~85

(Publicada no DCN (Seção II) de 29-8-85)
!I.ETEFICAÇÃO
No Expediente d.a sessão, no Projeto de Lei do Senado
n9 238, de 1985, que dispõe sobre a inclusão obrigatória
das doenças cârdio-vasculares entre as doenças profissionais de que trata a legislação aci"dentâria do trabalho.
Na ~âgjna n'1 29-~9, 3'" coluna, após a justificação,

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 99, de 1981
Altera os arts. 213, 215 e parágrafo único 216
225 e 226 do Código Penal (Decreto-lei n., 2.848, de
de dezembro de 1940 - Título VI - Dos Crimes
Contra os Costumes).

Onde se lê:

7

O COngresSO Nacional dCCreta:
Art. 1"' ~ ~ê-se_ aos arts. 213, 215 e parâgrafo único, e
216 do Codago Penal (Decreto-lei n., 2.848, de 7 de dezembro de 1940) a seguinte redação, acrescentados parâgrafos aos arts. 215 e 216:
. "Art. 213. Contranger alguém a conjunção
carnal, mediante violência, grave ameaça ou surpresa:
Pena- reclusão, de três a oito anos.

•··~;t.' 2ú: ·~.y~;·~~~T;~~ã~ ·~·~;~·~;;w~~ih~;,
med1ante fraude:
Pena- reclusão, de um a três anos.
§ 1~~"- Se o crime é p"iaticado- Contra mulher mino r de dezoito e maior de quatorze anos:
Pena- reclusão, de dois a seis anos.
_
§ 29 Se o crime é praticado contra mulher vir~
gem menor de dezoito e maior de quatorze anos, ou
contra mulher honesta, a pena é aumentada da
quarta parte.
ArL 216. Induzir mulher, mediante fraude a
p~aticar ~u permitir que com ela se pratique ato iibiM
dmoso d1verso da conjunção carnal.
Pena- reclusão, de um a dois anos.
§ {9 Se a ofendida ê menor de dezoito e maior
de quatorze anos:
Pena- reclusão, de dois a quatro anos.
§ 29 Se a ofendida é mulher honesta, a pena é
aumentada de um quarto."

(Às ComiSsões de Constituição e JustiçtÍ, de Legislação Social e de Finanças.)
Leia-sç:
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Saúde.)
ATA DA 140• SESSÃO, REALIZADA EM'IIHI-SS

(Publicada no I?CN (Seção II) de 17-8-85)
RETIFICAÇÃO
Na justificação do Projeto de Lei do Senado n"' 226, de
1985, que altera a redação da alínea ..b" do artigo 182 da
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União).
Na página n"' 2713, 2J coluna,
Onde se lê: .. ,_,- o vencimento ou remuneração que
percebia na atividade,
A medida, sobre ser justa e humana, contempla, prinw
cipalmente; aqueles que se inativaram por doenças não
especificadas em lei, ou que atingiram a compulsória, se
contarem ...
Leia-se:
. ..• o vencimento ou remuneração que percibiam na atividade.
A medida, sobre ser justa e humana contempla, principalmente1 aqueles que se inativaram por doenças não especificadas em lei, ou que atingiram a compulsória, sem
contarem ...

.Art. 29 Os arts. 225 e 226 do Código Penal (Decretolei nQ 2.848, de 7 de dezembro de 1940) passam a vigorar
com as seguintes alterações e acréscimos:
.. ~'Art. 225.
§ I•
§ 29
§ Jq

COMISSÃO ESPECIAL
Que estuda aspectos relacionados com a produção
de alimentos e corredor de exportaçio.

. ... ·-·· .....••...•.. -. ~· ••.

6'" Reuniãot realizada em 5 de junho =>de 1985.

................................. .

••.••......•.•......•...... ;. . ·-· ......•
E facultado à vítima ou a seu representante
~cg<l:l requerer corram os atas processuais em segredo de
JUStiça, quer nos casos em que se procede mediante queiM
xa, quer nos casos de ação pública.
Art. 226. -··········-··········--····~···
1-

iV-_:.:~~ ~·~g~~t"e"ê ·~~~br.d da· P~ií~i~ ~·; ;rti;;~
_pessoa 9efida para averiguações ou por qualquer
OtlTi'Offiottvo;
V- se a vítima é menor de 18 anos;
VI- se a vitima é mulher grâvidã.;
--vn- Se a vífíril:a é alienada ou débil mental, e o
agente conhecia esta circunstância."
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) Lembro aos Senhores Senadores que o Congresso Nacional estâ convocado para uma sessão a realizarwse hoje,
às 1?:00 horas? no plenário da Câmara dos Deputados,
des_ti!Jada à le1tura da Proposta de Emenda à Constituiç:ão n9 19, de 1985.

3309

:Ãs dezesseis horas e vinte minutos do dia cinco de junho do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes
os Srs. Senadores Marcelo Miranda, João Calmon, Oc~
tá vi O Cardoso, Alfredo CampoS e-Jorge Kalume, re6ne-se a Comissão Especial quç ..estuda aspectos relaciona·
dos cOm a produção de alimentos e corredor de exportação"
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que
logo após é dada como aprovada.
·
Assume a presidência dos trabalhos o Sr. Senador
Marcelo Miranda, em carâter eventual, devido a ausência do Presidente e Vice-Presidente. Em seguida, convida
o Sr. Senador Joã.o Calmon para funcionar como Relato~. "ad hoc".
Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente convida o Srs.
Carlos Theóphilo de Souza Mello, Presidente da PORTO BRÁS, e César Bastos Motta Sílva, Presidente do
GEIPOT, para tomarem assento à Mesa.
Em seguinda, o Sr. Presidente concede a palavra ao
Dr. Carlos Theóphilo de Souza Mello que discorre sobre
as vantagens comparativas dos Portos de Tubarão, Sepe-;-

e
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tiba, Santos e Paranaguã para escoamento de grãos do
cerrado. Prosseguindo, é dada a palavra ao Dr. César
Bastos Motta Silva que disserta sobre o planejamento e
articulação global dos vãrios subsistemas dos corredores
rodoviário, portuário, feverroviário de navegação.
Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Marcelo Miranda, faz uma interpelação ao Presidente_ da PORTOBRÃS e, em seguida, agradece a presença dos pale-

e

trantes e determina que as notas taquigráficas tão logo
traduzidas e revisadas sejam publícadas, em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto,_ Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Sr. Presidente e irá à publíCitçào.
ANEXO À ATA DA 6PREUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL QUE ESTUDA ASPECTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E CORREDOR DE EXPORTAÇ;{O,
REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE /985,DESTINADA A OUVIR AS PALESTRAS DOS SRS.
CARLOS THEOPHILO DO SOUZA MELLO,
PRESIDENTE DA PORTOBRÃS, E CESAR
BASTOS MOTTA SILVA, PRESIDENTE DO
GEIPOT, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.

Presidente: Senador José Ignácio Ferreira.
Relator: Senador Benedito Ferreira.
(Integra dos apanhamentos taquigráficos.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Dou por
aberta a sessão da Comissão Especial do Cerrado.
Em primeiro lugar, convido o Senador João Calmon
para tomar assento à minha esquerda, como representante do Senador Benedito Ferreira, e deverá ficar como
Relator atê a chegada do mesmo.
Os depoentes de hoje são o Dr. Carlos Theóphi1o de
Souza Mello, Presidente da PORTOBRÃS, e o Presiden~
te do GEIPOT, nr. CéSar -B-astos Motta Silva.
Os temas a serem abofdados: pelo Dr. Çar!os
Theóphílo de Souza Mello- Vantagens Comparativas
dos Portos de: Tubarão, Sepetiba, Santos e Paranaguâ
para o escoomento de grãos do Cerrado; e pelo Pre~iden
te do GEIPOT, Dr. César Bastos Motta e Silva- Planejamento e Articulação Global dos Vários Subsistemas
dos Corredores Rodoviário, Portuário, Ferrovíãrio e de
Navega~_ __
-~--COnvido o Dr. Carlos Theóphilo de Souza Mello para
tomar assento à minha direita, bem como o Dr. César
Bastos Motta e Silva, Presidente do GEIPQT.
Quero lembrar aos Senhores Depoentes c)ue cada um
disporã do tempo de 40 minutos, ininterruptas, para a
apresentação dos depoimentos. Após, será feita a argUição pelos Srs. membros da Cotitissão.
O Dr. Carlos Theóphilo de Souza e MeU o é Engênheiro Civil, formado pela Escola Nacional de Engenharia
do Rio e Engenheiro dá Effipresa de Portos ci.(d3"i-asil.
Funções exercidas: Presidente da Docas do Rio de Janeiro; Presidente do Conselho Nacional de Portos e Vias
Navegáveis; Secretárío-Geral do Conselho Nacional de
Transportes; Subsecretário de Estado e Planejamentõ do
Estado do Rio de Janeiro; Presidente da Companhia do
Metró do Rio -de Janeiro; Diretor de Operações_ô:i PORTO BRÁS; Vice~Presiderite do Ch.i6~ de Engenfiada doRio de Janeiro; atualmente, Presidente da PORTOBRÁS.
Com a palavra, Dr. Carlos Theóphilo de Souza Mello.
O SR. CARLOS THEÓPlilLO DE SOUZA MELLO
- Exm~' Sr. Seriador Marcelo Miranda, Presidente da
Mesa, Exm~' Sr. Senador João Calmon.
O tema que me foi confiado para esta palestra de hoje,
neste Seminário sobre o prOblema do Cerrado, ~stá definido como: Vantagens Comparativas dos Poàos dC TUbarão, Sepetiba, Santos, Paranaguá para o Escoamento
dos Grilos do Cerrado.
É uma palestra que diz respeito a uma análise sobre os
programas portuãrios e às instalações portunárias relatívas aos portos desde Paranaguã até o porto de Tubarão,
para analisar os aspectos comparativos, custos e, evidelltementc, as melhores facilidades para exportação da soJa
pmduzida no Cerrado. Para uma análise desse tipo;·evidentementc, é indispensável conhecer, primeiro, o pro-

cesso estrutural da PORTO BRÁS, que ê õ Órg-ão encarregado desse escoamento no se:tor portuário; conhecer a
análise de cada um dos terminais exportadores de soja,
as suas características, possibilid<ides, formas de operar,
possibilidades de expansão e os custos dessas expansões.
Então, fizemos um roteiro, colocado neste quadro,
composto de 9 pontos. Vou seguir este roteiro, a fim de
facilitar o aspecto didático desta exposição, que será feita, peçQ_ venia, oralmente.
O p~imeiro ponto é o Sistema PORTO BRÁS, o que
sigil1fica, enfifn, o que é o Sistema PORTOBRÃS. O Sistema PORTO BRÁS abrange o Brasil inteiro. É uma estrutura de âmbito nacional, com infiltrações, praticamente,_em todos os Estados brasileiros. Há penetração
na quase totalidade_ dos seus municípios.
Como estão vendo, esquematicamente, colocamos
neste quadro, desde M!J.naus até o Rio Grande do Sul, a
po!iição da PORTO BRÁS, que se faz presente no sistema -de escoamento, tanto no aspecto portuário como em
suas vias navegáveis. Neste mapa é retratado mais explicitamente o aspecto portuário. Deixamos a parte de vias
navegáveis para uma posição posterior, porque este assunto no momento - o escoamento da soja, esPecialmente do Cerrado - está mais ligado ao sistema de
transporte· terrestre e, eSpecialmente, ao sistema de terminais marítimos.
O quadro seguinte mostra o que é a PORTOBRÁS,
em termos de movimentação de carga. Aí estão os números básicos que a PORTOBRÃS movimenta e que, na
realidade, o Brasil movimenta em seu sistema portuário.
Nós movimentamos, no último ano, 300 milhões de toneladas de mercadoria, dos quais 140 para exportação.
Evidentemente, a importação, 60, e na cabotagem, 100,
totalizando os 300 milhões de toneladas,
Fliemcis uma projeção Patã88 com cerca de 380 mi-lhÕc~ -de toneladas. f um crescimento vegetativo, prati·
can:t_ente, do processo industrial e agrícola brasileiro.
A previsão de receita do sistema portuário brasileiro,
hoje, é da ordem de 1,5 trilhào de cr_uzeiros a 2 trilhões.
É a nossa receita previsivel. Estamos tendo, hoje, um
_ processo de retenção tarifária, mais ou menos_já refletido
neste quadro, mas que não poderá ser retido por muito
tempo, sob pena de haver necessidade de um processo de
subvençào ao sistema. Hoje, o sistema é auto~suficiente
financeiramente. Nào depende de subvenção externa do
Governo para a sua gestão. Estimaríamos de 1,5 trilhão
a 2 trilhões a nossa receita.
Na parte de i~vestimentos, para o ano de 85, estão in·
dicado_s -400 bilhões de cruzeiros. O Sistema PORTOBRÃS absorve 80 mil empregos, piàticarliente diretos, no porto. Eu digo praticamente porque 30 mil são
cmpre~ados dO sistema; 40 mil são vinculi:iQos 1;1.9 sistema
como força supletiva de trabalho. É uma poj,u!ação,
portanto, -de 80 a 100 mil pessoas vinculadas ao sistema
_port_uário. -·
Essa penetração do sistema portuário, ainda pouco
conhecida, se insere no processo social do País, porque
80 mil empregados representam quase meio milhão de
pessoas dependentes do sistema, dependentes dos portos
brasileiros. Não estamos colocando, aí, as vias navegáveis, o que daria valores superiores.
Hú, ainda, aspectos políticos, pela penetração e pelo
impacto qu(! traz essa populaçi:io, a cada um dos Estados.
ê·, fOra dt!_dúvida, o aspectoeconômico, que é de grande irriporU'incia. Olhaildo o último item do quadro, veremos que 27 bilhões de dólares passaram, ano passado,
pelos portos brasileiros. vinte c sete bilhões representam,
prafícamente, 1/3 da dívida externa brasileira. Portanto,
só por esse ponto se pode ter uma idéia completa da importância econômica que o sistema portuãrio determina
sobre a i:iconorrii<i brasileira. Erltão, estes são so aspectos
mais genéricos.
Internamcnie, eU mostro, !Jm_q_u~adro, dando uma idéia
muito genérica de como a PORTOBRÃS se divide. A
PORTO BRÁS é composta de uma holding, isto é, uma
empresa que controla acionariamente várias outras. Ela
controla cerca de oito empresas, suas subsidiárias, Empresas Companhias Docas. A PORTO BRÁS, além da
função holding, tem uma função operativa, vários portos
são_ operados diretamente por ela, como Ma naus, Recife,
ltajaí e outros mais. E a parte de construção portuária o
BraSil inteim é dependente da PORTO BRAS. Ela tem

um instituto de siguridade, como quase todos os órgãos
modernos da administração, e permite a com-plementação ~alarial_9qs seus empregados em época d~ aposentadoria; dá também uma assistência social; "tem um departamento de vias navegáveis, responsável pelo processo todo de navegação de vias no País, nada da navegação
em si, porque essa estã subordinada à SUNAMAM; um
instituto de peSquisas hidroviárias com um ~arpo técnico
dos mais especializados do Brasil, praticamente um dos
mais avançados do País, que está em -condições de fazer
anâlise em modelo reduzido do Brasil inteiro, d_e qualquCr problema- inclusive tem tido contratos com paises estrangeiros- e de uma companhia exclusivamente
voltada para o problema de dragagem, uma companhia
que possui 20 draga.s e se insere entre as maiores companhias de dragagem do mundo, que é a Companhia Brasileira de Dragagem, Este é o panorama geral do que nós
consideramos hoje o sistema PORTO BRÁS. Geração de
recursos dois trilhõcs a dois trilhões e meio. Só a PORTOBRÃS, cerca de 2 trilhões de cruzeiros, com o sistema
e algumas empresas paralelas nós vamos a valores maio-

res.
Vamos passar para o ponto número dois, depois do
visto o que é PORTO BRAS.~ o fluxo de transporte d_os
corredoreS de transporte, ou corredores de exportação.
No caso, hoje, estamos vendo exclusivamente corredores
de exportação. O quadro aí mostra os grande fluxos de
transporte. Estão anotados sete grandes fluxos de trans~
porte, que caracterizam o processo econômico brasileiro.
Eu chamaria a atenção para cada um deles. Primeiro, o
fluxo do Rio Grande do Sul, Paranâ, Santa Catarina,
São P.Julo, Rio de Janeiro, Vitória; Minas Gerais, Goiás,
o Nordeste e a Amazônia. Eles estão anotados aí em suas
grandes linhas e, esquematicamente, mostrando certa facilidade de conlpreensão o que representa isso-.
-Esses fluxos de transporte não nasceram, evidentt:mente, hoje; eles são fluxos de transporte que vêm desde
o Brnsil Colõnia, o Brasil da indústria extrativa, a sua
roineraçào. O primeiro grande fluxo de transporte, tal 7
vez,- -é o flUxo de"trã'nspOrte de Minas Gerais, trazendo a
indústria de mineração. Depois nós tivemos o ciclo do
açúcar, um grande ciclo de transporte na Região do Nordeste. Depois, o fluxo do café, o ciclo do café, que determinou uma parcela enorme, em que São Paulo teve condições, com a capitalização do café, de se desenvolver, de
tornar-se, talvez, uma das maiores potências industriais
não só do Bmsil, mas, também, do mundo. Temos o ciclo da soja, que nós estamos vivendo hoje, o famoso ciclo da soja, em que nós estamos determinando aqueles
fluxos do Paraná e Santa Catarina, que foram ativados.
E também o fluxo da soja que vem por São Paulo, e que
está vindo agora com a nova fronteira agricola de RonR
dónia. Está trazendo , carreando por esse conjuntonão estou chegando, ainda, ao cerrado- entrando por
esse corredor enorme, que vai a São Paulo, refletindo-se
um pouco po Rio de Janeiro. Tem uma nova saída, pioneira, que é a saída amazônica. através de Porto Velho,
buscando Santarém, os grãos expandindo para o mercado _internacion-al.
São estes os principais nuxos d_e transporte do Pais em
termos, vamos dizer, históricos. O Brasil sempre teve um
aspecto muito arquipelágico, quer dizer, um sentido de
umaexportaçào voltado, desde a época do pau-brasil, do
Brasil Colônia, do interior para o exterior, para os seus
portos. E :.ú disparavam para os mercados europeus, especialmente os mercados europeus e, depois, nos séculos
XVIII, XIX, para os mercados americanos. Esta é a idéia
bâska.
As ferrovias tiveram a mesma penetração por esses
grandes fluxos de transporte. A partir dessa visào de fluxo de transporte, tem·se uma compreensão mais clara d_e
como foi se process<!ndo o desenvolvimento agricola e
industrial do Brasil: foi através dessas penetrações, que
começaram com as &ndeiras, que começaram com a
mjn_eraçào em Minas Gerais, com o açúcar no Nordeste,
Hoje nós sabemos que temos hoje uma grande riqueza,
que é a soja, que representa, na nossa pauta de__expor~
taçào, um volume c uma carga bastante expressivas.
Vamos, agora, fazer uma análise do que são hoje os
~arredores de exportação. Eu estou fazendo essa digressão em cima dos corredores de exportação, para exatamente chegar no objetivo da nossa reunião, porque não
poderíamos analisar no objetivo da nossa reunião, porque não poderíamos analisar isoladamente o problema
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do cerrado sem conhecermos a mecânica ou o processo
histórico em que foram se desenvolvendo as atividades
e_conômicas do setor agrícola, no sentido de exportação.
Rio Grande do Sul. Foi, aí, talvez, que começou o
grande ciclo da soja, fins da década de 60 ou meados da
década de 60. Incipiente no início, depois com uma velocidade imensa, hoje nós temos uma enorme exportação
pelo Rio Grande do Sul. Estou falando só em excedentes
de exportação, não estou jogando o problema de produção, que é muito maior que o consumo interno absorve. Esse excedente, hoje, no Rio Grande do Sul, para exportação desse ano, é de 5 milhões de toneladas, representando cerca de 3 bilhões de dólares. b a soja, o calçado, o fumo, mas especialmente a soja, com um volume
de exportação de 3,5 milhões de toneladas. Praticamente, a fronteira agrícola dó Rio Grande do Sul jã atingiu
os seus limites, muito dificilmente essa fronteira agrícola
poderá se expandir. Onde poderã haver um acréscimo
nesse _volume de exportação ê: na soja paraguaia, que os
brasileiros estão hoje desbravando nos campos paraguaios, e que podem carrear um acréscimo para o Rio
Grande do Sul. E pequenos ganhos de produtividade,
que não são muito apreciáveis no momento, Não se pode
esperar ganhos de produtividade apreciãvies no processo
agrícola.
Então, no Rio Grande do Sul esse volume deve se
manter. A mesma coisa é o Paraná, Paranâ Santa Catarina. Há um porto em São Francisco e um porto em Paranaguá. É uma área onde a prod~:~çãci -agrícola foi muito
mais extensiva, 10 milhões de tonelidas, praticamente o
dobro da do Rio Grande do Sul, mas tudo em soja, 8 milhões de toneladas. Há evidentemente, outros produtos,
como o café, que entram nessa pauta criando p_~ra o_ Brasil 3,5 bilhões de dólares de exportação. 3,5 bilhões em
27 bilhões, que formam o nosso conjunto de exportações
de 1985. Três bilhões saem por Paranaguâ, porto excelente. E eu vou descrever cada uma das instalações. 1::
uma das alternativas para o processo de exportação do
excedente dos cerrados.
Santos. O Porto de Santos tem o seu hinterland, a sua
fronteira de captação de carga que chega até Rondônia.
Ela vem carreando, por um sistema de transportes ferroviário e rodoviário, que chega até o Pofto de Santos. E
ele tem uma realidade de exportação de 12,8 milhões de
toneladas. Mas a soja, aqui neste caso representa um valor menor, apenas 2 milhões de toneladas. A exportação,
portanto, que é a maior de todo o conjunto brasileiro,
quase 40%, é de US$ II bilhões.
Mostro, também, a importância do sistema portuário
e a necessidade de equipamento desse sistema, porque é a
última "pernada" no Brasil do produto que vai para o
exterior. E ela tem que ser eficiente, ela tem que ter custos admissiveis, -custos aceitáveis dentro do mercado internacional, porque, às vezes, um ou dois dólares no
preço de uma mercadoria limitam-na no_mercado internacional. Ela não chega a Roterdam ou Nova Iorque no
preço de mercado. Esse problema portuário passa a Ser
de extrema importância em todo o processo de exportação e também no modelo brasileiro de exportação vinculado a esses produtos.
Rio de Janeiro. Também com uma participação bastante expressiva, cerca de 19 milhõe5 de toneladas, com
6,5 milhões de dólares.~ um porto que hoje está fazendo
exportação de minério, soja praticamente nenhuma, nenhum grão e "containers", produtos manufaturados.
Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Café e muito
pouca soja. Ainda não chegamos a 200 iriil toneladas/ano de soja. Hil a perspectiva enorme do cerrado escoar
por ali, e, mais_ adiante, faremos uma análise sobre isto.
O minério entra com uma participação de 80 milhões de
toneladas. Mas o minério tem um custo muito baixo (15
dólares a tonelada). Apesar de tirarmos 80 milhões de
dólares, representam na nossa balança comercial apenas
quase 3 bilhões de dólares, comparados com outros portos com volume muito mcncir, com produtos de unidade
de preço muito mais alto.

ras, com grande participação, e a borracha. A soja nessa
região está começando, agora, a ter uma participação
mais significativa. E: uma nova fronteira agricola que te.. mos ai.
Esta é uma visão global dos nossos corredores de exportação e da sua participação no processo d~.expor
tação bmsileira.
O terceiro ponto do nosso programa: grãos, farelos e
portos exportadores.
O quadro mostra o que se exportou o ano passado de
gtãos, porto por porto, e o que representou Cõ:!~a~ um ~m
termos de soja, farelo e óleo. Ano passado, exportamos,
pelos portos, 11,94-3 milhões de toneladas e este ano pretendemos exportar_ 14.900 milhões de toneladas. Podemos verificar que a grande participação é Paranaguá,
com valores bastante elevados. Vitória está ainda com
um valor muito incipiente: 180 mil toneladas, é muito
pouco. A previsão deste ano é também de 180 mil toneladas, com possibilidade de chegar a 200/250 mil toneladas, mas ainda sem uma previsão muito correta desse valor.
Vamos ver as características de cada terminal brasileiro, os grandes terminais de soja do Brasil. Vou analisar
cada um.
Rio Grande do Sul. E importante o porte do navio que
chega no Rio Grande do SuL~ importante: para atingli
d-eterminado mercado, o porte do navio tem que ser de
tal natureza que o frete pela tonelada movimentada seja
_riç_~tável. Qu<uit..Q mai9r o porte do naVio, menor o frete
unitâriO. Por exemplo, u_m navio, de 80 mil_ toneladas,
Chamamos Panamá, é um naVio clássico, é_o navio padrão em termos de granéis desse tipo. Temos as seguintes
instalações: capacidade anual capaz de exportar·7~5 milhões e estamos exportanto valores ínferiores a isso. Estamos exportando, no Rio Grande, em torno de 4 milhões de toneladas, quer dizer, o porto do Rio Grande
tem uma capacidade ociosa para uma expansão. Essa expansão está sendo colocada hoje, pelo Governo brasileiro, através de convênios com o Paraguai. Recentemente,
o governo paraguaio esteve no porto do Rio Grande
para que a soja paraguaia, em vez de descer o rio da Prata, corte e passe pelo porto de Río Grande, que tem capacidade ociosa. Tivemos um incêndio muito sério na
PORTO BRÁS, no TIS- Terminal de Trigo e Soja, terminal dos mais modernos do mundo, que reduzi ri-sua capacidade. Mas ele deve estar pronto este ano e sua capacidade plena é 7,5 milhões de toneladas.
São FranciscO 4o Su~. E um porto pequeno; tem um ar~
mazém, navio de 60.000 toneladas, que já é aceitável no
mercado internô:lcional. E tem uma capacidade de I ,2 milhão de toneladãs, e ele, hoje; está movimentando pouco,
cerca de 700 mi_l toneladas. Em comparação com Vitória,
está movimentando cinco vezes mais, mas é _um porto alternativo para P.aranaguá. Quando Paranaguá está congestionad_o, o navio vai para São Francisco.
Par2naguá~- Capaddade de 9,) milhões de toneladas
para uma movimentação hoje, cerca de 5,5 a 6 milhões
de toneladas. Tem ainda um _gap suficiente para· Po-der
ab-sorver novos excedentes. Esses excedentes têm começado a surgir, já com um volume apreciável, não chega a I milhão de toneladas da carga vinda do Paraguai.
TivemO:$ alguns pro61emas cOrrl a cargaparaguaia, porque tem ela uma série de vantagens com relação ao dólar
e, às vezes; era carga brasileira que entrava no Paraguai e
virava carga paraguaia, para ter certas vantagens. Às vezes era ocontrúri o: saía do Paraguai e virava carga brasileira. Mas, problema de fronteira é complicado.

Nordeste. Tenios o cacau, o açúcar, -que vão dando
uma pautll de 2,8 bilhõi.!S de dólares.

Santos. Está estrangulado. Vimos que o corredor de
Santos vem de Rondónia e desce até Santos. Há um demanda reprimida, enorme. em Santos. A capacidade, hoje, de Santos é de 2 milhões de toneladas e ele está movi~
mcntando 2 milhões de toneladas. Os estudos que a Portobrâs rt!alizou ar.:hum que a demanda é de 3 mílhões e
estamoS com uma capacidade de 2 milhões, e a demanda
prevista para I990 é de4 milhões de toneladas. A demanda reprimida está saindo por Paranaguá 1 mas a c_ustos
mais elevados e, evidentemente, com prejuízo para a ec_onomia. Temos que ampliar Santos.

Amazónia. Participação muito pt:quena no processo de
exportação - 5,6 milhões de toneladas -, em que o ca~
eau está entrando agora com maior participação; ma dei-

Sepetiba. Não tem instalações para granéis. Tempos~
sibilidade, mas nõ.o_tem instalações _e as previsões ainda
não existem.
-
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Vitória-Capuaba. O porte do navio que entra em Vitôria atua!mcnte é de 35 mil toneladas, porque o porto
está limitadJJ a 1 I metros de calado e algumas_curvas não
permitem navios de maior porte. Tem uma capacidade
de 15 mil toneladas, com um silo de 30 mil toneladas (l5
milton. para soja e 15 mil ton. para trigo). Capacidade
de embarque: !.800. Temos 300 mil toneladas, hoje, sem
qualquer investimento, de possibilidade de exportação.
Hoje, está exportando 11:!0 mil toneladas. Ainda tem capacidade tranqUila para o corrente ano. Ano que vem, as
previs(}oes são diferentes, portanto, tem-se que fazer in~
vestimentos.
Tubarão. Nàu tem instalações especializadas para soja. Aqui está o terminal de trigo e soja do Rio Grande do
Sul. É um terminal típico. Aqui está o cais, os navios encostam aqui, um carregador, dois carregadores. E aqui
atrás estão os armazéils, esse Com 76 -mil toneladas, asesteiras transportadoras carregando por aqui. E Rio Grande do Sul ainda tem um detalhe especial, a soja vem em
barcas fluviais. Descarregam, vão para armazéns f.", depois carregam os navios.
Nós tivemos incêndio sério nesta esteira transportadora, que está sendo corrigido e, até o final do ano está
pronto. Então, esse é um terminal, vamos chamar, modelo. Esse terminal tem capacidade de 5 milhões de toneladas fano e custou ISO milhões de dólares. Um valor
muito alto, É um terminal chamado modelo, e o que há
de mais moderno em termos de terminal e chega a 5 milhões ou 6 milhões de toneladas com pequenos investimentos a_dicionais.
Os outros terminais: o de São Francisco do Sul é um
pequeno terminal, com armazém e uma esteira carregadora. Um terminal muito mais barato e carrega 1,2 milh_ào de_toneladas. O porto de São Francisco do Sul é um
porto muito bom, que tem capacidade para navios de
graxtde porte._ Navios de 60 mfl toneladas entram no porto e poderiam entrar navios de 80 mil, porque ele tem
·
uma -barra franca.
Este é o maior porto exportador de soja, Paranaguá,
com muitas instalações. 1':: um exemplo muito interessante esse porto, qüe pode ser aplicado em Vitória.
Na realidade, investimento estatal, são quatro armazéns e um silo. O resto, todos esses armazéns em vermelho, aqui, foram realizados pela iniciativa privada, que
joga nas correias transportadoras os armazenamentos,
as cargas de o;oja, que existem e carregam no que nós
chan1amos o corredor de exportação. São esses dois
berços que estilo aqui, superequipados, com uma capacidade, até outubro, de 6 mil toneladasfhora para carregar
os navios. É um porto excepcional, melhor porto, talvez,
em termos de embarque e também o de maior movimentação no BrasiL Ele vai chegar este ano a cerca de 6 milhões de toneladas de exportação de soja. Quando se fala
no cerrado cm 10 milhões, esse porto, só esse porto, com
essas instalações, de que só temos pequena parcela de
atividade estatal, ele realiza esse movimento, totalmente,
quase que toda a capacidade da iniciativa privada de armazenagem.
Este é o porto de Santos onde,jâ disse, está reprimida
a demanda. Só movimenta dois milhões de toneladas,
não movimenta bem, e nós temos que fazer investimentos rápidos em Santos, pelo menos, dobrar a sua capacidade, rapidamente, com a construção de mais dois armazéns e mais um berço, pelo menos, carregador de navios.
Só tem esse berço aqui com esses três armazéns. Nós temos que criar mais; pelo menos, dois armazéns portuários em Santos.
Aí o ncisso porto de Vítõria, nurii-lllgar chamado Capuaba, à margem direíta do estuário do Porto de VitóriaL
nós temos esse_trecho de cais em condições de embarcar. Há um silo com 30 mil tonelada<; e uma esteira
transportadora carregando essa mercadoria para o navio. Essa a posição atual. O trecho que estava ~endo utilizado pela Vale do Rio Doce, o chamado Atalaia, era o
antigo cais; Onde a Vale do Rio Doce começou, nos idos
de 1940, a exportação do minério de ferro em grande escala. O trem fazia uma_ ·~pera:· aqui ferroviária e carregava Por gravidade- isso aqUi é ã-lto, é um morro e carregava por gravidade o navio lá em baixo. Era um sis~ema
muito jJrecá'rio e hoje já não se usa mais. E a Vale do Rio
Doce, com as novas instalações de Tubarão saiu daqui,
mas deixou um apêndice que está entregando de volta à
PETROBRÁS. ~um oequeno apêndice de cais, em que
Hoje~
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ela estava fazendo movimentação de gusa e nos entregarã ainda este ano, acho que até junho ou julho ou agosto,
esse trecho de cais e ele vai ser operado integralmente
para granel. Com isto vai iuffieritar muito acapacrdade
desse porto. Depois, vamos ver mais adiante, como nós
vamos aumentar.
Agora, vamos passar alguns slides bem rápidos, porque não quero demorar muito, de cada portinha desses
aí para mostrar aos senhores.
· Este é o Porto de RiO Grãilde.--ÁQ-UI estão as instalações - nesse trecho aqui - de exportação de soja.
Esse é o chamado terminal de trigo e soja, o famoso
terminal. O navio encosta a·qui e- os dois armazéns estão
ali atrás.
Ainda o terminal de trigo e soja, o silo de um e dois armazéns. Cada armazém desses com capacidade de 75 mil
toneladas é, talvez, o mais moderno terminal de soja da
América do Sul; da Amêrica do Sul, tranqüilamente, não
sei se nos Estados Unidos tem um terminal carregadO-r
de soja idêntico a esse, é um terminal ffiodeio.
Aqui São Francisco dõ Sul, instalações modestas, mas
movimentam 1 bilhão e 200 mil toneladas. to armazém
graneleiro e o carregador de navios.
Aí Paranaguá. Esse é o maicii' complexo eXpOffiidOf de
soja do Brasil, embora não seja o mais modei'ni::Ç esse
conjunto aqui, esses silos e esses armazéns.
Agora, os armazéns de retaguarda. Não pertencem ao
porto, pertencem a particulares ou a cooperativas agrícolas, mas são alimentados. Esse corredor é alimentado
poi' todo esse conjunto, tanto o conjunto estatal como o
conjunto particular. Este é o exemplo -pãia Vifóiia, que
pode usar esse mesmo modelo, e acho que deve ser usado
esse mesmo modelo, em que o porto tem a sua instalação
e particulares podem instalar áreas de armazenamento,
de recebimento e carregar no mesmo sentido, num berçO
e num outro berço, que Vitória pode ter. Vitória pode ter
a tranquilidade de exportação até o ano de 1990, co-mo
vamos ver adiante~
Aqui estão as instalações de_Sant_os, do corredor de exportação. Aqui o corredor bem clar?: são esses os armazêns de soja e os carregadores, aqui, nessa esteira transportadora que corre para cá, com o seu carregador. Foi
desenvolvida por volta d_e_l972, f975. Isto é, já tem quase
lO anos e ela está com grande necessidade de ampliação.
Aqui o complexo todo de Santos, com 2 milhões de toneladas.
Sepetiba. Nós não falamos muito sobre Sepetiba, porque para se fazer qualquer instalação em Sepetiba há necessidade de cais. Então, não coloquei o problema de Sepetiba nesse conjunto, porque o cais vili determinar um
custo muito elevado.
Ele tem amplas condições de fazer um cais de carregamento de grão por aqui, mas ain-da com custo elevado. E
não tem uma tradição da via férrea, no sentidO de traze"!
o grão.
~
Com a ferrovia dO aço, se ela vier realmente a se elet1~
var, há uma possibilidade muito grande de haver um corredor muito importante para lá. Mas, no momento, não!
A Ferrovia dO Aço está parada, as perspectivas não são
muito boas e acredito que esse problema deva ser estudado posteriormente.
Aqui já temos Vitória, aqui Capuaba, aqui o conjunto
de silos de Capuaba, a esteira transportadora que carrega e vem carregar o navio aquí, nesse Cais,_ chamado cais
de Atalaia. Os carregadores não estão aqui. Estão colocados ali cobertos. Aqui_ os dois carregadores. Aqui es~
tão o silo, a esteira e a colocação dos carregadores.
Ainda Capuaba, com uma linha bem clara das esteiras
transportadoras. Esse berço, à direita do carregador, poderá ser usado futuramente, a partir de 1980. O da esquerda, que nós chamamos de Atalaia, imediat8ineitte.
Ainda mais uma visão da ""p~ra" que eu mencionei, da
Vale do Rio Doce, que desCarregava em rotas e· depois
caía dentro do navio através de calhas. Hoje não mais
funciona. A mesma CorS~-em Vitória. C-apuaba com seu
sifo e as suas instalações, colocação futura de armazéns.
Há esta área inteira para colocãção de armazéns, sem nenhum problema.
Tubarão. com Praia Mole. Nós chamamos de Praia
Mole esta parte do porto e Tubarão esta outra parte.
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Praia Mole foi construída recentemente, com uma participação tripartite, SIDERBRÁS, POR1'0BRÁS e Vale
do Rio Doce.
_
A PORTOBRÃS se encarregou de determinadas
obrãs, a Vale do Rio Doce da parte de carvão e a SIDERBRÁS do cais de produtos siderúrgicos. Tubarão é
aquele porto antigo da Vale __ Qº--Rio Doce, exportador,
que hoje, com o problema "de Carajás, deverá t_c:r uma re~uç~9 no sentido !fe exportação dos minérios,~ possibilidades futuras de colocação de outros tipos de produtos
nessa área.
Pass_~f!9_S est~s slides,_ vamos chegando ao fim da nossa
palestra,- mostrando um qu_adro muito importante. b o
balanceamento entre a demanda de grãos para os portos
e a capacidade instalada do porto. Este é um quadro interessante.
~io Grande, a capacidade instalada hoj~, é de ? mifilões e meio de toneladas; demanda atual,-carga que vai
para lá, é de 4,2 milhões de toneladas. Eu- tenho, até
1990, possibilidade· tranqUila de movimentação dessa
carga que está prevista para 1990.

São Francisco do Sul - l ,2 milhão, I milhão de tone_ladas e, em 1990, 1,5 milhão. Basta um arma~ém a mais
_para resolver o problema de São Francisco.
Paranaguá- Capacidade insta18da: 9,5 milhões de toneladas; 7,5, hoje e 9 milhões é a previsão para 1990:
Santos - 2,1 de um milhão de toneladas. Portanto,
Urna- di!r'na:ilda prevista de 4 milhões. Nós teremos que
dobrar a capacidade de Santos.
Vitória e Capuaba -.É um problema mah complexo.
Nós temos aqui uma capacidade instalada de 300 mil toneladas; a previsã_o de movimentos deste ano é 200 mil
toneladas. E umas projeções que nós temos, de várias
fontes, chegam de I milhão de toneladas a 2,2 ou 2,3 mi- lhões de toneladas em 1990. Ora, precisamos dar condiçõ~s a que essa soja seja escoada pelo porto de Vitória_Capuaba.
O qUe ~evemos fazer? De onde vem essa soja que vai
Para o__ porto de Vitória? Nós pintamos em verde o que é
chamado cerrado. Cerrado ê uma região qúe tem uma
certa definição pelas suas características de vegetação, de
clima, de períodos de chuva. Essa região-tem potencialidade um pouco discutida, em tei'mos de capacid3.de de
produção. i! uma região que exige investimentos elevados, especialmente 'no processo agrfcola para a correção
de solo, mas que tem potencialídade, porque nós temos
várias características que favorecem muito a produção
do grão: o aspecto plano, utilização intensiva de máquinas, e uma sêrie de outros. Mas precisam, evidentemente, de ii-rTgação, correÇão de solo, adubos.
Sem entrar muito no mérito do problema agrícola, temos a sua poSsibiliâade de produção examinada· atravésde vários institutos, um deles o Instituto-de-Desenvolvimento Industrial de Miilas GeraiS. ESsas as fontes, que
nós a dotamos, acham que, em 1985, a produção seria de
180 mil toneladas; em 1986, de 300 mil toneladas e, em
1990, seriam três hipóteses: 600 mil toneladas, I milhão e
100 toneladas e 2 milhões de toneladas. Nós fundamentarnos_ __nossa idéia de ampliação do porto em cima das
perpectivas desse Instituto, que fez essas pesquisas, que
prevê, portanto, até 1990, um volume de 2 milhões de toneladas.
Voltando ao aspecto global, em cima da projeção do
cerrado, fazendo os investimentos em Vitória e- nos outros portos. O que precisamos no Rio Grande? Só recuperãr CiTTS. Se recuperarmos" O TTS, nós vamos ter uma
capacidade instalada pai-a atender 1990~
Em São Francisco do Sul,-iiós vamos ter que construir
um armazém. Não precisa ser o poder público o encarregado da construção desse armazém; basta uma asso-ciação entre o poder público e a iniciativa privada. Ou a
própria iniciativa privada. Cooperativas como Cotiii, no
Rio Grande do Sul; Cotrijuí, êotriguaçu, -em Pai-ana8Uá,
têm sempre investimentos. Mesmo partículares, como as
m-ultinacionais, têm tido a oportunidade de construir, de
realizar investimentos, realizar armazéns, ínstalações. A
CARGEL americana tem feito investimentos, assim
como outras mais já fizeram investimentos, coino a
SANBRA. Não há necessidade de um impacto de inves-

Setembro de !985

timen~os estatrus no processo, pode haver correlação entre pãrticulares.
Paranaguâ. - Nós já tr:mos, praticamente, capacidade
para atender 1990 com certa folga. Estamos colo_cando
um ship loader para melhorar a produtividade dos navios.
Santos - Tem que, praticamente, dobrar, construir
dois armazéns, uma moega ferroviária e instalar dois
ship loader. Ship Ioader ê o carregador de navio, o guindaste. O berço, utilizar os berços existentes. O volume de
investimentos, nós colocamos em dólar, seria de 10 milhões de dólares em Santos. Não são volumes assustadores.

Vitória- Nós dividimos em duas etapas: 1986, temos
que fazer um armazém graneleiro que já está no nosso
programa, já foi definido, exaustivamente, pelos estudos
que foram feitos pelos corredores de exportação, pela
própria PORTOBRÁS. E um acerto nos carregadores de
navios, talvez melhorar um pouco a velocidade deles. O
investimento é baixo, são 2,5 milhões de dólares. Hoje
seriam cerca de 12 bilhões de cruzeiros. Esse inveStimento tem que ser feito em 1985f 1986, para atender 1 milhão
de toneladas. Isso atingiria, de acordo com o Instituto de
Pesquisas de Minas Gerais, uma capacidade de atendimento atê 1990~ mas não plenamente, porque o navio panamax, hoje, não entra no porto de Vitória. Para atingir
realmente os mercados internacionais, com preços maís
competitiVos, riós teríamos que fazer uma dragagem de
13 metrOs, construir mais um armazém graneleiro, inclusive cãm possibilidade da iniciativa partícu[ar fazer isto,
-o que exigiria üm investimentode4,5 milhões de dólares.
A capacidade do porto passaria a 2 milhões de toneladas, o que atenderia aquela alternativa otimísta de produção da região, de 2 milhões de toneladas. Com o navio
panamax de 60 mil toneladas, o total da exportação ê de
21 milhões de toneladas. Praticamente, atingirfamos
tudo aquilo que está previsto para exportação até 1990.
O Brasil é um pafs muito surpreendente; fazer planejamento para mais de d_ois anos é futurologia. Mas estão
aí, mais ou menos, os pontos de vista dos nossos setores
de planejamento, fundamentados em estudos sérios.
Para dois anos eu consiçlero que se pode fazer um plane-jamento correto. Estamos chegando a 1990. São esses investimentos que nós temos que fazer.
Para terminar, algumas considerações finais. Nós temos ouvido falar também em Capuaba, em Tubarão, em
possibilidades de exportação, investimentos em Tubarão, possibilidades de Tubarão. Claro que Tubarão tem
possibilidades de exportar, são navios maiores, são na~
vios de 250 mil toneladas. Um navio de 250 mil toneladas. utilizando uma capacidade ociosa que ele possa ter
num porão, pode ter a possibilidade de jogar a soja brasileira no mercado asiático, tranquilamente, a preços
mui_to competitivos, porque o frete ficaria praticamente
marginal. Ele poderia um preço muito próximo de zero,
quase o custo de carregamento e descarregamento. Mas
precisaria também de um porto no Exterior, que tivesse
capacidade de receber um navio de 250 mil toneladas.
No Brasil nós temos poucos portos capazes de receber,
aqui, navios com- caPacidade de 250 mil toneladas. Talvez um, e agora dois. De receber para importar, nenhum;
de receber para exportar, nós temos Tubarão e, agora,
Ponta da Madeira, lá no Maranhão. Mas, para importar, nenhum. Só temos para navio de 150 mil toneladas,
que ê em Praia Mole. Mas não para exportar. Então, no
Japão, eles também não têm, para esse tipo de mercado~
ria; têm para carvão, têm para minêrio, mas não para
grãos. Temos esse problema, que é um problema complicado.
Outra coisa: carregar um navio em Tubarão não implica, necessariamente, fazer instalações complicadas.
Estamos estudando na PORTOBRÃS a oferta de umà
empresa que está interessada num problema que não sei
se é do interesse brasileiro, de trazer os navios pequenos
que vêm da Argentina, pois a Argentina tem portos muito ruins. São portos rasos, onde só entram navios pequenos e, portanto, o frete é muito alto. E eles querem trazer
navios pequenos da Argentina para, chegando em Paranaguá, passar para navios de grande parte, transbordar,
tirar de um navio pequeno e botar num navio grande.
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Três riavios pequenos enc_oStam e transbordam, passam
para um navio grande, que vai~ara o Exteri_or._ OJa• esta
soja, provavelmente, vai fazer concorrência com a soja
brasileira. Por isto é uma interrogação se esse assunto ê
do interesse nacional. Nós temos sérias dúvidas. Mas,
usando o mesmo processo, que é muito barato - uma
transportadora é uma_ má_quina que tira de um navio e
põe no outro~ pode ser utilizado em Tubarão; pode-se
pegar a soja que estâ em Capuaba, levar numa barcaça
até TUbarão e de lã transbordar para um navio de minérioS, sem fazer instalação nenhuma em Tubarão. E.
claro que o preço vai sair um pouco mais caro, um transborde é um pouco mais caro em termos operacionais do
que uma instalação. Em compensação uma instalação de
10 milhõ_es de toneladas, como se pretende, e é preciso
ter soja, para isso, é muito Cara. O préçO de um terminal,
como aquele do Rio Gi'ande do Sul, ê de 150 milhões de
dólares, um tenninat de 6 a 7 milhões de toneladas. Mas
o transbordador resolveria o problema tranquilamente,
sem problemas maiores. Isto jâ se faz nO Rio Grande do
SuL Um milhão de toneladas de soja sai da barcaça que
vêm do intei'íor, através do Rio Jacuf e Taquari, ê carregada dentro do naVio diretamente, um milhão de tonela·
das. Ora, eu não acredito que ainda tenhamos, nesta dêcada, valores muito superioreS a carregar da região do
cerrado até Vitória, como excedente e como capacidade
de carregamento, em termos de transbordador.
Estas são as linhas gerais da idéia, mas se a Vale do
Rio Doce, realmente, considerar que o problema, e o
problema mais iril_-porf::iiite é qual o volume de produção
de soja do cerrado; se tiver não 2 trilhões como prevê o
Instituto de Pesquisas -de Minas Gerais, mas volumes
maiores, IO milhões, dificil serâ chegar lã, porque os investimentos em terra são muito grandes.
Até quatro milhões de toneladas, o Porto de Capuaba
absorve, Capuaba de que nos mostramos somente um
"berço", tem mais um '"berço" livre, que poderia ser
equipado_. Mas, para atingir mercados europeUs c(lnta.mos com navios de 160 mil to_neladas, não tenho dúvidas
que são os panamax. Para atingir mercados asiáticos,
nós precisaríamoS de um navio de capacidade maior e aí
precisaríamos ter soja Suficiente para atirigir esses mercados internacionais ri um navio de maior porte. E também
instalações lá, no Japão, na Cllina. Na China não hã
condições; os p-ortos chíneses são portos rãSõs,--tódos
eles. A não ser Changai, que tem melhores condições,
mas os outros são todos rasos. Nós estamos em dificuldades muito grande para levar nossos produtos para a
China, dado os portos chineses. Não sei se hoje é mais
interessante fazer -iriVestirriCritii lá do que no Brasil, porque o mercado de lâ é um mercado de bilhões de pessoas.
De qualquer forma é um problema importante, o problema dos portos chineses. No Japão, poderia haver possibilidades de transbordo desses navios supergraneleiros,
que seriari{iitilizados pelo menos em um ou dois porões,
para carregamento da soja.
São estas as considerações que eu gostaria de fazer,
porque também valem para Sepetiba. Mas, c-olocando o
pé no chão, no nosso modo de entender, na PORTOBRÂS, o Porto de Capuaba tem condições de atender
os dois inilhões de toneladas previstos pelo Instituto de
Pesquisas de Minas Gerais, terri PosSibilidade de atendimento um pouco mais adiante, de talvez mais 2 milhões
de toneladas, utilizando um berço, com investimento novo, não muito alto. E também utilizando essa combinação do guza, navio de guza com a soja, e não do minériO cOm a Soja. Esta possibilidade existe também. Estas são;--em linhas gerais, as informações e os esclareCimentos que eu queria prestar a esta Comissão com relação ao problema da soja, ao problema do cerrado, ao
problema pelo qual o Brasil tanto se interessa, que é a exportação da soja, já que ela tem uma participação bastante significativ-a -na ecoiióiliüf brasileira. Agrade_ço a
atenção e- eSsas são as iii. formações que eu gostaria de
prestar aos Senhores. Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - 0 próxi.:.
mo depoimento é do Dr. César Bastos Motta e Silva, que
rJ.Os apresen~~ o seguinte:
CURRJCULUM VJTAE

CESAR BASTOS MOTTAESILVA assumiu_a.Presi-:
dência da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes- G EI_POT, em 22" de março deste ano. Ingressou
na Empresa em novembro de 1974 ocupando o cargo de
engenheiro sênior. A partir de então foi Assessor Espe-ci_al ~ta Pre.$;idência, Consultor Técnico e Diretor, tendo
este último cargo sido exercido de 1981 atê sua posse
como Presidente.
O Presfdent_e do GEIPOT é natural do Espírito Santo,
mas sua formação escolar foi toda realizado no_ Rio de
Janeiro. Fonnou-se em Engenharia pela Escola Nacional de Engenharia daquela cidade. em 1954._ Cesar Bastos tem cursos também na Ass_ociação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra, na Fundação GetUlio
Vargas, no Ministério do Planejamento, na Escola d~
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiio,
este de aperfeiçoamento em engenharia ferroviária e rodoviária para graduados, na Escola Superior de Gueria,
além de cursos realizados na França, na ·.. Ass.ociation
Française de Normalisation" e na ..Societê Nationale
des Chemins de Fer Français".
CESAR BASTOS exerceu também atividades profis~
sionais no antigo Departamento Nacional de Estradas
de Ferro- DNEF, no período de 1953 a 1974, tendo,
entre outras funções, a de Diretor da Diretoria de FiscaH
lização do_ .órgão e Secretário ExeCutivo do Conselho
Ferroviário Nacional. Atualmente ele é membro do
Conselho Diretor da Associação Nacional dos Transportes Públicos e do Conselho de Administração da
Rede Ferroviária Federal. No Conselh.o Nacional de
-MetrOlogia, Normalização e QUalidade Industrial ele é,
desde 1978, Representante-Suplente do Ministério- .dos
Transportes. Participou ainda de missões na África, no
Paraguai, na Ãustria, em Moçambique e na Bolívia.
O nosso conferencistas César Bastos .Motta e Silva tem
a palavra.

OSR .. C!;;SAR 8ASTOSMOTTAESILVA-Exmo.
_Sr. Senador Ma_rCehMitanda, Presidente da Mesa; Engeph~i(_p -~_!los._ Th_çmphilo, cq_mpanheiro da PORTOBRÃS;- "Or. Regis Ribeiro Guim3.rães, SecretârioGeral Adjunto do Ministério do Interior; autoridad~,
jornalistas, companheiros da PORTOBRÁS e da GEl~
POT~ Senhoras e SenhOres:_
Acredito que todos estejam de posse de uma coleçào
de transparências que serão utilizadas para o dePoimento que ora se faZ e que versa sobre planejamento e articu'iação global dos vãrios subsistemas dos corredores rodoviário, fúroviârio, portuârio, naVega"Ção.
Inicialmente, seria conveniente mostrar na transparência que aí está, a área identificada como cerrado; é uma
ârea bastante extensa com- um milhão e oitocentos e um
i::juilômetros quadrados e cento e oitenta milhões de hectires. ESSa area-correSponde a 21% dO-território riaCio:
na!, ocorrendo em onze Estados mais o Distrito Federal.
A concentraçãõ rilaior se dâ em Minas Gerais, GoiáS;
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e DístritO Federal, correspondendo a 75% do total da ârea; ~ uma
ârea com aptidão para expansão da produção agrícola,
portanto de grãos. Dessa ârea, 28%, ou seja~- CiriCfíif:ilt3
milhões de hectares são passíVeis de mecanização. Odestino dessa área seria o mercado interno e os excedentes
para o mercado externo.
Jâ o pfimeifO PND, período de 1972, 1974, indicava
preocupação com a interação que eXiste entre os setores
de econ_o_mia e_ de-traitsPorte. O transporte estará, sempre, intimamente vinculado ou correlacionado com a
evolução da economia. Os se tOres· da C:COflãmia mais diretamente envolvidos com o processo· da produção agrícola, entre outros, seria o crédito rUral, estoCagem nas
fazendas, a annazenagem intermediâi'íii,- as centrais de
abastecimento, o mercado consumidor, a exportação e o
mercado mundial Ali também se fazia referência,jâ, hâ
uma PreocUpação muito grande com os corredores de
exportação ou os corredores de transporte, na época,
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que se caracteriiãriam por uma estrütura especializada,
integrada para viabilizar melhor, em termos económicos,
o transporte dos- Produtos. E, nesse mesmo dpcumento,
se fãz referêQCia à pesquisa agrrcola para o cerrado.
O segundo PND, no período de 1975/79, tamb~m se
faz referênci~ ao pr_og_rama çlo cerrado como estratégia
de integração nacional e af a preocupação seria com a
pesquisa tecnológica para expansão da produção agrícola no cerrado. Esses sistemas integrados de transporte
que hoje se denominam de Programas de Corredores de
Exportação e Abastecimento visam, exatamente, o aproveitamento dos diversos segmentos de transport,es, rlum
processo integrado que procura aproveitar as vantagens
comparativas de segmentos de um sistema em relação a
outro.
Então, o que se objetivaria seria a adequada complementariedade entre as malhas rodovíária, hidroviãria,
ferroviãria e as instalações portuáriãs e a frota maritima
a s_er usada na exportação dos excedentes. ·
A estrutura viária- básica são as rodovias trancais, a
ferrovia, a hidroVia, o porto e as linhas alimentadoras,
subsegm~ntos _ro~C?viârios, vicin~is, estaduais, federais.
- b lmpa';t~nt~. t;~bê~, ;gora, que se projetam Situações, cenários futuros, que sejam de curto, médio c·
longo prazos, importante seria citar aqui as diretrizes estabelecidas pelo Governo par.1 a conceituação, a concepção, a elaboração do primeiro plano nacional de de-.
senvolvimento da Nova República. A rtimeira diretriz,
de curto prazo, seria a estabilizaç.lo da economia, o combate ã inflação, a recuperação Jos níveis de emprego e a
atividade econômíca; a se&unda diretriz, também de cur·
_ !O prazo, o desenca:deamento ordenado de m~dida_s ca·
pazes de fazer face aos gravíssimoS problemas sociais
que afetam a vida do País. Essas !:luas diretrizes jâ indi·
cam duas prioridadesjâ bastante enfatizadas, mas nunca
por demais, que são a escassez de recursos e o problema
social, como ~nfase no aspecto social, e ar estarão a 81imentação, a educação, a sallde e o emprego. A terceira
diretriz, qu,e é a diretriz para mêdio e longo prazos será a
reorientação dos &astos governamentais.
Os objetivo~ gerais (lo transporte são, em termos per·
manentes, atender, adequadamente, às necessidades de
tran~porfe do País com menOres J:UStos para a eConomia
nacional; em face da conjuntura atual, ~eria mâxima
eficiência no uso da infra-estrutura existente e a racionalização de novos investimentos.
Uma pe~pectiva no ~etor d~ transporte em face a esta
desta poiíticà" sería a aplicação de recursos d~sponíveis.
Deve-se dar prioridade alprojetos com baixa relação capital/produto, com curta maturação, com implantação
modulada ejou melhoramentos progressivos.
A infra-eStrutura ~os transportes ê um patrimônio naciOnal que deve ser p-reservado na sua· integridade e capacidade de operação. ~ eq"u_íparilentos e veícUlos de
transportes, bem como a força\ propulsora, devem estar
sujcitos a esforços e eficiência eriergética t económica. A
eficiência gei-enCial e ope"racioilãl dos serviços de trans~
portes deve ser perseguida; deve-se c_onsiderar perspectivade integração naciOnal e de des_envolvimento regional
e local; deve-se orientar o sistema de transportes para os
aspectos de abasteCÍJ11ento interno_ sem negligenciar os
~forÇOS para garantir aos produto"_s brasileiros competitividade no comércio internacional.
O cerrado e os transportes.
Aí se_ vê uma_ projeção com o çicjo produtivo, s_eja _ag_rí~
cOla, mineral óu industrial, onde entra transporte no
abastecimentO de insumo; depois, hâ uma fase !=fe manuseio e armazenagem, a transformação 'agrícola, a armazen-agem dessa produção; o transpprte novamente; a
transformação industrial; o transporte outra vez, a distribuição no mercado interno consumidor, terminais de
exportação, transportes e portos de destino.
Uma visão -de planejamento integrado de transportes.
Tambêm essa outra projeção mostra o ciclo produtivo
agrícola com os insumos, o transporte desses ínsumos, a
trali.Sfõrmação industrial, transporte- novamente, armazenagem de ponta, armazenagem intermediária, trarisporte para transformação industrial e, finalmerite, adestinação - consumidor inte_rno ou exportação.
Ainda em termos retrospectivos, poderíamos citar,
aqui, ~ue, ein março de 1973, o GEIPOT concluía o pri- .
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meiro estudo sobre corredores' de exportação, -Onde se
analisa a potencialidade do Cerrado.
Em 1975, é criado o POLOCENTRO- Prograrria de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, Q.ue visava ao d.:Senvolvimento agrícola integrado, da região do Cerrado:
Em seguida, em 1977, estabelece-se o Comitê dos três
Estados, com vistas a viabilizar a produção, o escoamento de grandes massas de grãos em ãreas do Cerrado.
Finalmente, em 1979, o PRODECER~ um Programa
de CooperaÇão Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento
do Cerrado.
Numa tentativa muito Preliminar, um ensaio, pedi-se
dizer, procura-se, a seguir, para efeito de considerações
preliminares de planejamento de transporte, definir determinadas macrozonas, onde se situariam essas produções, e a definição de um centróide, que serviria, exatamente, para estabelecer o sistema de transporte, ou,
pelo menos, aliar a produção ao sistema de transporte
para o seu escoamento.
Foram definidas, então, em termos muito preliminares, a titulo de ensaio, apenas para ilustrar essa sxposição, as seguintes maáozonas:
MS- macrozona em CampO Grande-, Três Lagoas; cerltróides no entroncamento das BR; 163(267 macrozona em Bodoquena; centróide em Miranda.

MT- macro-zona em Pareeis; entroncamento das BRs
242/364; macro-zona em Xavantina; Barra dos
Garças.
GO- GUrupi, com centróides em Fátima;
Paranã- Alto Paraíso de Goiãs;
Pirineus - Anãpotis;
Rio Verde - Rio Verde;
Piranhas - Iporã.
MG- Vão do Panlcatu- Unaf;
AltQ(Médio São Francisco ..:... Coririto;
Triângulo Mineiro - Uberlândia. _
BA- Barreiras - Barreiras.
Nessas hipóteses, então, de uma concentração da produção de Mato Grosso e Mato GrOSso-do Sul en:i CamPO
Grande; de Goiâs, em Anãpolis; de Minas Ge"iàíS~-em
Uberlândía- e Cárinto, e com base em estudos iealizados
pelo GEIPOT, que é uma- atiVidad-e permanente que, no
órgão, é desenvolvida, básica para um planejamento de
transporte, seja o estudo de demanda; e<>_m base,_ ainda,
em informações de outras entidades públicas e privãdas,
principalmente um estudo que se desenvolveu para o
projeto ferroviário, se indica um quadro de demailda por
transporte: aquelas mesmas macrozonas, as Unidade!) da
Federação, que estão aí citadas, as· localidades s?o as
mesmas jã referidas- Cainpo Grande, Anã pOlis, Ubei-lândia, Corinto e Barreiras ....:.. indicam um excedente de
produção de soja e milho, em 1990, de 4 milhões e 600
mil em Anápolis e Uberlândia; de um milhão e 400 mil
em Corinio ~-911 Barreiras.
Para o escoamento dessa produção se indica, a seguir,
.alternativas de corredores. A alternativa um- Porto-de
Vitória- Capuava- Tubarão. Sistema Viãrio PriOcrpar
seria a Superintendência Regional de Belo HorizonteSR-2, da Rede e a Estrada de Ferro Vitória~ Minas; Cor.:
redor 2 - Porto de Sepetiba:- SR-2. Superintendência
Regional3- Juiz de Fora, da Rede Ferroviâria Federal,
com duas alternativas: utilizando-se a Linha do Centro e
a Ferrovia do Aço. Porto de Santos, cofu a utilizaçãõ da
SR-2 e SR-4, sendo a SR-4 Superintendêricia de São
Paulo, especificalne-nte; li SP-4(2, com sede em Bauru,
;antiga Noroeste do Brasil- Bauru-Corumbâ_e: a FEPA'SA. Corredor 4 - Porto de Paranaguâ. A mesma SR-4,
,a F~PASA, e a SR~S,,Superintendência Regional Curitlba, da Rede Ferroviária. Portos da Amazônia- Corredores 5 e 6 - . BR-364 -- Rio Madeira Hidrovias
Araguaia-Tocantins e Porto Salvador Aratu. Corredor 7
- BR-242/116 e 324, sendo que em relação a esses dois
últimos voltaremos mais adiante.
A seguir, apresentam-se os principais gargalos e urri
balanço entre capacidade e utilização desses segmentos.
Corria jâ foi dito, aqui, pelo Presidente da Rede Ferroviária Federal, Dr. Osíres Guimarães, os principais
gargalos da SR-2 são os trechos de Ibiâ-Garças de Minas, Sete Lagoas-Engenheiro Costa Lacerda e travessia
de Belo Horizonte.
Foram contratados- estão_sendo assinados na próxima semana -contratos com o Banco Mundial que vão
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--permitir trabalhos de restauração em determinados segmentos desses trechos, no valor de 180 milhões de dólares.
__
......Nos estudos realizados, considerou-se para efeito de
demanda de transporte nos trechos, o transporte de
grãos do Cerrado; 'em 1990, de 500 mil toneladas/ano;
em 2000, I milhão e 600 mil.
O porto- Adaptações, investimento em CapuavaTubarão.
A capacidade remanescente desses trechos _..;.. faz-se
úm balanço com a capacidade atual e futura; tendo em
vista os-inVestimentos que estão Sendo realizados; a utilização dessa capacidade em 90 e em 2000;-e-a-Càj)ãcidade
remanescente, que seria a diferença de A-B, onde está
mostrado o saldo disponfvet, em termos de capacidade
ferroviária, no ano de f990: En:i·zooo, o trecho mais crítico seria lbiã-Garças de Minas, com 2~300 mil toneiadas.
Nós vamos nos permitir--3.-rião fazer referêncla·à situação do Porto de Vitória-Capuava, porque fo( suficientemente, e com mais conhecimento de causa, exposta
pelo Presidente da PORTO BRÁS:- -Alternativa Porto de Sepetiba- utilizando-se a Linha
do Centro. Os pririi::ipitis gargalos ·atiiais seriam os mes~
mos já indicados com relação a SR-2, que dá acesso à Linha do Centro, tendo em vista as áreas de produção e o
-transbordo em Belo Rorizoilú:. Haveria necessidade de
instalações especializadas para cereais, em Sepetiba, a
que se ref~rili o Dr. Carlos Theóphilo.
A capacidade remanescente só está indicada, aqui, a
da Linha- do Centfo, onde se pode observar que jâ estará
saturada em 1990.
Com a alternativa Ferrovia do Aço, haverá sobra de
capacidade, como se poderâ ver na transparência que jã
_ .está exposta. Háverâ, ainda, necessidade de construção
de um ramal de acesso de 13 quilómetros, isto é, ligar a
linha atual em bitola métrica da SR-2 com a Ferrovia do
Aço. Essa ligação de 13 quilómetros corresponderia a
um custo de 18 milhões e 400 mil dólares, e a necessidade
da construção de um pátio de transbordo, devido exalamente à descontinuidade de bitola. Haveria de se passar
da bitola de um metro para a bitola de 1,60 metro.
Altir;~ti~aPortos da Amazônia- mediante a utilizaçãO da BR-364/Rio Madeira. ~ uma alternativa que
necessita de es~udo de viabilidade, para riíveis de produção e demanda interna e externa; é possibilidade futura para o período após 2000; principais gargalos: Porto
de Porto Velho, tansbordo em porto de exportação a ser
de_~nido. Haveria uma alternativa essa possibil_idade: _es:Coainento para o Sudest~ via C~rceresfRio
ParaguaijCorumbáfSR~SfSão Paulo.· Á iiOSso ver, as
distâncias-inviabilizam a exportação dos grãoS dessa região pelos portos SantosjP~ranaguã.
Alternativa Porto de Santos. O prinCipal gargalo,
como já foi informado aqui pelo Presidente da FEPASA,
é o trecho Helvetia-Guaianã, onde se constrói uma variante, e à trecho Pará.naPütcaba-PiaçagUera, que é o Sistema cremalheira da Rede Ferroviária Federal para a
descida da serra. A capacidade remanescente nesses trechos é indicada nesse quadro: Helvitia-Guianã com a capacidade a tUa! de 4,5 milhões de toneladas, elevada para
11 milhões com a entrada em trãfego da variante. São indicados n~veis de utilização.em 1992, onde se supõe_ que
6% em 1990 e tS%- em 2000. do total previsto de utilização, seja com os grãos do cerrado; em J 990, 552 mil tonelaçias; em 2000' 1.650' mil toneladas. A Paranapiacaba/Piaçagüera se encontra com_ a sua capacidade saturada, esgotada, exatamente porque _ela é utilizada em
maior intensidade na época da safra; quando essa satUração ocorre. Hã possibilidade de serem utilizadas também as linhas com término em Colômbia e Santa Fé,
mas continua a limitação em Helvetia-Guianã: São linhas em bitola larga, em bitola de I ,60 metro, mas com a
ímplantação da bitola mísia eilfre Helvetiá. e o Porto de
santos, essa condição não prejudicaria a continuidade do
fluxo de transporte, não exigiria outro sistenla Pã.ra descer a qUeãit de bitõ1a::
Na S-R-4, alternativa Porto de Santos, nós temos o
corredor 3, SR-4/FEPASA. O princípal gargalo atuat seria o trecho Campo Grande-Três Lagoas, na antiga Estrada de Ferro Noroeste, _especificamente o trecho
Arapuá-Pena Júnior. Esse trecho se encontra com a ca-
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pacidade plenamente utilizada. E, de qualquer forma,
essa utilização pressupõe que 17% do total de utilização
seja com grãos de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, inclusive cerrados. Pequenos melhorame'ntos com investimentos relativamente reduzidos, pequenos melhoramentos poderão aumentar a capacidade desse trecho, inclusive com introdução de sistemas de Sinãlízil.ção mais
modernos.
O Porto de Santos dispõe de instalações para recebimento, estocagem e embarque d_e_ cereais e seus derivados; apresenta restrições na oferta de estocagem e no sistema de descarga de vagões. Enfim, é um -problema que o
Dr. Carlos Theophilo Já apresentou.
Corredor 4. Alternativa Porto de Paranaguâ, Seria
com a utilização do sistema da rede da Superinte"dência
Regional de São Paulo, mais o trecho da FEPASA, mais
o trecho da Superintendência Reg-ional de Paranaguã.
Apresen~a c_omo principais gargalos aluais na SR-~ o tre:cho PÍnhais-Morri:tes, o trecho Londrina~Apucarana e-o
trecho Marigã-Apucarana. E na SR-4 o trecho Campo
Grande-Três Lagoas. A capacidade remanescente, tendo
em vista a capacidade de utilização, está indicada a seguir, o trecJ'lO Cã.mpo Grande-Três Lagoas, como foi dito, que tem a sua capacidade esgotada em face das re~içõe_~ do trecho apontada anteriormente. Os demais
téln sobra de capacidade, como aí está indicado. O Porto
de Paranaguâ, entre os portos que foram considerados,~
o melhor equipado. Isso já .fOi bastante visualisado com
a exposição da PORTOBRÁS. Ele não apresenta restrições para atendimento de navios totalmente carregados, até 40 mil TPB, que são os tipos Panamax.
Alternatha portos da Amazôn-ia, c9rredor 6- Hidrovias AraguaiajTócantins. Os principais gargalos af seriam a continuidade de utilização da hidrovia, a conlusão da eclusa de Tucuruí e, ainda, as Corredeiras de Santa Isabel, onde está previsto também a construção de
uma hidrelétrica com sistema de eclusas, ainda não iniciaP,as. Foi realizado um projeto, que acaba de ser concluido, o Projeto de Desenvolvimento Integrado das Bacias do Araguaia/Tocantins, do qual participou o G EIPOT, participou também a PORTOBRÁS, tendo o estudo de demanda que foi realizado pela equipe do PRODIAT estimado um'!- produção de 4,4 milhões de toneladas de grãos para o ano 2010, e que seriam escoadas para
Belém. Os priilcipais ponfos de origem nos cerrados de
Goiás estão em Formoso do Araguaia, São Miguel do
Araguaia, Alto Araguaia_, Santa Terezinha, São FeHx do
Araguaia e Miracema do Norte.
-O corredor 7 -::-_B8.rreiras-Satvador, teria acesso pelas
BRs 242/116 e 324; não existem gargalos; essa alternativa rodoviária s_e dá pela exclusão das demais modalida~es que aí inexistem; a alternativa d~ ut~Hzação ~a produção de Baireiras seria BraSília, para consuino interno
(esmagamento na área); não se considera viável a exportação desses grãos em face das eleva.da.S distâncias e da
utilização do sistema exclusivamente rodoviário.
Quanto ao subsistema rodoviário, que se constituiria
nas vias alimentadoras dos corredores, se poderia dizer
que não há ga~galos intransponíveis. Os maiores problemas seriam o tráfego difícil na época das chuvas e a falta
de recursos para manutenção ou conservação. Não se
pensa em subsistema rodoviário caril o sistema principal
para a exportação dos grãos do cerrado. Nessa situação
futura que se indica aí como em 1990 e2000, dado às elevadas distânciaS e o dispêndio energético, não se considera ~orno alternativa a ser melhor estudada, ou pesqui~ada, a 1,1tilizaç_ão do sistema rodoviário para o transporte de grãos dos cerrados.
Quanto ao subsistema de navegação de longo curso, a
situação atuai mostra que o frete é acordado em regime
de livre mercado negociado entre as partes. A bandeira,
n~ vendas_ FOB: cabe a() importador definir a bandeira
e- o arl:nador. Ãs rotas para o Oriente; navios até 75 mil
TP_B pelo Canal dO Panamã, na-vios maiores no_rmalmente pelo Cabo da Boa Esperança. Empresas brasileiras exportadoras de grãos: Companhia Brasileira Transportadora de Grãos·, CBTG, Companhia Brasileira de Trans_P<!_~_e de Granéis, CBTG, a Frota Oceânica Brasileira
S.A., a Empresa de Navegação Aliança S.A. Navios em
operação nesse transporte: graneleiros convencionais de
36 mi.J a 75 mil TPB. Principais portos nacionais de ex-
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portação de grãos: Río-Orande, Paranaguã e Santos. A
situação futura é a seguinte;Cie acordo cOffi este quadro:

SUBSISTEMA DE NAVEGAÇÃO
DE LONGO CURSO
SITUAÇÃO FUTURA
• Tráfegos tradicionais - Deverão prevalecer as con·
dições básicas atuaís e principalmente o regime de livre mercado

• Tráfego para o oriente
- Poderá gerar acordos bilaterais entre Governos
- Deverão .ser utilizados navios combinados e de
grande porte
--Combinações de cargas possíveis:
• Na exportação: Minério e Grãos
• Na importação: Carvão (Austrália) e Petróleo (China)

O que se indicaria, então? Indicar-se-ia que:
A AVALIAÇÃO ECONÚMICA DOS
CORREDORES ALTERNATIVOS
Deveria ter como base:
1 - Custos econômicos de transporte: atuaisjfuturos
2 - Custos econômicos de transbordo e de operações
portuárias: atuaisjfuturos
3 - Capacidade de armazenagem de ponta e intermediãria: atualffutura
4- Avaliação dos investimentos necessários nos subsistemas de transporte para atender a demanda exportável
5 - Estudo de viabilidade das alternativas (B/C; TIR)
6 - Análise alternativa de rotas marítimas, portos de
destino e TPB dos navios

mnexistem:
I -Estimativas confiáveis sObre excedentes exportáveis de grãos para o ano 2000
2 - Localização futura das indústrias de esmagamento

Necessidade:

De se fazer um planejamento articulado dos corredores alternativos para esses cenários mais distantes.
Hã necessidade, então, de se proceder a uma avaliação
econômica dos corredores mrus competitivos, evidentemente excluindo-se aqueles conforme atê indicações preliminare:s quanto a sua viabilidade. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Pergunto se algum dos presentes deseja fazer perguntas. (Pausa.)
Eu gostaria de fazer, eu mesmo, duas perguntas ao Dr.
Carlos Theóphilo de Souza, Presidente da POR~
TOBRÃS.
Em primeiro lugar, o Presidente do GEIPOT acaba de
dizer, quanto ao aproveitamento dos cerrados, que foi
grandemente estimulado numa época cujo programa que
considero mais importante foi o POLOCENTRO, que
uma das regiões mais beneficiadas por esse programa foi
exatamente o Centro-Oeste brasileiro, a região de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Pensou-se, neste caso, na transformação do cerrado para
a produção de grãos e, parece-me, outro objetivo seria o
do aproveitamento do cerrado para a pecuária. Talvez
tenha sido este o maior programa de desenvolvimento
que tivemos na região Centro-Oeste. Podemos
considerá-lo o grande programa do Centro-Oeste. Entretanto, no setor de transporte, a que a minha pergunta diz
respeito, temos o que podemos chamar de gargalo, porque as distâncias são um empecilho muito grande na
produção de grãos, em Mato GroSso do Sul e se esteridendo a Mato Grosso e Rondônia. Não podemos, hoje,
produzir, em Rondônia, a sOja--e- pensar; ã-travês do
transporte que temos, que é o transporte rodoviário", em
competir no mercado extemo 1 em fazer a exportação
através de qualquer um desses portos. Não foi tratado,
aqui, pelo Presidente da PORTOBRÁS -a respeito da
ampliação ou da utilização dos_ portos fluviais, e eu citaria dois deles que considero de importância. Um, o porto
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de Porto Velho, utilizando o rio Madeira. Temos em
Rondônia três produtos de extrema importância na balança comercial nacional: a produção, em irrcremento, de
cacau, a produção de. borracha e a produção de cate. Tivemos a pavimentação da BR-364 atê Porto Velho, feita
no Governo passado, que já apresenta problemas por ter
sito feita de maneira muito rápida. Acho que a infraestrutura dessa estrada, pela sua rapidez, não deve ter
ohçdecido todas as normas exigidas e hoje já causa
problema..;: no transporte, principalmente no período das
águas.
Eu perguntaria: para o porto de Porto Velho, utilizando_ o rio Made_ira, existe algum programa, assim como o
de Corumbá, no rio Paraguai? Há possibilidade de
fazer-se a exportação do minério de ferro e manganês,
que existem em abundância naquela região?
Eu colocaria estas duas situações; a exportação de
produtos permanentes, como cacau, café e borracha, no
caso de Rondônia, e, em Corumbá, o minério de ferro e
o manganês.
O SR. CARLOS THEÚPHILO DE SOUZA E
MELLO - Mencionamos, aqui, o problema de Porto
Velho e da alternativa Manaus-Santarém. Em Porto Velho, a PORTOBRÃS está providenciiando a criação de
um porto para exportação de todos aqueles produtos da
nova fronteira agrícola de Rondônia. O problema todo
reside num aspecto puramente económico: o preço da
soja ou de um produto qualquer, como o cacau, no mercado internacional, em Amsterdã ou em Roterdã. Por
exemplo, a soja; o preço da soja, hoje, em Roterdã, é de
250 .dólares. Quem chegar lá com menos de 250 dólares
vai ganhar dinheiro; quem não chegar, não tem condições de conquistar o mercado. ~um problema comercial, relativamente simples. Depende do custo da sua
produção, depende do frete il)terno, entre a região de
produção até o porto de embarque e do frete internacional.
Em termos muito gerais eu diria que o frete internacional entre Brasil e a região européia está em torno de 17"-a
20 dólares, dependendo do tipo de navio. O ICM é um
dos pontos de estrangulamento do processo, porque o
ICM às vezes custa 30 dólares por tonelada e quase invja._biliza, é_ muito maior do que o transporte interno, que
em geral custa 17 dólares, 20 dólares. E o preço de custo
da mercadoria. Se for numfl, região em que houver necessidade de investimentos no processo agrfcola, evidentemente, o custo da tonelada de soja, da produção lu loco,
_vai-ser mais-alto. Ess.es são números muitO genéricos. Est"ãmos dando números muito gerais e que fazem parte de
uma análise prévia de qualquer estudo de viabilidade de
produção.
A região de Rondônia, tranqüilamente, tem condições
de embarcar toda sua produção via Porto Velho, ou via
rodovia atê Manaus e lá tem que ser reembarcada. Hoje,
em Manaus, nijo existem- condições de reembarque de
produtos tipo granel. Santarém tem melhores condições.
Mas, a pernada da barra do rio Negro com o rio Solimões até Santarém ê uma distância de quase 1000 quilômetros e qile vai ter que ser navegada com ·embarcações
pequenas e, portanto, de maior custo unitário. Então, é
melhor levar a Manaus. Inclusive, fizemos um planejamento para Manaus de reembarque de tudo que é carga
da Amazônia Ocidental. Mas, os recursos--financeiros e
também os volumes de exportação ainda não indicam a
construção desse reembarcadouro. Sería trazer, em embarcações pequenas, através dos rios Madeira, Içá, Japurá, Negro, especialmente do Madeira, todas as mercado~
rias da região Sul até Ma naus e lá haveria um grande entreporto, para reembarcar em navios de longo curso.
O frete de ManauS até a região européia deve estar em
torno de 20 dólares. É um frete assimilável para qualquer
produto desse tipo: soja, cacau, borracha, madeira. No
___meu modo de enten&r, não seria Santarém, mas seria
Manaus. Mas os volumes, como vimos de exportação de
excedentes de soja, estou falando de excedentes e não da
pro_9ução, pois a produção para o consumo interno ê
muito-grande, mas os-excedentes não chegam a 200 mil
toneladas, ainda, e não jUstificam evidentemente, uma
instalação de um custo rela.tivamente elevado. Os inci-Pientes volumes que estão Sendo exportados, estão sendo
exportados via Porto Vefho e chegando até Santarém, e
lá reembarC'ados em navios de longo curso.
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Estes os aspectos, vamos dizer, da produção de Rondônia, Quanto ao problema do rio Paraguai, não h!t, ainda, uma produção de soja sufiCiente, a que nui pelo rio
Paraguai é pequena. O que está-se exportando, lá, realmente, é o manganês de Urucum, pela iniciativa privada,
através de embarcadores de iniciativa privada. O Poder
Público ainda não tem investimentos maiores nessa região. E os mercados que atingem esses produtos são os
mercados da Argentina, que são mercados restritos, de
absorção menor, a não ser que haja um reembarque para
uma exportação para o exterior. Existem, portanto, restrições sérias, porque a mercadoria teria que descer o rio
Paraguai e ser, depois, reembarcada num porto argentino ou uruguaio, com condições muito precárias. Nós todos sabemos, a Argentina tem sêrias dificuldades, e isto é
muito bom para o Brasil, de atingir os mercados internacionais pela suas águas muito rasas. As águas do rio da
Prata, inclusive, exigem um volume muito grande de dra~
gagem para um calado de 8 a lO metros, não chegando
nem a 10 metros. Com muita dificuldade, são calados de
8 metros. E eles, hoje, estão estudando um porto mais
fora da-barra da Rio da Prata, para verse conseguem calados melhores, um pouco melhores, de 12 metros. São
calados de containers, na base de chegar com seus produ~
tos ao mercado externo, com melhores, pelo menos, com
vantagens competitivas com o Brasil, porque eles não estão conseguindo isso ainda. E não vão conseguir tão cedo, eu acredito, pois nos próximos cinco anos acho muito difícil eles atingirem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Naturalmente, entre os Estados brasileiros vai ser uma constante
a competição desses produtos de exportação, como no
caso da soja. E nessa nova fronteira aberta, que é Ron·
'dônia, com relação aos três produtos que acabo de citar,
que ouvimos é que transporte fluvial, hoje, tem um frete
inais caro do que o próprio frete rodoviário. Eu pude olr
serva r que o embarque e desembarque, a maneira como é
feito esse transporte, atê em três vezes, o torna realmente, impossível. E o transporte fluvial deveria ser, no nosso conceito, bem mais barato do que o transporte rodoviário, haja vista o preço do combustível.
Acho que Rondônia é uma nova fronteira que deve
aumentar a produção como citei, mas é bem possível que
não possa competir, no caso do cacau, com a Bahia, por
exemplo, que tem porto. t:, muito difícil competir com a
Bahia.
Falando em corredor de exportação e observando os
quadros sobre disponibilidade dos portos de exportação,
vejo que o Centro-oeste estâ numa posição ainda desequilibrada. Se o Porto de Santos está congestionado, nós
temos, como única safda para o Estado de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e a própria Rondônia, a Rodovia
BR-364 que vai a Porto Epitãcio. O Porto mais perto seria o de Santos, e nós estamos levando produtos desses
Estados para serem exportados em Paranaguâ, que estâ
com um custo de transporte também grande.
O Governo de Mato Grosso do Sul está terminando
de pavimentar a BR-J63 que atinge a região de Dourados, Campo Grande, Rio Brilhante, toda a região produtora de soja do Estado de Mato Grosso do Sul. Naturalmente, o norte do Estado, assim como o Estado de Mato
Grosso, também podem se beneficiar dessa rodovia até
Guaíra.
Em Guaíra, nós temos um estrangulamento que é a
passagem do Rio Paraguai atravês de balsas. E, agora,
mais ainda, com o litígio com o Paraguai sobre parte das
águas do Rio Paraguai, onde a rodovia pavimentada
chega às margens do Rio. Foi susp.ensa a construção da
barragem de 11ha Graitde como resultado. Tinha sido
iniciada a construção de uma ponte, que seria auxiliar na
construção da barragem e que proporcionaria um tráfego normal em toda essa região seria uma opção para se
atingir o Porto de Paranaguá, com rapidez. E essa ponte
se encontra hoje paralisada. A ELETROSUL está executando essa ponte e foi suspensa a construção atravês dos
cortes de que todos sabemos. Seria uma opção para a
utilização dos portos da Sul, para transportar os excedentes de soja, cujo CSC11a_gamento é feito, normalmente,
no Paranâ, na região de Maringâ e Ponta Grossa, porque não temos ainda o esmagamento de soja em Mato
Grosso do Sul.
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Colocaria, à guisa de informação, a necessidade urgente dessa ligação_d_o Mato Grosso do Sul ao Paraná, lã
em Guaíra, para que nós -tellhamos facilidade de atingir
esses portos mais bem equipados do País.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Eram estas as considerações que gostaria de fazer
agradecendo a presença de _todo_s que aqui estiveram, da
Imprensa e daqueles que fizeram palestras, de grande
utilidade, trazendo-nos um conhecimento para que pos-

Setembro de I985

sarnas, na realidade, desenvolver um trabalho mais profundo a respeito do_cerrado brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
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CAPITAL FEDERAL.

QUINT"-·FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 1985

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, Guilherme Palmeira, I•- Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 84, DE 1985
Modifica a redação do art. I• da Resolução o• 1Z9, de dezembro de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macel6, Estado de Alagoas, a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 5,000,000.00 (cinco
milhões de dólares americanos), destinada a financiar o programa de Investimentos daquela Prefeitura.
Art. I•

O art. I• da Resolução n• 129, de dezembro de 19~4, passa a· vigorar com a seguinte redação:

''Art. 1• É a Prefeitura )\1unicipal de Macew, Estado de Alagoas, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo OJ\terno, no valor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de d_ólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, sob a orientação_ do Ministério_ da Fazenda e do Banco
Central do Brasil,CÍestinada a financiar o programa deinvestimentosdaque!a Prefeitura e a liquidar parte de compromissos externos existentes e vencidos em 1984." -

-

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de setembro de 1985.- Senador Guilherme Palmeira, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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do ramo de agrotóxicos _e fertilizantes manterem engenheiro agrônomo como técnico responsável, e dá
outraS providências.

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
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restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.

1.2.2- Parecer encaminhado à Mesa
1.2.3 - Apreciação de matéria
Redação final do Projeto de Resolução n" 92/85,
lida nesta oportunidade. Aprovada, nos termos do
Requerimento n9 344/85. À promulgação.
1.2.4- Leitura de projeto

1.2.5- Comunicação da Liderança do PFL

De substituição de membro na Comissão de Redação.
1.2.6-

Comunicaçlí~

da

PJ:~sidência

Recebimento do OficiO n9 S/34/85 (n9 1.534/85,
na origem), do Sr. Governador do Estado do Paraná,
solicitando autorização do Senado Federal a fim de
que aquele Estado possa realizar operações de em-

préstimo externo no valor de USS 63,600,000, para os
fins que especifica.
1.2.7- Discurso do Expediente
SENADOR VlRG{LIO TÁVORA público.

Déficit

1.2.8- Fala da Presidência
Presença na Casa, do Sr. Roberto Gusmão, Ministro de Estado da Indústria e d_o Comêrcio, em atendimento a convocação do Senado.
1.2.9- Exposição do Sr. Ministro Roberto Gu,..
mão
1.2.10 -Interpelações dos.Srs. Senadores ao Sr.
Mhiistro Roberto Gusmão
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1.2.11- Designação da Ordem do Dia da pr6xlma
sessão

Do Sr. Nivaldo Machado, pronunciado na sessão

de 10485:

-

1.3- ENCERRAMENTO

3:--ATOS DOPRESIDENT(l_

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM-SE$A0
ANTERIOR

31~8-85.

5 ~MESA DIRETORA
b - LIDEREs E VICE-LIDERES DE PARTI-

Nos 189 a 208, de 1985
Do Sr. Murilo Badaró, pronunciado na sessão de
10-9-85.
-

Resenha das matêrias apreciadas de 1'1' a
(Retifte..,ões)

- -4-SECRETARIA GERAL DA MESA_

DOS

.

.

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES- PERM_ANENTES_

A ta da 166' Sessão, em 11 de setembro de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da47• Legislatura
Presidincia dos Srs. José FraGelli, GUilherme Palmeira e João Lobo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Fábio Lucena - Gaivão Modesto
- Odacir Soares- Gabriel Hermes- Hêlio Gueiros Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio NunesJoão Lobo ~Cesar Cais- Vi~gffio Tãvora ~Cã-rlos
Alberto - Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira- Carlos Lyra Luiz Cavalcante- Albano Franco- Heráclito Rollemberg - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - João
Calmon- Moacyr Dalla- Am3ral Peixoto- NelsOn
Carneiro -Itamar Franco- Murilo Badar6- Alfredo
Campos- Severo Gomes- Henrique Satitillo-. Ga-stão Ml!ller- José Fragellí - Saldanha Dúzi - RO-berto Wypych- Enéas Faria-: Jorge Born-hausen -_Lenoir Vargas --Carlos Otiarelli - Alcides Saldanha.

n' 116, de_ 1984 (n' 2.595/83, na Cas-a de origem), que
-acrescenta parágrafo ao art. 232 da Lei n~ 5.869, de 1 t de
janeiro de 1973 --Código de Processo Civil.
--(Projeto que se transformou na Lei·n9 7.359, de to de
setembro de 1985).
N9 204/85 (n,.. 437/85, na origem) de lO de setembro
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei di-Câmarã
n'i> 83, de 1985 (n9 5.739/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da
Secretaria do· tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Cearã~ e dã ouh:as proVidências.
(~Qieig,,gue sÇ: transformou na Lei n'i> 7.361, de IO de
sett:Jp!2,ro _,c;le__l98~).

PARECER
PAREéER
N•· 612, de 1985

O SR. PRESID!l!;TE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de44 Srs. Senadores. Havendo n6mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de DeuS, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l9-5ecretârio irá proceder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógragos de Projetos de Lei sancionados:

N• 203/85 (n' 435/85, na origem), de 10 de setembro

do corr~.t~ ano, referente ao-PrQjeto de Lei da dmara

Da Comlssio de Redaçio
~-

_. R.edaçitl. 0.-1 do Projeto de Resolaçio q9 9Z, de
1985.

Relator: Senador Jorge KalllDie
A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de
Resolução n" 92, de 1985, que autoriza o Prefeito Municipal ~a cidade do Recife a realizar operação de emprêstimO exterrió~ no valóf de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares amerjcanos).
Sala ·de Re~TiiÕes da Comissão, em li de setembro de
1985. - Lenolr Vargas, Presidente-Jorge KaJume, Relator - Martins FDbo.

ANEXO AO PARECER N' 612, DE 1985
Redação Onal do Projeto de RHDiuçlo D'i> 92, de

1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, ·da Constituição. e
, Presidente, promulgo a seguinte

eu,

RESOLUÇÃO N•

DE 1985

Aetoriza a Prefeitura Munfclpol da cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a r~allzar operaçlo de
empréstimo externo no valor de USS 5,000,000.00
(cinco mUbões de dólares ameriCIUios).

O Senado Federal resolve:
Art. lt ta Prefeitura Municipal da cidade do Recife, Estado de Pernambuco. autorizada a realizar. com a
garántia de Uillaõ:-uma operação de empréStimo exierno
~no valor de USS 5,000.000.00 (cinco milhões de dólares
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin·
~-cipal,junto ao grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de refinanciamento da dívida
externa daquele Município.
Art. 2'1 A operação reatíiar-8e.â nOs moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil. nos termos do artigo 1', item II, do Decreto n' 74.157, de6dejurtho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da Polí·
tica econômico-financei(a do Governo Federal, e, ainda,
as disposições da Lei Municipal n'i> 14.160, de li de julho
de 1980.
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Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
I

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
·Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I >?-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte.

REQUERIMENTO
N• 344, d!'_1985
Nos termos do art. 356 do Re8imento Interno, requeirodispensa de publicação, para imediata discussão· e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 92, de
1985.
..
Sala das Sessões, 11 de setembro de I 985. - Nivaldo
Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fregelli) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final anteriormente lida.
Em discussão a redaçào 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 (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido .o seguinte.

PROJETO DE LEI DO SENADC
N• 260, de 1985
uoispõe sobre a obrigatoriedade de" os estabelecimentos comerciais do ramo ~e agrot6xicos e fertilizantes manterem engenheiro agrônomo como técnico
responsávelt e dá outras providêndu."
O Congresso Nacional decreta:
Art. l q Aplicam-se, no que couberem, aos estabelecimentos que comercializam produtos agrotóxicos e fertilizantes destinados à agricultura e pecuária as disposições dos arts. 15 a 20 da Lei nq 5.991, de 17 de dezembro de 1973, aos quais é imposta a obrigação. de
manterem um engenheiro agrônomo, devidamente habilitado, como técnico responsável.
A~Ose51ãb"elecime"ntõs" COrriefciais· reféi-ídos no
artigo anterior, que estejam funcionando à data de publicação desta lei, terão o prazo imjlrorrogâvel de cento e
oiteilta (180) dias para se adaptarem à exigência aqui
prevista.
_
_
Art. .39 -Ês"lã. lei êntraiã eÍn vigor· na data de sua
publicação.
_
Àh. 4'~' Revogam-se .as disposições em contrário.
JuStlflcaçio
A Lei n'~' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, ao dispor
sobre ''o c.ontrole sanitãrio do comércio de drogas, medicamentos.. insumos farmacêuticos e correlatbs", cuida
d~ nos arts~ 15 a 20, estabelecer a obrigatoriedade de as
farmácias ·e drogarias manterem a asSiStência de um técnico responsável, vale dizer, de um farmacêutico.
Destina-se, tal exigência da lei, a preservar a seriedade
do comércio farmacêutico e correlato, que certamente
não pod~ria realizar-se regularmente sem o c-oncurso, a
presença permanente, de um técnico, já que implica aviamento de receitas diversas e atê aplicações de medicamentos, com sêrios riscos para a saúde da população.
A mesma motivação deve ser invocada para justificar
o presente projeto que objetjva estender ao comércio de
agrotóxicos e fertilizantes parte das exigên~ias (as que
couberem) impostas às farmácias e drogarias, só que
aqui mediante a obrigação de um engenheiro agrônomo,
ou seja, o técnico especializado do se to r.

Os produtos destinados à agricultura, particularmente
os agrotóxicos, são hoje em dia motívo de gi3.nde pre.ocupação para as autoridades sanitárias do País, que
vêem no seu uso indiscriminado a causa de inúmeros

prejuízos para a qualidade de vida das pessoas e até da
fauna e flora, do. meio ambiente enfim.
Assim, é de toda procedêncià a exigência aqui alvitra-·
da..
-Sala das Sessõ"es, ·em II de Setembro de 1985. - Nel~
son Car-neiro.
· LEGISLAÇÃO CITÁ DA

LEI N• 5.991,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e cor" relatost e dá outras providências.
CAPITULO-IV
Da Assistência e Responsabllidade
Técnicas
_Art. 15. A farmácia e a drOgaria~erão, obrigatoriamente, a assistência de técnico respon·sável, inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na formã da lei.
§ }9 A presença do técnico responsável serã obrigatória- durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
§ 29 Os estabelecimentos de que trata este artigo po~
derão manter técnico responsável substituto, para os ca~
sos ·de impedimento ou ausência do titular.
§ 39 Em razão do interesse público, caracterizada a
necessidade da existência de farmácia ou. drogaria, e na
falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização
local licenciará os estabelecimentos sob a responsabilidade téçnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou
out.ro, igualmente inscrito no Conselho Regiorial de Farmácia, na forma da lei.
Art .. 16. A responsabilidade técnica do estabeleci_mento será comprovada por dee\aração de firma indivi~
dual, pelos estatutos ou contrato social, ou ·peJO conti-ã.fõ
de trabalho do profissional responsável.
§ J9 Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração da declaração de firma individual, contrato social ou estatutos da pessoa jurídica ou pela rescisão do
contrato de trabalho, o profissional responderá pelos
atas praticados durante o período em que deu assistência
ao estabelecimento.
§ 29 A responsabilidade referida no parágrafo anterior subsistirá pelo prazo de um ano a contar da data em
que-o sõcio ou empregado cesse o Vínculo com a empre~
sa.
Art. 17. Somente será permítido o funcionamento
de farmácia e drogaria sem a assistência do técnico responsável, ou do seu substituto, pelo prazo de até trinta
dias, período em que não serão aviadas fórmulas magistrais ou oficinais, nem vendidos medicamentos s'ujeitos a
regime especial de controle.
Art. 18. É facultado à farmácia ou drogaria manter
serviço de atendi~ento ao público para aplicaÇão de injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica.
§ 19 Para efeito deste artigo o estabelecimento deverã ter local privativo, equipamento e acessórios apropriados, e cumprir os preceitos sanitários pertinentes.
§ 29 A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde que em dependência distinta e separa~
da, e sob a resp·onsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico.
Art. 19. Não dependerá de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamentos e a
unidade volante.
Art. 20. A cada farmacêutic_o_serâ permitido ÓK.ercer
a direção técnica de, no máximo, duas farmácias, sendo
uma comercial e uma hospitalar.

(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça, de Economia e de Agricultura.)

O SR. PRESIDE~-~ (José Frãgelli)- O projetO lido
será pub~icado e remetido às comissões competentes.
Sobre a Mesa, comUnicação que vai ser lida pelo Sr.
19-Secretário.

~ lida a seglltrri.e

Brasília, 1O de setembro de 1985
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência, para os devidos
fins o nome do nobre senhor Senador Nivaldo MachadO
para integrar, em substituição ao nobre senhor Senador
Alcides Paio, à Comissão de Redação, na qualicia(e de
Suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Carlos Cbiarelli, Líder do PFL.

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será feita a
substituição solicitada.
O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu, do Governador do Estado do Paraná, o Oficio
n9 S/34, de 1985 (N9 1.534/85, na origem), solicitando,
·nos tetrnõS do item IV do Art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado
possa realizar operações de empréstimo externo no valor
de US$ 63,600,000 (sessenta e três milhões e seiscentos
mil dólares), para os fins que· especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças
e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)-· Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estimaríamos até falar quando da argUição de S. Ex• o
Ministro da Indústria e do Comércio que aqui nos brindará com sua presença daqui a pouco. Mas, nos tendo
sido dada a palavra vamos continuar - sem alguns da-dós que S. Ex• naturalmente nos forneceria - aquele debate - que não está sendo bem um debate, mas quase
um monólogo - que encetamos e já é de hoje, sobre as
contas governamentais e dêficit de caixa.
Não somos profetas mas dissemos hã poucos dias que
Justãmente as contas dO Governo não estavam, por assim dizer, casando muito com a aritmética. Lembramos
até chocarreiramente a anedota que contam sobre o
grande Einstein, Quando seu assessor diria que as teorias
de seu mestre eram lindas mas havia um pequeno engano
de aritmêtica em suas contas caseiras que tinha a pagar.
Aqui ê a mesma coisa, porque justamente é um déficit
j.â tão badalado, mudado tantas vezes de conceito, nio
era aquele que, infelizmente, apregoava o Senhor Presi~ente da República. E muito menos aceitaríamos que ata
o fim. do ano, para lavar a face, o Governo continuasse
com a mesma temática de cálculo desse vetor de nossa
economia e que vimos, Sr. Presidente, ao lado em que
nos enche de satisfação, a notícia que o âéficit de agosto
- todos nós brasileiros - foi menor do que o de julho,
mercê de um ...pequeno" artifício; isto é, tão recordado,
badalado foi pelo Governo desde junho que as contas da
SIDERBRÁS, da NUCLEBRÁS, para com os bancos
particulares, seriam saldadas, isso é pouca coisa, 1 trilhão e meio naquele mês, seria em julho, em agc;>sto, seria
em setembro. Tivemos, a protelação desse pagamento o
que nós chamamos em linguagem chula, empurrar ·com a
barriga. para os meses seguintes e dividido em cinco pareCias.
Então, se 9.700 irilhões são acr.escentados de 2 e SOO
trilhão- aquelas continhas de ar\tmética a que nos referimos há pouco - são 11 _e 200. Mas, não vamos nos pegar nesses nanadas. O que vamos percutir é que, Sr. Presidente, nesta hora em que se anuncia, justamente, que o
déficit é de 9,7 trilhões, e o diz claramente, algo precisa
ser esclarecido. Vamos nos permitir ler para que a memória não nos traia ~ teQhS: o Senad.9 consciência "de que,
realmente, algo necessita, repetimos agora, ficar mais 1
transparente, já que ·todo mundo fala em transparência.
Eis na íntegra a nota:
"O déficit dé caixa das·autoridades monetâriàs,
medida pela forma habitual, alcançou 9,7 trilhõcs
de cruzeiros em agosto, financiado com 3 trilhões. de
expánsãO monetária, 6,7 de colocação de títulos dos
quais 2,7 ê referente a encargos."
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t;: importante assinalar - e chamamos a atenção da
Casa qu~. "estão sendo introduzidas algumas alterações
na sistemática da apuração do déficit..." -não somos
nós que estamos dizendo mas é, aqui, o Banco Central
em nota oficial - "·~com vistas ao seu aperfeiçoamento" -leia-se da sua diminuição. Assim, leia-se da sua diminuição - comentário noSso.
••Assim, descontaram-se da base monetária os
depósitos à vista do setor público por constituírem
recursos de empresas estatais e governos estaduais e
municipais, junto ao Banco do Brasil, conforme critério já adotado na apuração do déficit operacional.
Pela mesma razão descontaram-se também as aplicações do setor público não financeiro em títulos federais" - parece anedota, mas está escrito - por
último, incluiu-se no cálculo do financiamento a variação de depósitos registrados em moedas estrangeiras do setor privado, considerando que se trata
de fonte de financiamento semelhante aos títulos federais.
De acordo c_om o novo conceito _o déficit de caixa
das autoridades monetárias - aí está o pulo do gato, onde querem as autoridades nos fazer c_omparar
quantidades heterogêneas - aí o déficit de caixa das
autoridades monetárias em agosto alcançou 8,4 trilhões de cruzeiros.
Então, já se cortou mais f,3 trilhões, em agosto.
Mas não era por causa de agosto que eles fariam
isso não, senhores, é porque justamente - pasme o
Senado - desejam agora para convalidar as suas
afirmativas de -meados do ano quando as condições
estabelecidas eram aquelas pelos quais o déficit de
caixa era calculado. Vejam este passe de nlágiCã
aqui situando em Cr$ 40, l trilhões o fluxo acumulado no exercício - leia-se o déficit acumulado no
exercício. EntãO; hum pasSe de mãgica, o déficit que
era de 35,6 trilhões de cruzeiros mais 9,7 trilhões de
cruzeiros daria, em qualquer aritmética, 45,3 triIhões de cruzeiros. Mas, por decisão do Banco Central, ficou reduzido a Cr$ 40, I trilhões de cruzeiros.
E agora, nos vai fazer comparar quantidades calculadas por um novo conceito com aquelas que deram
base para que o Governo anUnciasse o déficit anual.
Elementar, são duas coisas completamente diferentes; se partimOS -de bases diferentes, temos resulta~
dos completamente diferentes."
Mas, apesar de tudo isso, vamos dizer a es_te Senado
que, com todas essas- habilidadt:S malemáücas- quereconheço serem engenhosas - apesar de tudo isso, eminentes Senadores,_o déficit não vai fiCar nos 50 trilhões,
assinalados, em discurso, como uma das conquistas do
atual Governo, por Sua Ex_celência o Senhor Presidente
da República.
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex:• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, cOncede:~
mos o aparte a V. Ex• ·
O Sr. Jorge Kalume- Nobre SCnhor Virgílio Távora,
o que se observa, por essa análise objetiva que V. Ex• está fazendo, é que estã havendo m-anipulação-; ·as técnicos
ou tecnocratas querem transformar o irreal em real. E V.
Ex• faz muito bem em usar a tribuna para criticar, a firi:t
de que os nossos responsáveis pela economia e firíãtúias
sejam realistas. Era este o aparte que queria oferecer a V.
Ex•, com os meus cumprimentos.
O SR: VIRGILIO TÁVORA- Agora, veja V. Ex•.
eminente Senador Jorge Kalume: óbvio. Nós podemos
comparar quantidades heterogéneas?_ Então, veja bem: o
déficit calculado até o dia de hoje segundo normas estabelecidas pela Nova República - não vem norma !lehuma da Velha RePúbliCa: conceito de féficit de caixa estatuído por esta República, não estamos aqui inovando
coisa nenhuma- dá um total- vamos repetir- para o
período de janeiro até agosto, de Cr$ 45 trilhões e 300
milhões. E aqui se nos apresenta o Banco Central dO
mesmo Governo, a nos afirmar "que o déficit; agora, segundo o conceito que estabdeci ... " Eles podem estabelecer o conceito que entenderem. V. Ex~ deve estar recor-
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dado que aqui fizemos uma enumeração até -~m POl!CO
fastidiosa, e um dos nossos colegas ainda, irônicamente,
disse que estávamos procurando dar uma aula. Não era
uma aula, mas apenas estabelecer princípios para, em
torno dos mesmos, se discutir. Eles podem estabelecer
seja o déficit baseado no fluxo de caixa, digamos, Do~
nelles, sejã o déficit operacional conforme assim o entende o FMI, seja até nosso novo conceito aqui, estabelecido por S. Ex..'s qÕe hoje estão dirigindo a política
econômico-financeira do País.
Agora, o que não se pode - e daqui a pouc-o passarmeos ·para assunto correlato - é dar como objetivo,
como meta a atingir, baseados justamente em conceitos
aceitos até ontem, um déficit de 50 trilhões e, da noite
para o dia, quando já se aproxima desse número- 45,3
trilhões de cruzeiros - nos aparecem as autoridades financeiras e dizem;. "Bem, agora o nosso conceito de déficit é direrente".
Não sabemos realmente se fomos suficientemente claros, mas esses considerandos são baseados na nota oficial publicada pelo Banco Central. J\:1as, mais ainda, o financiamento do déficit de caixa, no mês, foi efetuado
pela colocação de títulos federais num valor de Cr$ 6,3
trilhões expansão da base monetária de Cr$ 3 trilhões,
compensando a queda de CrS 0,9 nos depósitos registrados em moedas estrangeiras do setor privado. Ora, este
item aqui contraria aritmeticamente o anterior, mestria
tomando os valores deles, contraíra o que foi dito no
item anterior. São dados de S. Ex•s, porque-vamos ser
claros- o que desejam é mostrar que hã despesas para
cobrir o déficit e há outras despesas financeiras que não
querem ver incluídas no déficit. Então, é português claro, corrente, absoluto. Mas, umas e outras, Srs, só sucede uma coisa: têm que ser pagas pelo Tesouro Nacional,
porque não há outra fonte. Seja através do Banco Central, seja diretamente pelo Tesouro Nacional, esse conjunto de débitos- para não falar mais na palavr~ "déficit"- hã que ser coberto pelo Tesouro Naciónal, que é
o devedor.
Na posição acumulada- vejam bem como já muda~
ram completamente os dados desde janeiro, o financiamento via cõlocação de titulas porporcionou Cr$ 33,4
trilhões; a base monetária, Cr$ 9,7 trilhões, enquanto os
depósitos em moeda estrangeira absorveram 3 trilhões.
Isso é que se_chama uma aritmética perfeita, mas para
quem é completamente jejuno,j~ não dizemos em ~no
rTlia, ein finanças, já não dizemos em finançâs, em contabili_dd_e __rudimentar.
Comparando-se o déficit de caixa noS meses de julho e
agosto, no novo conceito, verificou-se que além de ter
ocorrido acentuada diminuição de cruzeiros, Cr$ I 1,6
trilhões para 8,4 trilhões - não se pode comparar duas
quantidades heterogêneas, vamos repetir: um d~ficit foi
calculado segundo um conceito e o outro segundo outro
conceito, conforme a própria nota esclarece- sua composição foi também bastante distinta, com os recursos
destinados ao setor privado respondendo por 62,7% do
déficit em agosto, contra 22,1 trilhões no mês anterior.
Essa última parte, estamos de pleno acordo, que foi uma
conquista -do Governo.
Mas, p,or que _confundir aquilo que realmente é incontestável com algo que estamos vendo que_é apenas, digamos assim, uma habilidade_aritmética de quem redigiu a
nota?
Nas operações para o setor público, a pressão de caixa
de agosto foi inteiramente explicada, vejam bem, Pelos
encargOs financeiros, que só nas operações com títulos
federais absorveram Cr$ 2,7 trilhões, Cr$ 1,7 trilhão no
mês anterior, porque nós não vamos dizer que isso daí é
justamente o pagamento de dívidas que tínhamos anteriormente, e que foram rofadãs para diante, mediante a
col_ocªçãQ __ dec outros títulos.
Tal aumento foi influenciado pela antecipação dos resgates das ORTN cambiais responsáveis por Crl600 milhões do déficit em agosto. Os juros e oUtros encargos
pagos ao exterior pelo setor público foram estimados em
Cr$ 2,3 trilhões, dos quais Cr$ 1,9 trilhão referentes arecursos externos depositados no Banco Central, descontado CrS 0,3 trilhào de rendas obtidas com as aplicações
da reserva. Perfeito! Mas isso se engloba numa rubrica
só externa.
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"O restanfe0,8 trilhão foi calculado somente com ba~e
na utilização do GB-588 e MF-30, considerando-se que
52% do serviço da dívida externa refere-se a encargos.
Portanto, descontando-se os encargos financeiros, as demaís operações do setor público junto às autoridades
monetárias do País - aí é que eles queriam chegar apresentaram superávit de 1,9 trilhão em agosto".
Mas, Srs. a cargo de quem estão as operações financeiras? A cargo do Tesouro Nacional. Só isso.
Pois bem, foi uina pena o Senador Alberto Silva, que
tão bem lida com números, não ter ouvido o inicio da
nossa peroração. E. V. Ex•, como engenheiro e matemático, sabe que não se pode fazer uma comparação matemática entre quantidades heterogênas. Isto, por mais hábil defensor que V. Ex• possa ser do Governo, hã de concordar que é demais. Se estamos calculando um déficit
segundo determinados conceitos e parâmetros que foram
estabelecidos pela nove! e Nova República, não discutimos se é certo ou errado. Se, depois, mudamos esse conceito como está escrito, quer dizer, não somos nós que
estamos dizendo que foi mudado, foi o Banco Centralestá aqui a nota do Banco Central - então, não podemos, eminente Senador, fazer a comparação de um déficit calculado de uma forma, com o déficit calculado de
outra forma e não podemos dizer que aquele déficit até o
fim do ano, proclamado por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, aqui publicado em prosa e verso como uma das grandes conquistas, que seriam os Cr$
50 trilhões de cruzeiros, se for ultrapassado é por pouca
coisa. Esse déficit .~colado por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, segundo os conceitos anteriores, no dia de hoje desafia qualquer aritmética. Segundo
o conceito no qual se baseou toda política económica financeira da Nova República até o dia de hoje, está em
45,3 trilhões de cruzeiros, portanto, faltando 4, 7 trilhões
de cruzeiros para atingir o limite de 50 trilhões e não em
40,1 trilhões de cruzeiros. Isso é elementar, Não há quem
possa, em bom português, em bom sentido, em boa aritmética contestar o que estamos dizendo. Estamos justamente mostrando que o mais fácil é mudarmos de conceito. Aquele déficit de 50 trilhões de cruzeiros vai ser
pouco superado porque realmente os dados que estamos
agora aplicando para a sua avaliação são outros. Mas,
queremos também que aqui fique registradO: não somos
detentores dos segredos do Banco CentraL O déficit
atual, com todas essas. ••pequeninas" modificações, ficará, Srs. Senadores, entre 60 e 65 trilhões de cruzeiros e
não nos 50 trilhões anunciados oficialmente.
O.Sr. João Lobo dor?

Permite um aparte, nobre Sena-

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos
o nobre Senador João Lobo.
O Sr. João LobQ_- Eminente Senador, naturalmente
escutamos a fala professoral de V. Ex• e ...
O SR. VIRGJLIO TÁVORA- Lá vem V. Ex• novamente com professoral, com aula. Nada disso! Estamos
aqui discutindo o problema,
O Sr. João Lobo- Digo isso, Senador, sem-nenhum
intuito de.querer dizer...
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Por favor, desminta
estes dados aqui.
O Sr. João Lobo- Apenas o tom de V. Ex~ lembra o
tom de um professor na sala, na cátedra e V. Ex~ foi tanto tempo professor que faz isso com muita naturalidade.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Também quem foi
professor, que eu saiba, foi o eminente Senador AlbertO
Silva, seu colega de Situação.
O Sr. João Lobo- O problema, Senador Virgílio TávOra, ~ que sempre me pareceu estranha essa facilidade
c-orri que ·se variavam Os trilhões do déficit público. Eu
viã. variarem de 1 para 5 trilhões, para 8 e depois para ro
trilhões. Não eram bilhões, eram trilhões! Como se isso
fosse em quantidades ínfimas, umas vírgutas a serem desprezadas, qualquer centésimo ou milésimo a ser desprezado. Mas não, quando perceberam, eram trilhões que
estavam desprezando ou variando. E me parece que isso
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não ~ inovação da Nova República. Desde quando o
nosso Ministro Hélio Beltrão estava na Presidência Social que sinto essa variação dos déficits da Previdência de

2 para 4 trilhões, de 4 para 8. A coisa con'tinuou com o
Ministro Jarbas Passarinho que tambêm jogava esses dêficits com uma facilidade extrema, atê o nosso atual Mi-

nistro Waldyr Pires, que começou com um déficit de 2
trilhões, agora subiu para 6, depois caiu para 4 trilhões;
já hã um saldo. Eu não entendo bem isso ...

O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Permita-nos ajudá-lo!
São 7, 8 trilhões de cruzeiros.
O Sr. João Lobo- Perguntando a um ilustre economista, pude saber que realmente isso tudo é uma espécie
de modo de raciocinar dos economistas. Eles variam as
coordenadas, variam os padrões e geram quantidades
heterogéneas, a que V. Ex~. nobre Senador VirgíHo Távora, estã se referindo. Veja V. Ex•, o déficit di Previdência Social é calculado segundo uma projeção, uma _
projeção que leva em conta a arrecadação. Essa arrecadação tem que levar em conta as taxas de desemprego,
tem que levar em conta o crescimento da receita. Então,
tudo isso são padrões que precisam ser previamente fixados, são coordenadas que deviam ser previamente fixadas. Sempre me causa espécie quando se diz: o déficit
desse instituto ou desse organismo é tanto, sem dizerern
quais os padrões, quais as coordenadas segundo as quais
ele foi levantado.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador,
permita-me aplaudi-lo, porque V. Ex•, então, não ouviu
o início do meu discurso. V. Ex• eStá COncordando com o
que estou dizendo._ Foi estabelecido um conceito ...
O Sr.Joào Lobo -Ouvi o-iníciO do discurso de V.~·
Mas, quero é cooperar, corroborar com o que V. Ex• está dizendo.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Se o conceito estã estabelecido, nós temos c)ue raciocinar dentro desse con~
ceito, como V. Ext- diz.

O Sr. João Lobo - Apc:nas quero corroborar com o
discurso de V. Ex• Acho que é um absurdo usar tais artifícios para mascarar números que deviam ser reais;
deve haver um responsável sobre eles. Então, quero corroborar com o discurso de V. Ext e não refutar o que V.
Ex• está dizendo. Esse hâbito não é da Nova República;
é um hábito que sempre veio de todo o Poder público.
Quando encontro esses cálculos sempre vejo tais dife-renças de avaliação, quantidades heterogéneas. Então,
isso causa realmente estranheza e quero, mais uma vez,
aplaudí-lo, eminente Senador, por levantar tão grave e
importante problema.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Vc V. Ex• que aqui
não estamos atrás de saber quem é o culpado ou não pela
peraltice, se V. Ext- nos permite o termo, estamos mostrando que não hã na lógica possibilidade de se comparar quantidades heterogéneas. Se, baseado em um determinado conceito, não vamos discutir se está certo ou errado, afirmamos que vamos ter um déficit ãnual; fdia to- das as podas necessárias que ainda não vimos entrar em
ação, mas em todo caso convenhamos que estão fazendo, não somos íntimoS do poder público Executivo para
afirmar se estão ou não cumprindo o que dizem, feito
tudo isso,_o dêficit vai ser de 50 trilhões de cruzeiros. Então, armamos todas as afirmativas dentro de um determinado conceito de déficit aprovado pelo Governo e mediante cortes, tambêm aprovados pelo Governo.
Agora, da noite para udia, quando se vai aproximando, porque, hoje, segundo o conceito vigente até anteontem, o déficit era de 45,3 trilhões - não há Aritmética
que diga o contrário dentro do conceito, quando, faltando 4 meses para o final do ano, faltando, portanto, 4,7
trilhões, também, para ser atingido aquele teto apresentado pelo Governo, chegamos e modificamos todo esse
conceito, reduzimos o déficit cã para baixo para 40,1 e,
depois, dizemos que está sendo feita uma comparação
entre CrS J 1,6 trilhões, que deveria ser o déficit, pelo
conceito anterior, no mês de julho, e Cr$ 8,4 trilhões desse mês, só pode a Oposição estranhar. Porque a Oposição não quer que esse Governo se esboi'rache, não,
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porque, no dia em que, em termos econômicos e finan~
ceiros, o Governo for mal sucedido, vamos todos nós de
roldão. Nós queremos é que, justamente, ele acerte. Mas,
esses termos aqui apresentados, tenham paciência hão
que ser meditados. A agravante é muito maior porque
vamos fazer o uso de algo que o .eminente Senador pelo
Piàilí hã pouco citou, até o dia de hoje. Duvidamos que
um dos Srs., duvidamos que Itamar, duvidamos que Severo, duvfdamos que Aderbal, duvidamos que Alberto,
duvidamos qúe Martins, duvidamos que Lyra, duvidamos que Nivaldo ponham a mão no fogo dizendo... 0 dé~
ficit, por exemplo, ou o superávit da Previdência é tanto", Não põem. ~ algo que não se pode conceber que
aPós um déficit anmldado de 7,8%jâ seja também trombeteado. Nada de décicít. Apesar-dos 20% dados aos previdenciários, vamos ter é um superávit, de maneira que
está ·sendo saneada a Prev~dência Social. Algum dos Srs.
põe a mão no fogo para que, no fim do ano, conta ...
O Sr. Itamar Franco- Poder pode pôr a mão no fogo, mas queima.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Queima! Mas nenhum de nós ê tolo para se queimar. Então, é isso que
queremos.
O Sr. Itamar Franco- V. Ext- tem razão!

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Todo mundo fala
hoje em transparência. Vamos fazer transparência. V,
Ex's. vão ver quão pouco veio ela traduzida no orçamento este ano. Aliás, um dos jornais de maior prestfgio neste Pafs, com cujas idéias nem sempre concordamos, mas
- reconhecemos a justeza_ da sua reta intenção, que ê O EstadQ de S. Paulo, hoje faz considerações sobre o orçamento que são antológicas. Agora é que o orçamento, a
não ser nos seus delineamentos gerais, está muito pouco
transparente. E V, Ex•s, quando receberem aquele cartapácio que jâ está em nossa mesa, (deve estar na mesa de
todos os Srs.) vão verificar que nem aquela antiga discri~
mirração, Senador Aderbal, do nosso tempo, nem aquela
discriminação, existe mais. São rubricas, itens, subitens
quilométricos. Mas sobre isso vamos, se tempo tivermos,
no~. -~eter. Antigamente, mesmo nos áureos tempos 'de
68, 69, 70, já vigindo, neste ponto, a Constituição que
hoje a ela subordinados estamos, nós sabíamos, vinha a
enumeração de obras. Hoje não vem mais nada disso.
O Sr. Carlos Lyra-

Permite~me

V. Ext- um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos
o eminente Senador Carlos Lyra, as suas preciosas considerações.
O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador, como disse o Senador João Lobo, é, na realidade. uma aula. quando ou
vimOs V. Ex• ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas, pelo amor de
Deus!, V. Ex•s. estão nos criando complexo. Não nos falem mais em aula. Nós estamos, aqui, querendo chegar a
um ponto comum de discussão do que seja a verdade.
Mas, até no dado básico, não se chega a esta conclusão ...
O Sr. Carlos -Lyra- Nobre Senador Virgílio Távora,
na realid8de, -~ mUito dificil, nesta República ou na República Velha, a questão de ofÇamento. Os números, na
realidade, são muito, vã.mos dizer assim, fictícios. Mas,
há uma coisa que aconteceu ultimamente que acho tem
p.m dado positivo: foi a queda dos juros nas Letras do
Tesouro. Na realidade, pelo menos os jornais publicaram, no último leilão de Letras do Tesouro, caiu, praticamente, em seis pontos. Então, se no sistema capitalista
o capital é a mensuração do sucesso, acho que esses capitalistas que vêm investindo estão acreditando um pouco
m_ais na Nova República. Por isso é que digo que é difícil
entender os números. Os níimeros são tão difíceis, nObre
Senador, que uma_vez eu estava nos Estados Unidos, ao
tempo de Mário Henrique Simonsem, acompanhando-o,
quandO se falava em prejuízo do Banco Central. E é uma
coisa C_oinpletamente anómala para uma naçaõ capitalista falar-se, nos Estados Unidos, que o Federal Reserveteria uín prejufzó. E nas contas brasileiras, na meneira de
operar aquí, o Banco Central podia ter um prejuízo, e os
técniCOs- ficavam abismados. Então. na realidade, nobre

Senador, concordo com V. Ex• de que são números muito difíceis de entender. No entanto, essa baixa de juros
que aconteceu na semana passada representa, a meu ver,
certa vitória dos novos comandantes da política
económica-financeira do Governo.
O SR. VIRGILIO TÃVORA- Diremos a V. Ex•: está modesto. Representa uma vitória, não preci~ ..certa"
não, é uma vitória. Mas uma vitória mim1scula dentro
das necessidades existentes. Tornamos a repetir aqui aos
Srs. Este orçamento de 1986, jã dissemos, e deixamos
isto à meditação dos Srs., vem com um déficit de 211 trilhões de cruzeiros. t;: uma orçamento cons_oiidado: Orçamento Fiscal, Orçamento Monetário. Não tão consolidado como dizem. mas vamos admitir que assim seja.
Como será coberto este déficit? Perguntamos a S. E;~tf- o
Sr. Ministro do Planejamento, na chance que tivemos de
fazê-lo, na presença de V. Ex~. no Ceará, quando, perante o CIC - Centro Industrial Cearense, se pronunciou.
E V. Ex• deve estar absolutamente lembrado de que a
gentileza cearense impediu d~ S. Ex• o Sr. Ministro passar um vexame, porque S. Ex', como resposta.,, ..compartilhava das preocupações do eminente Senador." Q. "eminente" foi gentileza dele. Foi ou não foí a res"postâ?
Mas nós estamos com o orçamento aí. Nós podemos
modificar esse orçamento? Podemos aumentar-lhe recei-

ta?
O Sr. Helvfdlo Nunes -

Permite V. Ext- um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não podemos, effii-'
nente Senador; podemos ê dar alguma sugestão e estamos pedindo as sugestões aos eminentes Membros, hoje,
da Situação.
Com prazer, eminente Senador Helvídio Nunes.
Desculpe-nos, estávamos tão embevecidos com a nobre
Situação; que nos: esquecemos de V. Ex•
O Sr. Helvídfo Nunes - Permita-me, nobre Senador
Virgflio Távora, recorrer a V. Ex• e, de público, pedir
que satisfaça à minha ignorância - eu não diria nem
uma dúvida, é uma ignorância.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, se soubermos,
bem entendido, porque hoje os detentores do segredo estão todos do lado de lá.
O Sr. Helvídio Nunes- Na sua exposição, V. Ex• falou e demonstrou a existência de manipulação de dados;
em seguida ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Propriamente, nem
acusamos manipulação de dados permita-nos
interrompê-lo. Dissemos, justamente, é que não se podia, por mais habilldosos que fossem os homens hoje responsáveis pelo destino das finanças do País, querer nos
impingir a comparação de duas quantidades heterogê-neas.
O Sr. Helvidio Nunes - E manipulação!

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, perdão! A acusação foi justamente essa.
O Sr. Helvfdlo Nunes- Mas V. Ex• afrrmou.
O SR. VIRGILIO TÁVORA-'Agora, V. Ex•, como
brilhante advogado, já deu _assim um tom bem mais enfático.
O Sr. Helvidio Nunes- V. Ex• chegou atê a qualificar
a manipulação: engenhosa.

O SR: VIRGlLIO TÁVORA- Engenhosa.
O Sr. Helvídio Nunes- Não! A utilização ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Engenhosa a maneira
de apresentar, mas para quem não entende de aritimética, quem não entende de contabilidade.
O Sr. Helvidio Nunes - Eu gostaria apenas de deixar
explícito que não foi o bacilarel que inventou a manipulação; o bacharel colheu do discurso de V. Ex•, e ouviu,
inclusive, que V. Ext- qualificou essa manipulação de engenhosa. Depois; V. Ex• falou que existem vã rios COnceitos de déficit de caixa.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sim, Sr., repitamos!
V. Ex• deseja ver?
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O Sr. Helvídio Nunes- Mais tarde, em aparte, o Senador Carlos Lyra afirmou que-os nUmeras são fictiCiós.
Afinal de contas, que ciência é eSsã. - ciência econômi~
ca, ciência em que os- números são fictícios e em que os
conceitos variam de acordo com as pessoas? Essa é a mi-

nha dúvida, que pediria a V. Ex', homem de formação
cartesiana, eslarecesse. Afinal, economista é sinônimá de
sofista?
----- -O SR. VIRGJLIO TÃVÚRA- Não, eminente Senador. Vamos defender uma classe à qual não pertence-

mos, porque sabe V. Ex' que nos dedicamos à Engenharia, não à Economia. Mas hã doze anos que lidamos com
Economia e devemos saber alguma coisa. A econometria, esta é indiscutível, porque justamente é a matemática da Economia. Agora, a Econ·omia pura é-como a Meteorologia.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• tem dois
minutos para encerrar o discurso.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Pois não, Presidente!
Deixe, pelo menos, em atenção ao Piauí e, depois, a Pernambuco, colher...

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- li. Ex• poderia
encerrar seu discurso sem conceder mais apartes, porque
a Mesa tem que designar a comissão para introduzir,
neste recinto, o Ministro Roberto Gusmão, que falará na
tarde de hoje.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Então, Senador

Helvfdio Nunes, V. Ex• está entendendo? Hoje, por
exemplo, V. Ex• abre os jornais ... E no Rio nos d_eparamos, em matéria de choque de economista, com um espetáculo interessantíssimo: Os monetaristas e os inercialistas,' juntando as vozes e apontando para o Pafs, e caia das nuvens - inclusive alguns dos membros da
equipe governamental, não do primeiro escalão, do segundo, - com a solução que é um misto de monetarismo com inercialismo. As teorias económicas não são
como os teoremas em Matemática, são--teorias~ não são
exatamente teoremas e muito menos axiomas indiscutíveis. Pôr mais inteligente que fosse Keynes e toda a teoria Keynesiana, ela é combatida frontalmente, e muito,
por toda a c;scola de Chicago, por exemplo. Não sabemos se respondemos a V. Ex•...
O Sr. Aderbal Jnrema- Permite-me V. Ex• um _aparte?

O SR- VIRGILIO TÁVORA- Não podiamosterminar sem ouvir V. Ex• Mesmo que recebamos reprimenda
do Presidente, V. Ex• tem direito.
O Sr. Aderbal Jurema- Eu queria aqui evõCar ãnoSsa passagem pela Câmara dos Deputados, quando V.
Ex• era Presidente da Comissão de Orçamento e eU, Vice-Presidente; trabalhávamos juntos naquela 6poca, e
temos..,

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Aliâs muito boas recordações.
, O Sr. Aderbal Jurema - Depois, passei a ser presidente quando V. Ex• veiO pãniO-SeD.aao. Mas, ii"aquela época, havia como que uma dicotomia entre Política e Eco~
nomia. Por quê? - Porque a Política estava numa das
fases de maior endurecimento, a do Governo GarrãStazu
Médici e infcio do Governo Geisel. No entanto, era Ministro do Planejamento o simpático piauiense R.eís
Velloso, lembra-se V._ Ex•? E nós não tínhamos ainda
passado por aquelas medidas tão drásticas quanto às atividades do parlamentar em relação ao Orçamento,
podíamos alterar uma coisa, trazer a nossa contribuição
regional. Lembra-se disso bem V. Ex•! De maneira que
vê V: Ex• que o problema econômico é muito diffcil de
ser analisado, assim à vol d'oiseaux por quê? Porque,diz
Karl Marx, a Economia determina a Politica; já os novoS
socialistas dizem que não determina, apenas cõndiciona.
Como explicar que durante o Governo ME:dici e o infcio
do Governo Geisel tivéssemos tanta largueza em discutir
o orçamento e agora, que estamos numa abertura democrática, ainda continuamos cingidos àquela Constittiíção
outorgada?
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O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Permita-nos acrescentar a V. Ex•, numa achega ao seu aparte: _como explicar
que o orçamento nesta época de tanto endurecimento,
como V. Ex• disse, àquela é])oca, era muito maiS translúcido nas obras, nos investimentos a serem realizados
pelo Governo, que hoje na Nova República, em que há
uma opinião generalizada de que deve haver essa transparência, essa translucidez em todas as contas governamentais? Não é crítica, ê a demonstração do fato.

Para as interpelações a S. Ex.• serão chamados os Srs.
Senadores inscritos, que disporão, na forma regimental,
de 10 minutos cada um, sendo assegurado ao Sr. Minis-tro igual teniPo para as respostas.
A Presidência lembra que o Sr. Ministro só poderá ser
aparteado durante o período de respostas às interpelações e desde que o permita.
Tem, portanto, a palavra S. Ex~ o Sr. Ministro Roberto Gusmão.
·

O Sr. Adcrbal Jurcma- É o que chamamos de verdade orçamentária. E antes de Reis Velloso havia como
que uma farsa nos orçamentos, porquanto a receita e a
despesa vinham sempre de forma que não pudéssemos
emendar suficientemente para que fossem cumpridas asnossas emendas. E lembra-se V. Ex• de que houve um
...acordo de cavalheiros" entre V. Ex•, como Presidente
da Comissão, e o Ministro do Planejamento, para que os
parlamentares tivesem um teta de emendas_. E funcionou
muito bem, porque, em verdade, o que nos surpreende éque o orçamento é feito e não é cumprido.

0 SR, MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMERCfO (Roberto Gusmão)- Exml' Presidente do Senado Federal, Sr. Senador José Fragelli, Srs. membros
da Mesa, Srs. senadores:
t com muita honra e com muita emoção,que viSito
esta Casa, convocado que fui, como Ministro de Estado,
para prestar contas da minha gestão e dizer da polítíca
industrial do nosso País.
A minha emoção é maior ao recordar que, por esta
casa tantas figuras da mais alta importância deste País
já tiveram asserito neste Plenádo, nesta Casa; fu2;uiãS
que"lizerarri história em nosso País e honraram estaCasa: presidentes da República, Governadores, intelectuais, juristas. ta Câmara alta do País que nos honra e
nos emociona, e que hoje é degnificada pela presença de
V. Exts Sr. Presidente, começo por citar Tancredo Ne-ves, no seu discurso, em que teria proferido aos seus Ministros:

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Mas, Excelência, fazendo minhas as palavras de V. Ex•: com o seu prestígio,
com o prestígio de Humberto Lucena, com o prestígio de
Carlos Chiarelli consigam-se do Executivo!
O SR. PR.Jt8IDENTE (João Lobo)- A Presidência
solicita ao ilUstre -orador qUe encerre o seu- discurso.
O Sr. Aderbal Jurema -Vou ser breve para V. Ex•
terminar o seu discurso. ~por isso que estou aqui, não
apenas como Membro de um novo partido, mas sobretudo como um parlamentar que tem 27 anos de Casa e
acha que já está em tempo de nós, parlamentares, voltarmos a ter aquelas prerrogativas num ...acordo de cavalheiros". Sabe V. Ex•, se não houver esse. "acordo de cavalheiros", poderá haver um exagero, uma espécie de
doença de emendas. Sabe V. EX B9 que, depois do, "acordo de cavalheiros.. , o Deputado ou o Senador sabia
qual era a emenda dele que, aprovada, seria cumprida.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Mas vê V. Ex• que,
aliás, nos distinguiu com essa lembrança, que não somos
narcisos p~ua Vir apontar como soluções o que eitdossamos no passado. Mas, já que V. Ex• diz. Está na hora V.
Ex•s todos são da situação, o prestígio de V. Ex•,- o
prestígio Senador Humberto Lucena, o prestigio do Senador Carlos Chiarelli, para citar os Líderes dos dois
partidos, é incontestável perante esse Governo, perante
as autorídades maiores.
O Sr. Aderbal Jurema -Também o prestígio de V.
porque Governo não pode viver sem Oposição.

Ex~.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perdão, porque naquele tempo foi a ação- veja a delicadeza: de V. Ex• e a
nossa - que conseguiu esse gentleman agreement.
Portanto, Sr. Presidente, e vamos tornar a dizer: Até
nos acanha toda vez que vemos à tribuna é para criticar,
ou para mostrar algo errado. Mas acreditamos que é na
crítica -construtiva, mostrando que doís mais dois são
quatro e não 4,1, como outros querem, que se chega ao
fim, senão à verdade, pelos menos numa assfntota desta
verdade.
ContinuaremoS oportunamente, Sr. Presidente. (MUito bem!).
·
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em atendimento à -conVOCaÇão feita através do ReqUerimento n~> 303,
de 1985, comparece a esta casa S. Ex• o Sr. Ministro Roberto Gusmão.
Para introduzi-lo em plenário, a Presidência designa
comissão constítuída dos Srs. Senadores Carlos Chiarelli, Humberto Lucena e Murilo Badaró. (Pausa.)

(Acompanhado da Comissão designada, tem ingresso no plenário o Sr. Ministro Roberto Gusmão.
que ocupa a cadeira a ele resen:ada.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Acha-se em
pleriário S. Ex• o Sr. MinistrO da Indústria C do COmêr:.
cio, Roberto Gusmão.
Nos termos regimentais, o Sr. Mínistr-õ disporá, para
sua exposição, do tempo que julgar necessário.

"Quero convidá-los a visualizar, num futuro não
muito distante, uma Nação em que haja sido abolida a insegurança gerada pela miséria, pela ignorância e pelo desemprego."

(Tancredo Neves.)
A Nova República, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quer responder ao anseio da sociedade brasileira por mudanças nas instituições políticas, mudanças econômicas e
sociais, e mudanças na gestão do aparelho estatal.
No plano das mudanças econômicas, a primeira prioridade é a busca de soluções dos problemas sociais. Por
isso mesmo, a retomada imediata de crescimento implicará muito mais a mudança de qualidade do que a mera
expansão de quantidades. Essa Nova República obrí8a
redefinições das diretrizes gerais e setoriaís.
No plano da gestão dos órgãos e entidades do Estado,
busca-se corrigif" as distorções em suas atribuições, melhorar sua eficácia e exigir auSterid:ide no cumprimento
de suas responsabilidades.
Tais mudanças, por coerência com a reconstruçãO da
democracia, implicam o princípio de que elas não serão
impostas pelo Governo, mas serão precedidas de consultas e debates junto à sociedade brasileira, particularmen~
te jUnto aos_agentes mais diretamente envolvidos em
cada caso - empresários e trabalhadores.
Ninguém discute que a empresa é o-agente preponderante na atividade económica. E isso não só porque-aglutina fatores fisicos e interesses humanos, mas, sobretudo,
porque, no limite, ê ela a _grande criadora de riquezas. A
nosso ver, são três os atributos indispensáveis da empresa moderna: a melhoria da produção fisica, o aumento
da produtividade através de avanÇos tecnológicOs e, ainda mWs importante, o compromisso, através da produção, de melhorar a qualidade de vida das populações.
Olhar a empresa sem esse tríptice compromisso ê voltar a
conceitos antigos, que ilada têm a ver com a nova realidade.
São esses os pressupostos que me levam a redefinir as
políticas setoriais a cargo do MIC, r~ajustando su~ organização, repensando as atribuições e a própria capacida·
de operacional de suas entidades. Se pudesse reproduzir
imagem conhecida, diria que é esse o fio da racionalidade que conduz a mim e a minha equipe no labirinto das
atribuições do Ministério.
Tenho buscado e conseguido razoãvel coerência na
condução dos negócios da Pasta. Nesse sentido, quero
acentuar tefsido o MICo Ministério cujas despesas menos cresceram, em ternos percentuais, comparando-se o
mesmo período de 1984 com o de 1985. M<!-S nesta nova
fase, o que é seguramente destacá_vel é a franca e aberta
colaboração entre o MIC e a iniciativa privada, restabelecendo a credibilidade e a confiança no Governo e fortalecendo sua competência para levantar novas questões,
encaminhar soluções e criar atmosfera de mútuo respei-

to.
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Cito, como exemplos dessa nova iorlduta, o encontro
com todos os industriais da siderurgia cm lpatinga, Mi~
nas Gerais, os Conta tos que venho mantendo com todos
os empresários de produção e comercialização nas áreas
do cafe, da borracha, do açúcar e do ãlcool, bem como
as discussões sobre política iridustrial que iniciei na Escola Superior de- Guerra e na EscOla- áC Guerra Naval e
que continuei com as forças maiS exj:treSSiv-asaa fniCiativa privada e do seta r público do Norte do País, em Ma-

naus, e do Sul do País, em Porto Alegre.
Esse procedimento estã perfeitamente alinhado com o
pensamento do PresidenteJosê Sarney, que assim tem-se
manifestado:
..A iniciativa privada é a grande alavanca da riqueza na vida democrãtica. Sem liberdâde económica não há liberdade política. Onde a liberdade económica entra em colapso, -Os direifos individuais
acabam e a própria liberdade, no seu todo, morre."
Srs. Senadores:
b meu propósito, -desde que assumi o Ministério da Indústria e do Comércio, devolver àquela Casa sua intransferível responsabilidade pela g_estão dos assuntos da indústria e do comércio dentro-dO Governo federal.
Para tanto, comecei p-ela mobilização do MIÇ no papel que lhe cabe de coordenar a elaboração de uma politica industrial, que se faz necessária dentro dos rumos da
Nova República. Essa política est~ sendo elaborada junto com a iniciativa p~iv_a_da e os d~~is setores governamentais, dentro de um amplo debate com a sociedade
brasileira.
Como fruto desse trabalho comum, teremos, antes do
fun deste ano, a definição deu ma nova política de governo, que servirá de balizamento para todas as ações públicas no setor industrial, reclamadas pela iniciativa privada para uma verdadeira retomada do crescimento.
<:o!Do passo inicial desse traba"íiio sOÜdáriO, o MICjá
red1gm uma proposta da politica industrial da Nova Rep~bli~, a qual de?ne, em linhas gerais, os objetivos, as
d1retnzes, as priondades e as orientações de instrwnentação para a nova fase de desenvolvimento industrial do
País._ Essa pn_Jposta integrará o PND da Nova Re:pfH;t]ka
e està servíndo de base para uma discussão aberta e sem
preconceitos, destinada a acol_her com maior precisão os
legítimos interesses da sociedade brasileira, além de pro~
ceder aos detalhamentos setoriais e regionais.
Quero deixar muito cfai-o que a realização dos semi-

nários inverte o sinal do autoritarismo e da tecnocracia.
Com efeitO, ao ouvir empresários das diversas regiões do
País. levantando problemas e aferindo potencialidades,~
que deseja o MIC é cons~ruir a política industrial fora
dos gabinetes, levando a discussão ao nfvel da opiniãõ
pública. Por outras palavra&: ao invés de fazer por fazer,
o que me parece importante é fazer com um novo senti-

do.
Antes de passar a uma breve exposição dos principais
traços da mencionada proposta de politica industrial,
permito-me fazer, com a devida ênfase, as seguintes reflexões:
-A retomada do_ crescimento industrial depende de
medidas de carãter geral a cargo de outros MiniStérios',
com os quais estamos colaborando e em cujo êxito depositamos justificada confiança. Entre essas medidas,
destacam-se, por sua importância, as que coriduzem à redução das taxas de juros, ao controle da inflação e a elevação dos salârios reals. Particularmente, repito, as me-didas de combate à inflação sãO aqUelas as que mais teremos que nos empenhar.
-Ainda que, no passado, políticas industriais tenham
produzido resultados. e isso é inegável, a característica
dominante foi quantitativa, e fofllCOmPaiihada Por distorções na distribuição de rendas e riquezas. Ora, Srs.
Senadores, o crescimento pela quantidade atingiu seu li~
mite e, por isso, jã -õão se pode releg~ a qualidade dos
produtos e a eficiência das empiesas a plano secundário.
Seria imperdoãvel, também, adiar a elevação dos salârios reais, postergando, mais uma vez, a incorporação
de masSa ponderável de brasileiros nos beneficias do
progresso.
Na certeza de receber de V. Ex• novos subsídios, que
serão da maio~ valia para o nosso trabalho passo, em se·
guída, a um breve relato da política proposta: pelO MIC.
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O Brasil já possui um empresariado nacional dotado
de capacidade financeira, tecnológica c gercncial suficiente para liderar a nova etapa do desenvolvimento. Temos, igualmente, um vasto contingente de trabalhadores
com capacidade comprovada e capaz de rápido aprendizado._ :,
EsSas competências evidenciaram-se pela sua participação na COnstrução -do atual parque industrial brasileiro, ria sua habilidade para competir no mercado internaci_onal e ajustar-se à recessão e à crise energética.
Chama a atenção, aínda, a penetraçã'o desse empresariado e sua crescente participaçã-o nos setores tecnologiCatJlente maiS aril_nç_ados, como a petroquímica e a produção de bens de capital, deixando antever perspectivas
muito favoráveis à consolidação de um mo-derno capitalismo industrial.
A liderança da iniciativa privada nacional, proposta
na conformação de um novo padrão industrial, é não so~
mente viável, mas torna~se imprescindível. Sem um empresariado nacional têcnico e economicamente forte nos
setores maís importantes da indústria, nenhum País consegUe manejar seus problemas internos, nem romper
suas vulnerabilidades externas com soberania, sobretudo
tendo em vista a crescente solidariedade de problemas e
relações econômicas eXistentes entre as nações.
Propõe o MIC que seja redefinido o papel das empre-sas estatais, tendo em vista a autonomia exacerb~da que
lhe fõi --õutorgada nO -passado, seu campo de ação deve
ser restringido àquelas atividades não atraentes à iniciativa privada, que tenham caráter monopolístico e sejam
produtoras de insumos básicos, cujo abastecimento e
pr~os consti_tuam ~w~t~_o ,de ~e_gurança, ou revistam de
cârãrer- estrâ.lêgiCo -para- o próprio funcionamento da
economia.
Devam, como todos os demais instrumentos de estado, ser submetidas ao controle da sociedade. O Grau de
autonomia que lhes foi conferido no regime passado per·
mitiu uma piolifiraÇão de atividades produtivas estatais,
que poderiam e deveriam estar a cargo da iniciativa privada, em' proveito do orçamento póblico e sem nenhum
prejuízo para o País. _ _
__
A Proposta do-MIC rião ignora as empresas multinacionais. A presença delas em setores dinâmicos da ecolJ9ffiÍ!l_!l_l.!cional é uma demonstração da importância de
nosso mercado e de nossos recursos naturais e humanos.
~ perfeitam_e:nte_ factíVel e rel~vant~contar com a colaboração di!ssas empi-eSiS pira a expansão das exportações e
para a incorporação de tecnologia de que não disponham as empresas nacionais e qUe estejam dentro dos
nossos interesses.
- -t importante assinalar que a fase da "substituição de
importações", em que o objetivo era a inStalação da indústria no Brasil, está superada. A partir de agora, a
prioridade é elevar a produtivadade e tornar cada vez
_!fl~~s competitivos os nos~~s P...!.~c!!I~~Jndristrlai~.
U novo PadrãO dé industrilização terâ, a busca perma~
nente da eficiência através da incorporação de tecnologia. Esse aspecto da estt:atégia proposta reveste-se da
maior iinportânCia, entre outras coisas. Pai-que visa ao
aumento da produtividade, quepossibilitarã o aumento
dos salários reais com uma politica ,salarial adequada.
A descentraliZãção _rêgíOOaTda-capacida<Ie s-erá elemento essencial na conformação do novo modelo industrial. Essa descentralização significará· que as atividades
industriais do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do
Sul deverão aumentar o grau de integração, entre si, e
com as demais ativid:ides regionais. Almeja-se, desse
modo, que haja uma compatibilização ent~ as estratégias regionais e riã.clonal de industrialização.
_
Finalmente, Cabe destacar que, na proposta do MIC,
as pequenas empresas deverão ocupar espaços que lhes
são próprios, contribuindo para o aumento de eficiência
e produtividade da economia e para a expansão da base
empresarial e do emprego no País, sobretudo nas regiões
carentes e de fronteira económica.. Para isso, o Governo
deverá permitir-lhes as facilidades de acesso às políticas
de fomento e propiciar apoio creditício e tecnológico de
acordo com as suas caracterfsticas.
Encartam-se, adén1ais; entre essas metas-Priàritârias
no -~~s~ho d~e um~ política i~dustrial que leva a economia brasileira a um -n-ovo- patamar: o apro~tamento da
capacidade ociosa do nosso parque industrial; a moderniz,_ação te-cnológica do processo produtivo do parque in:.
d~strial brasileiro, notadamente onde o País conta tradi-
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cionalmente com vantagens- comparativ\:l.s; a busca de
competência tecnológica e industrial em setores decisivos
para o futuro do progresso industrial brasileiro, como a
informátiCa, a biotecnologia e a química fina.
Srs. Senadores, conio percebem V. Ex•s. ê grande o desafio que se coloca na industrialização proposta pela
Nova República. Trata-se, verdadeiramente, de uma
mudança de qualidade, sem a qual o Brasil não dará o
salto necessário para resolver seus problemas sociais econômicos internos e armar-se de competência para vencer
suas vulnerabilidades externas.
Para vencer esse desafio é que se impõe um reordenamento dos órgãõs públicos que atuam na política industrial em suas diferentes fases: formulação, execução, controle e avaliação .
Esse reordenamento se impõe para uma ação competente e coordenada do governo, evitando superposições e
conflitos na atuação dos diferentes órgãos.
Nes~ sentido é que o governo da Nova República,
através da restauração das atribuições do Ministério da
Indús~ria e do Comércio, pretende fortalecer o papel do
conselho de desenvolvimento industrial, como órgão
coodernador da política fndustrial.
Pa~a isso, o COI deverã ser reeStruturado.
Além da ativação do Conselho Intermmiterial, com a
incorporação das lideranças empresariais, deverão ser
criadás Câmaras Setoriais com finalidade consultiva e
prepositiva, contando com -representantes da iniciativa
privada e dos Estados da Federação.
A Secretaria Executiva do CDI também serã reestru~
turada. contando com subsecretarias classsificadas por
iristrumentos de política industrial (tecnologia, comércio
exterior, inVestimentos governamentais etc.), além do
aperfeiçoamento das coordenadorias setoriais.
Esse modelo de organização se inspira na exigência de
dar nova qualidade às instituições que atuam, a um tempo, na formulação e na execução ou acompanhamento
da nova política industrial. Estou certo de qu~ se não se '
criar uma estrutura com esse grau de compatibilidade, a
mera formulação não passará de boas intenções, sem nenhuma praticidade. Nesse sentido, é também importante
registrar, respeitando a competência e a vocação de órgã~s A~ a~ini_st!a~~. q~~- ll~~ __p()lí~ic~ _!n~~~-aJ ~~
nfvel âo Governo implfca-alinhalnento- i coordetiação de
agênciaS tais como BNDES, CACEX, CPA, SUD~E,
SUDAM, SUFRAMA, SUDHEVEA, SIDERBRAS,
INPI; INMETRO e STJ.
Basta que os Senhores oUçam a nomeação de tais órgãos parã imaginar, na sua localização, no seu confronto, na sua dispersão a dificuldade de se realizar' uma política, nina nova política industrial, sem uma coordenação
precisa desses órgãos.
Trata-se, portanto. da necessidade de estabelecer formas de coesão não apenas capazes de dar uma visão de
conjunto, mas, -sobretudo~ de desencadear ações efetivamente conjugadas, assim no mercado interno como no
mercado externo, no nosso setor de exportação.
_ Esses, Srs. Senadores, são os pressupostos democráticos para a formulação das estratégias de uma polftica industrial brasileira que o MIC propõe e se submete a
debatê--las. Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)

_DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ROBERTO GUSMÃO EM SEU DEPOIMENTO:
SIDERBRÁS
1- A composição do sistema SIDERBRÁS
O sistema SIDERBRÁS se compõe de nove empresas
siderúrgicas subsidiárias, wna empresa de engenhariaCOBRA PI - e uma empresa asSociada- Siderúrgica
Mendes Júnior.
As nove empresas subsidiárias se dividem em dois grupos:
19) Grupo das grandes usinas integradas com :modernos altos-fornos a coque, cuja tecnolOgia é baseada na
economia de escala, única possível para a fabricação de
produtos planos em Ianlinadores semi~ontínuos, cuja
voracidade exige a produção de três quatro milhões de
toneladas por ano. Esse grupo de grandes usinas consiste
de.@C!'.!'l!l.P'esas: US!MINAS, COSIPA, CSN;CST, e
AÇO MINAS;
29) Grupo de pequenas usinas, semi-integradas ou
cóm redução direta do min~rio, dedi~das à produção de .

a

3324

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 12

o

endividamento de 85.6-trilhões de c"ruzeiros ds comPõe de 72.2 trilhões de empréstimos e financiainentos,

barras, vergalhões, pequenos perfis ou aços especiais.
Este grupo compreende quatro empresas: Companhia

Ferro e Aço de Vitória-COFAVI, Usina SiderúrgiCa da
Bahia - USIBA, Companhia Siderúrgica de Mogi das
Cruzes e Aços Finos Piratiní.
A~

(US$ 12 bilhões) e de 13.4 trilhões de débitos a empreitei-

ros, fornecedores e outros. O total de 72.2 trilhões de empréstimos e financiamentos se compõe de 25% para entidades federais, como BNDES, Caica Económica Federal, Banco do Brasil e outros bancos federais, e 19% a
bancos privados e estaduais, no exterior, o endividamento era de 5-'7%, totalizando 41.4 trilhões de cruzeiros ou
6.9 bilhões de dólares, vencíveis, nos próximos quinze
anos.
Por outro lado, a política de preços adotada desde
1978 demonstra que o reajuste médio anual de preços era
inferior à inflação, criando elevadas perdas de receita
avaliadas em cerca de 3.5 bilhões de dólares, após 1979 e
até 1984.
Esta põlítica de preços, aliada à utilização maciça de
recursos -de teceiros, seja para investimentos, seja para
cobertura de déficits operacionais devidos principalmente aos baixos preços, foi responsável pela situação descrita acima.

grandes usinas do primeiro grupo exiáem um inves-

timento da ordem de 1.500 dólares por tonela~a de produção anual, enquanto nas pequenas usinas o investimento_ é da ordem de 300 dólares por tonelada de produção anual.
Considerando-se que os preços dOs produtos, em ambos os casos, variam normalmente de 250 a 500 dólares
'por tonelada, compreende-.se a grande dificuldade de investir nas grandes usinas, que exigem investimentos
enormes e lento retorno, sobret_udo tendo em conta a rãpida evolução tecnológica.
Por isso, as cinco empresaS do primeir<?_ gru_p<? foram
constituídas com base na iniciativa governamental, algumas, como a USIMINAS e CST, com particípação mi·
noritária de capíi31 estrangeiro.
As quatro empresas do segundo grupo, em princípiO
deveriam ser empresas privadas, porém caíram sob
domínio governamental, seja por acidentes financeiros
(Mogi das Cruzes e COFAVI), seja por serem empreendimentos de tecnologia pioneira (USIBA e PIRA TINI),
utilizando a redução direta do minêriO.
2- Indução do Sistema ao Endividamento, principalmente Externo
Em 30-6-85, o passivo tOtal do sistema se compunha
· de 85.6 trilhões de cruzeiros, representando exigíveis de
curto_e longo prazo, e um pãtrimônio líquido de 18.3 trilhões., ou seja, 82% de endividamento e 18% de capital e
reservas de reavaliação.
Descontando as reservas de reavaliação, artificio contãbil, a proporção era de 91% de dívidas para apenas 9%
de recursos de capital, proporção absolutamente inviável
para qualquer empreendimento em -qualquer pais.

3 -O qUe se pretende fazer
O Objetivo da SIDERBRÁS é:
-:Obt1?r o equilíbdo financeiro;
-Alcançar a auto-sustentação do sistema.
O equilíbrio fin-anceiro serâ obtido:
- Pela dCfiniÇãQ_ c!e uma política de preços justos, que
se baseia nos aumentos reais de custos e num retorno
adequado dos investimentos;
- Pela reestruturação das dívidas externa e internado
sistema_._ de modo _a adequar o perfil da dívida à capacidade de geração de recursos.
A- aUto-Sustentação será alcançada:
-Pela maximização da geração interna de recursos;
-Seja pelo trabalho e plena CaPacidade, utilizando
nossa competitividade no mercado externo;

SI.STE~t\

Setembro de 1985

-Seja pela melhoria da eficiênci"'a· produtiva e iei-encial, utilizando ao máximo a capacidade instalada;- Seja por uma política ~e investimentos que vise
concluir o mais rapidamente possível os projetas em andamento e selecionar métodos e processos de atualização
da tecnologia, com rápido retorno. .
O saneamento administrativo-financeiro de todo o sistema SID~RBRÁS visa ~dequã-lo a permitir participação de capital privado ou mesmo desestatização nos
casOs onde isso for considerado de interesse.
A iniciativa de uin. programa completo para cada uma
das empresas do Grupo SIDERBRÁSjá estã em franca
elaboração com total integrâção com a SEST e Ministério da Fazenda.
DADOS OPERACIONAIS- SIDERBRÁS
I. empregos Diretos·.
_ ~oas
Indiretos
400.000 Pessoas
2. Produção
1984- 11,4 milhões de toneladas de aço bruto
1985- 13,7 milhões de toneladas de aço bruto (estimativa)
·
Crescimento 85/84 - 20%
Recordes obtidos em julho de 1985
CSN 334.000 toneladas ·
. - CST --- 289.00 _toneladis
3. EXPORTiÇÓES
1984-3,6 milhões de toneladas
-

USS 810 milhões

1985 -janeiro a junho
- 1,7 milhões de toneladas
US$ 368 milhões
D.istribuiçio das Exportações

ASia
EUA
CEE
Outros

56.9%
23.7%
9.1%
!O.:f%

SID:JP.BRÃS

30/.JUN!I0/85
CR$

PATRIMONIO
LIQUIDO

E.Mr>::RSAS

C{à)

HOLDH,(; S1DERBR.ÃS

I

~.•:_..92:.!.n'o
1

~.:_.S

.N.

·:o: rr-A
"JS

l. HNAS

·:: .:;.1·,..
:,çu!>IINAS

"

8.065.246

6.135. 864
5.579.517
2.352.987
3.816.867
4.510.416

I
ENDIVIDAMENTO!

RELAÇ.AO

RESULTADO

C!)

!o!JJ

LIQUIDO

18.495.768

13.403".975

30/70

I

11.831.802
6.699.687
13.691.002

31/69-

19.711.395

32/68
26/74
22/78
19/81

245.407
90.745

55/45
28/72

mu IoEs

OBSERVAÇOES

(786 .453)

I

(903.522]
(203.644)
1.803
(361. 30l.)

f:_:__ERUPO
~OFAV!

COSB!
.' ll1ATtNI
USinA
CONSD!.JDADO

--

297.551
34.498
(251.923]

887 .HO

(40)/140

(36.264)

534.076

(;)/107

8.065.246

85.590.9971

9/91

(7. 722)
(2. 57.9)
(126.270)
(67.444)
(2.457.132)

·•)t,s . .!. Datlos c.xpurzn.dos da reavaliaçãO expontânea.
AUDITORIAS
As carências administrativas ·cto seviço público rederal
têm sido amplamente difundidas e questionadas por todos aqueles grupos da sociedade que, de uma forma ou
de outra, estão envolvidos por problemas inerentes à sua

atuação econômica, soda! e política, em áreas tuteladas
pelo poder de interferência -do Estado.
Normalmente, tais denúnCias tendem a se avolumar
em épocas de criSe, qu~ndO a capacidade de realização
econômica de lucros encontra-se limitada na maioria dos
setores.

Imbuído desta sensibilidade de empresário, tantas vezes fustigado e até prejudicado, pelas diversas ingerências legais e econômicas resultantes do papel desempenhado pelo Estado, tive como preocupação básica e inicial, ao assumir o Ministério da Indústria e do Comércio, a necessidade de l?romover a realização de ampla au-
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ditaria administrativa, contâbil e institucional de alguns
dos principais órgãos e entidades sob a responsabilidade
da minha administração.
Essas auditorias, rea1izadas por profissionais externos
a esse mundo, permitem uma maior transparência dos
atos e da ação da adminstração pública, prática tão comum em outros países, além de ser regra corriqueira 6
uma exigência legal no nosso País para as companhias
abertas e instituições financeiras.

As auditorias têm sido, ha história moderna, um instrumento necessário após momentos de crise de credibili-

dade na gestão. A sua manutenção e permanência darão
ao sistema a segurança e a credibilidade que o público
necessita e quer.
Foi assim no inicio da década de trinta nos Estados
Unidos, após o crack da bolsa, com a criação da SecSccurities Exchange Comission, o mesmo se -repetindo
no Brasil no início da década de setenta, logo após a
grande crise das bolsas de valores, com a determinação,
pelo Banco Central do Brasil,- de ·auditoria peimanCD.te nas empresas com ações negociadas em bolsa.
Portanto, a minha decisão se caracteriza mais como
um diagnóstico de situação para quem busca bem administrar o Património Público, do que tentativa de rebuscar os erros e omissões do passado com o intuito de estimular a adoção de medidas revanchistas.
Dentro desse espírito, durante aproximadamente três
meses, procedeu-se a intensa auditoria externa no Instituto Brasileiro do Ca:re-IBC, Instituto do do Açúcar e do
Álcool-IAA e na Empresa Brasileira de TurismoEMBRATUR.
De modo geral, constatou-se:
a) Inexistência de objetos bem definidos e atualizados para o desenvolvimento das ações deSses Orgãos nos
respectivos setores;
b) Excesso de atribuições legais, muitas das vezes inibidoras das iniciativas particulares dos agentes setoriais
privados;
c) Inadequação estrutural e administrativa das instituições para o exercício das suas competências;
d) Inadequação qualificativa e quantitativa das respectivas estru~uras de pessoal, caracterizadas e determinadas por um exagerado espírito empreguista e paternalista de se governar o bem público;
e) Incapacidade de tais organismos avaliarem os resultados dos seus desempenhos setoriais, de forma a se
adequar às realidades existentes e propiciar a antecipação de medidas que visem solucionar problemas emergentes;
f) Existência de conflitos e sobreposições de atividades que normalmente são desenvolvidas por outros Órgãos Públicos e que, após procedida a racionalização,
possibilitariam melhor gestão e redução de custos;
g) Descumprimento das regras formais impostas
pela política de governo, com a persistência de meios administrativos contrários aos pretendidos por essa Política;
h) Existência de diversas irregularidades administrativas, cujo teor já foi amplamente divulgado pela Imprensa, dos quais destacamos:
Instituto Brasileiro do Café -

IBC

- FiC9u comprovado através de testes Cfetuados pelos
auditores que a União compra café de tipo inferior e
paga como sendo de qualidade superior. No caso,_ a diferença de 12% foi verificada na agência regional de Londrina. Da mesma forma, determinados torrcfadores recebem favorecimento na distribuição de quotas de café a
preços subsidiados.
- Também foi constatado que parte dos servidores
não comparece ao seu local de trabalho, procedendo
apenas a assinatura mensal na folha de ponto, enquanto
que outros- os que trabalham - recebem remuneração
muito abaixo do que o mercado paga.
Instituto do Açúcar e do Álcool -

IAA

-Além de terem sido constatadas diferenças-entre os
vários registras do lA A, os 3.vals horirados, no valor de
CrS 614 bilhões, não estão sendo cobrados pelo IAA e
nenhuma ação foi tomada para ressarcimento e obtenção de garantias dos devedores, sendo que em outros

casos o !AA concedeu emprêstimos para entidades que
não possuem cori.dições- financeiras para pagá-los a mé-

- atO prazo -e nem bens que possam ser dados em garantia.

-Manutenção de escritório em Londres, com oito
pessoas lotadas nele, a um custo mensal de 22.000 dóla·
rcs.
Empresa Brasileira de Turismo -

EMBRATUR

- Participação acionária como contrapartida de investimentos em empreendimentos de lucratividade não
definida e não avaliada.
- =Existência de 550 funcionários e a Prática de contratação de mão-de-obra de autónomos a despeito da
existência de proibição formal baixada pelo MIC em
1983.

-Manutenção de escritórios de apoio, no extefior,
de contratos de intermediação causando custos
excessivos. Em 1984, gastaram-se 2 bilhões e 900 milhões
de cruzeiros.
A evidência desses pontos, e de outros de igual significado, requer dentro do espírito de revitalização e moralização da administração federal imposta por esse Governo da Nova República, sejam aprofundados, no âmbito
do Ministério da Indústria e do Comércio, estudos visando compatibi1izar-se institucional e administrativamente
a estrutura desses ôrgãos com as necessidades
económico-ambientais dos setores em que atuam.
- Tais procedimentos, para serem realmente conseqüentes, ~cvem tomar, ainda, algum t~po de dedicação exclusiva de trabalho do MIC. Neste ínterim, prevê-se também a abertura da discussão dos principais..problemas levantados com os segmentos da sociedade de interessados.
Afora essas questões da reestruturação institucional,
que devem caminhar juntas com o detalhamento, explicitação e çliscussão dos objetivos setoriais a serem perseguidos pelo Ministério da Indústria e do Comércio no
atual Governo, gostaria de salientar:
atrav~s

Instituto BrasUeiro do Café -

IBC

As dirctriz~ que devem nortear a politica brasileira do
café podem ser aqui resumidas em alguns pontos funda~
mentais:
-·
a) medidas de proteção ao produtor, tendo em vista a
preservação da lavoura cafeeira e o aumento de sua produtividade;
b) estimulas ao produtor e cooperativas de caf'e, com
a garantia de preços mínimos adequados;
c) defesa, no mercado internacional, da receita de exportação e conseqüentemente dos preços e quota na OIC
do café brasileiro.
Estes são os objetivos a serem atingidos pelo IBC, autarquia responsável pela condução da Política Cafeeira
do Pa{s. O IBC deverá, necessariamente, passar por uma
reformulação dos processos e métodos administrativos,
retomando- sua posição tradiciorial de organismo coordenador e fiscalizador da política do setor. Deve contar,
daqui por diante, com uma maior participação de produtores, exportadores, cooperativas e torrefadores, partes
. estas iritegrantes do conjunto de interesses de nosso produto básico na pauta de exportação.
No mercado externo, o principal fator de indução da
política de exportação de café é o acordo internacional
patrocinado pela Organização Internacional do Cate OIC.
Nossa posição histórica tem sido a de defesa da organização, o que tem assegurado ao Brasil, como maior
produtor mundial, uma posição de destaque e em consonância e respeito a nossos legítimos interesses.
O Brasil deve tra'iar uma política pragmática de permanência no me~:cado, com horizontes de médio e longo
prazos, de modo a infundir confiança entre os compradores e permanente competitividade com o produto de
outras origens. Um dos instrumentos dessa permanência
é dado pelos contratos de suprimento com os compradores, em vigor, e q_ue devem ser mantidos sempre que houver a certeza de super oferta de café no mercado mundial-ConsideraÕdo que as variáveis do universo cafeeiro
se alteram de ano para ano~ variáveis estas que, em mui-
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tos casos, fogem a nossa capacidade gerenciat de curto e
médio prazo (exemplos seriam o consumo e a produção
em outros países), a política cafeeira é, forçosamente,
uma política administrativa, com seus preços e volumes
administrados. Esta administração é ainda mais evidente
quando se sabe que deve ela ajustar-se aos objetivos gerais e maiores da polí€ica econômico-financeira. O plano
estabelecido para a atual safra cafeeira se afigurou como
o mais adequado esquema diante da atual conjuntura
econômicó:.financeira com que se defrontou o Governo.
Estamos administrando as dificuldades Correntes. Na
busca da melhor combinação de condições para a comercialização do nOsso café, iremos à reunião do Conselho
da Organização Internacional do Café onde, em harmonia com os demais produtores e com os consumidores,
negociaremos uma quota global a níveis de preços para o
próximo alio careeíro que reflitam os legftimos interesses
brasileiros.
A. política cafeeira do Brasil terá que passar na Nova
República por um amplo debate com todos os segmentos
interessados que, com o Governo, indicarão os caminhos
a serem seguidos pelo novo IBC.
Por outro lado, pretendemos transformar a Fundação
Museu do Café num instituto de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas no setor.
Não caberia aqui oferecer estudos mais profundos e
detalhados sobre a nova política antes de ouvir as pessoas de maior tradição c representatividade junto ao
mais importante produto agrícola nacional.
1. Produção brasileira, em sacas, nas últimas três safras e a previsão para 85/86. _
Safras

Produçio de Café Beneficiado
em Milhões de Sacas

82/83
83/84

16,2
30,4
22,3
29,5

84j85
85/86

2. Consumo iriterno de café, em sacas, nos últimos
três anos e a ú_ltima parcial de 1985.
Safras

Volume Equivalente em Café Verde
(em I.OOOS.cas)

1982
1983
1984
(*)1984
(*)1985

7.558
7.434
6.796
3.378
3.126

(*) Consumo at~ junho.
3. Exportação de café, em sacas e em dólares. nos últimos três anos e a última parcial de 1985.
VOLUME
(Sacas)
Ano

1982
198J
1984
(*)1984
(*)1985

Verde

Solúvel

Total

14.826.476
f5_698.2l9
17.393.917
11.784.888
11.114.408

2.236.619
2.122.115
2.203.504
'1.120.771
1.235_698

17.063.095
17.820.334
19.597.421
13.105.659
12.350-099

VALOR
(Em D6Iares)
Ano

1982
1983
1984
(*)1984
(*)1985

Verde

Solúvel

Total

1.858_500.562
2.096_697.974
2.562.926.463
1.785370.174
1.574.818.811

250.413.852.
243.636.863.
286.698.697
169290.986
167.181.717

2. !08 .914.414
2340334.837
2.849.625.160
1.954.661.160
1.742.000.528

(*)Janeiro/Agosto.
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4. Estoque Oficial e Brasileiro, em sacas, ao final dos
três últimos anos--safra.
ANO
SAFRA

81/82
82f83
83f84
84/85

ESTOQUE GLOBAL
EM I.OOOSACAS

me

Porticular

Totol

8.232
5.095
7.478
2.707

8.074
4.360
6.550
9.548

16.306
9.455
14.028
12.155

S. Quota de Contribuição -Imposto de Exportasção,
em dólares, bruto e liquido, nos últimos trêsanosca
última parcial de 1985.

Ano
1982
1983
1984
1985

Valor Bruto

Valor Uquldo

emUSSl.OOO

emUSSI.OOO

817.500
1.433.449
1.635.739
652.018

106.613
842.031
1.029.031
146:"190

(*)
(*) 1985- Dados relativos a janeiro/agosto

-Valor de agosto estimado em USS
67.000.000. (Bruto) e USS 12.000.000 (Liquido)
6.

Custo Total do IBC (orçamento final), em dólares,
nos últimos três anos.

Vlllor

Ano

Valor
Cr$1.000

uss 1.000

1982
1983
1984
1985

12.876.637
22.869.315
59.778.282
66.983.585

72.126
39.756
32.587
14.196

Na política de equalização de preços do açiícar e
álcool, após criteriosa análise das estruturas de custos de
produção, o diferencial da região NortefNordeste foi reduzido em 35%, e eliminados os valores pagos a este titulo aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
A preocupação do Governo é de investimento em tecnologia, para melhoria crescente das produtividades
agrícola e industrial e gradual redução dos diferenciais,
de acordo com a realidade das condições de produção de
cada Estado (solo, clima. topografia, recursos humanos,
etc).
Álcool

No_ período de 1976 a 1985, a produção de ãlcool
elevou-se de 556 milhões para II bilhões de litros. Essa
expansão da produção sem o planejamento adequado
gerou, ao, final da presente safra. um excedente da ordem
de 2 bilhões de litros.
As seguintes medidas foram adotadas para corrigir
esta situação;
a) não aprovação de nenhum novo projeto de ãlcool,
enquanto n;Io definido o crescimento da demanda;
b) esforço do Governo junto à iniciativa privada Voltado à abertura do mercado norteamericano ao álcool
brasileiro;
c) eXpansão da produção via ganhos de produtividade, nos segmentos agrícola e industrial. Tal ação, em face
de planejamento com a iniciativa privada, deVerâ resultar em mecanismos claros de incentivo 1l produtividade.
É intenção do Governo projetar demanda para os diversos tipos de ãlcool como resultado de uma política
energ~içl! J:l.!c:iOJ?._al,~e n_ão de_ey_çntual d.isponibilidade_ ou
escassez .do produto. Definidos os parâmetros para as
próximas safras, o Governo e classes produtoras pode-rão, com maior propriedade, assegur~_ a futura_existência de matéria-prima, com especial ênfase ao aumento da
produtividade agroindustrial. Paralelamente, em razão
do mercado externo que se abre para o ãlcool, fruto da
proibição de adição do chumbo tetra~ila à_ gasGiina,
tornã-:..Se Oportuno formular uma política de exportação
para o prOduto, inclusive atuando para extinguir as barreiras alfandegárias hoje impostas por alguns países ao
álcool brasileiro.
Outro aspeCto fundamental ê ã descentriilizã.ção da
produção de ãlcool, otimizando os custos de transferên-
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cia do produto. Neste particular, considerando a necessidade de ocupaçãq de regiões não tradicionais, o sucesso
da política estarâ intimamente ligado à competência tec-

nológica e a um prévio traballio agrfcola no sentido do
desenvolvimento de variedades de canas e modernos
processos produtivos.
Para a safra de 1985/86, iniciada em maiof85, as dite-trizes de política econômica para o setor sofreram pro-fundas modificações, objetivando reduzir os dispêndios
governamentais c-om a gravosidade da exportação de
açúcar e manutenção de estoques:
I) redução de 1,1 milhão de toneladas na produção de
açúcar comparativamente à safra de 1984/85;
2) o cumprimento apenas, das exportações de açiícar
já comprometidas (3,1 milhões de toneladas),
ressalt_ando~s_e, ainda, duas medidas: "
. __
_
a) revisão dos contratos 'visando ao cancelamento ou melhoria de condições;
b) postergação de embarques para 1986, para redução
da oferta global, contribuin.do para a rec:uperação das
cotações e criando perspectivas para a retomada de discussão de novo acordo internacional em bases económi-

cas._
3) planejamento a mêdio prazo (3 anos) da demanda
interna e externa de todos os produtos derivados de cana, buscando adequar a disponibilidade de matériaprima às reais necessidades, principalmente quanto ao
álcool combustível.
A desconcentração da renda ou melhoria das condições sociaiS para a força de trabalho são outros dois
pontos em que a participação do Governo, Federal e Estadual, poderá ser eretiva. principalmente através da revisão da legislação que rege o setor sucro-alcooleiro,
buscando um_ melhor equilíbrio da eqüidade econômica.
Merece destaque o fato de que o setor ~responsável,
na aluai safra, pela geração de 4, 7 bilhões de dólares,
possibilitando uma economia deU SS 1,5 bilhão anual na
importação de petróleo, com a manutenção de mais de 1
milhão de pessoas empr~adas diretamente na atividade.
Finalmente, as exportações de açúcar e âlcool em condições de normalidade de mercado e de acordo com as
m~s_ora traçadas pelo Governo, poderão gerar roceitas
cambiais da ordem de USS 1,4 bilhão por ano, em curto
pr.azo.

(*)

Nota: (*) 1985 - Valor referente despesas executadas no
período janeiro/julho
Orçamento Global aprovado para 1985
Orçamento inicial
- Cr$2 b!09.347.940.000
Menos Contenção 25%
- CrS 15.144.360.000
Total
- Cr$ 94.203.580.000
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A sitaaçio ataal da produçio e coasumo do açá.car e álcool

O compõrtamento do setor sucro-alcõoleiro na última
década vem se caracterizando por acentuado aumento de
produção, decorrência dos vultosos investimentos aplicadQ!j: no reaparelhamento do parque açucareiro, no
período 1971/75, e do ProâlcooJ, a partir de 1975.
A ãrea cultivada em cana elevou-se de cerca de_l,S
para 4,0 milhões de hectares em 1985. O volume de canas
esmagadas, para açúcar e âlcool, no período, elevou-se
de 60,5 para 241 milhões de toneladas, com uma média
de I 0,0% ao ano, registrando-se sensíveis ganhos de produtividade. Nessas 15 safras. a produção de açó.car cresceu à mêdia de 3,0% ao ano e a de árcool a 24,9% ao ano.
Ressalte-se, ainda, que, após o advento do Proâlcool, a
produção de álcool passou a t:rescer na-mêdia de 34,2%
a.a.a (ver tabela anexa).
Porém, desde a s~fra de 1982/83, quando se verificou
o maior crescimento absoluto da oferta de canas, o set_~r
vetn enfrentando dificuldades, com potencial de pro-dução de açúcar e ãlcool superiores às necessidades, o
q_ue ·vent ·resultando na manutenção de elevados estoques
dos dois produtos, cujos mercados de exportação estão
sendo alvo de minuciosa anãlise. em face das baixas co-tações vi~entes.
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DIÃIUübO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1985

Açúcar

A produção de açúcar tem apresentado um incremen~
to praticamente estabilizado em -cerca de 3%, esperando-

se para os próximos anos uma redução neste ritmo de
crescimento.
O consumo interno vem acompanhando o crescimento
vegetativo da população, devendo situar~se na faixa de 6
milhões de toneladas anuais.
Os volumes de exportação dependerão de avaliação

'política do Governo, tendo em vista a conjuntura do
mercado internacional.
De uma produção de 9,1 milhões de toneladas em
1983/84, passou-se para 8,8 milhões de toneladas em
1984/85, tendo sido autorizada- para a corrente safra de
·1985/86 âpenas 7,7 milhões de toneladas, das quais 5,3
milhões para o consumo interno, e2,4 milhões de toneladas para exportação.
O preço do açúcar que no mêS de junho (85) atingiu o
valor mais baixo dos últimos 13 anos (USS 56,00/tõn),
teve o Brasil como um dos maiores responsáveis, pela
sua dimensão como maior pfodlitor do mundo, e Pela
exportação desordenada de açúcar nos últimos 12 meses
do Governo anterior.
Para um mercado internacional que se imaginava-COm
um estoque excessivo de aproximadamente 40% do consumo mundial, essa política foi' desastrosa.
Tomada a decisão de reduzirmos drasticamente a produção de açúcar dispo~vel para o mercado internada~
nal, 600.000 T, evitamos a gravosidade inerente a essa
quantidade e passamos a ter uma melhoria significativa
de preço no mercado internacional, tendo atingido até
agora, setembro, USS 124,00/T.
_
Considerando os valores acima e o custo mêdio de
USS 200,00/T, a gravosidade que em julho/85 era de
USS 144,00/T jã passou em setembro/85 para USS
76,00/T. Assim, de uma gravosidade total de US$
446.000.000,00 já foi conseguida uma diminuição para
152.000.000.

uss

ÁREA DE CANA-DE-ÃCÚCÀR

Milhões Ha
Área total do Brasil
Ãrea total agricultável
(Aptidão Boa, Regular e Restriia)
Ârea agricultável
(Sem restrições)Área total cultivada
Área cultivada em cana
= Para açúcar
= Para ãlcool

850,0
400,0

risrfiõ"- deVerá ser fortaieCido como órgão nonnativo e
formulador de políticas, enclusive pela maior participação daqueles segmentos sociais mais diretamente envolyidos na produção e no consumo do turismo. Audito- ria especia!, _levada a efeito na EMBRA TUR concluiu
pela necessidade imperiosa de se proceder a profundas
modificações; sejam estruturais, sejam operacionais, envolvendo mesmo a mudança de estilo de gestão. Determilief qtie atÇ_ 21 de Outubro sejam-m_e ei]carn.i_nhadas
propostas concretas de reformulação da empresa.
Algumas medidas já foram tomadas, como o fechamento das delegacias de São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Porto Ale_gre e Vitória e a extinção dos escritórios
dCLNova Iorque, Paris, Frankfurt, cujas despesas de manutenção estavam excessivamente oneradas pela desnecessária iiitenn-r!diaÇão de -terceiros.
A--Dispensa de niai-s de 1Oo pessoas dc!corre dessa~ e de
outras medidas, visando a adequação da impresa à sua
finalidade. Finalidade que deve ser atendida com espírito
_empresarial, buscando ampliar Q mercado, sabiamente
intensivo em ocupação de mão-de-obra, em todo o País.
No_yos_ rumos estão traçados, para privtlegiar, entre
outi_as, aS seguintes diretrizes:
- Democratização do acesso ao turismo nacional,
possibilitando a incorporação de classes de renda mais
baixa;
-:-Jn_çentiPo _à jnterioiizãÇão dos fluxos turísticos, pela
implantação de equipamentos t1:1rísticos adeqUados às
realidades econôrnicas regionais e municipais;
- Execução, em articulação com órgãos e entidades
públicas e privadas, de políticas que integrem o desenvolvimento turlstico e Odesenvolvimento cultural;
-Ampla revisão da política de investimento;
-Ampliação da participã.ção do turismo receptivo
brasileiro, de menos de 2% para no mínimo 4%, nas receitas do turismo muridial, neste governo, mediante
ações coordenadas e efetivas no me~cado internacional;
-~~rtfCLilaçãº_ cOrh-órgãos e entidades p6blicas e privaâ::is -para- ó esüdecimento de uma políiica de tarifas diferenciadas _ao longo do ano para permitir o incremento
do turismo interno.
TECNOLOGIA INDUstRIAL

200,0
50,0
4,0
1,5
2,5

Conclusões

-A área plantada em cana representa 0,1% da área
agricultável e 8% da área atualmente cultivada.
-A cana para âlc_ool representa 5% da área plantada.
-Para atingir as metas de produção de açúcar e álcool até 1990 serão necessários mais 1,5 milhão de hecta-

res.
EMBRATUR
O turismo, no :Brasil, precisa ser entendido e adminis-

trado com_o kldústria. Como se faz. de resto; no mundo
inteiro. Constitui-se em grande fonte de renda, crescendo
mesmo em época de crise. Para se ter wna idéia do pO:.
tencial dessa indústria, deve-se ressaltar que o turismo
mundial, em 1984, proporcionou uma receita de 100 bilhões de doláres, aproximadamente, contribuindo com
5% para o valor total das exportações mundiais.
No Brasil, em termos de geração de divisas, o turismo
em 1984, rendeu 1 bilhão e meio de dólares. Comparando com os outros produtores de nossa pauta de exportações, enquadrou-se entre os 4 principais geradores de
divisas para o País, atr~~tt.penas do cafê em grão, do minêrio de ferro e de pro'CIUtos siderúrgicos.
Tal marca, quando comparada ao desempenho mundial, é ainda, insatisfatória. Basta dizer que não chegamos a participar, no com~rcio mundial, de 2% da renda
do turismo receptivo. Tudo isto noS leva a concluir pelo
amadorismo na gestão dessa indústria, pois jâ dispomos
de razoável infra-estrutura- âe eqUipamentos turísticos,
como rede hoteleira e sistema de transportes, sem contar
com o privilégio de sermos dotados de belezas naturais
de indiscutíveis valor turístico.
A Nível do MICjá foram detectadas várias fafhas na
atuação das instituições encarregadas de apoiar ó desenvolvimento dessa indústria. O Conselho Nacional de Tu-

O Desenvolvimento econômico de um País exige, hoje,

além dos recursos humanos e naturais e do capital, uma
-autonomia tecnológica: Essa autonomia ê alcançada por
continuados investimentos p'Úblicos e privados em tecnologia e por instrumentos legais adequados que regulam a
sua ~eração, absorção e comercia~ização.
Com_ essa orgânica da _produção e _uso de_ tecnologia
foi estruturado o sistema de tecnologia industrial. Es~e
sistema. Subordinado ao MIC, ê formado pela Secretaria de Tecnologia Industriai-STI, como órgão coordenad_or, pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT, pelo
Instituto Nacional da Propriêdade Industrial-INPI e
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade lndustriai-INMETRO.
A STJ tem desempenhado um duplo papel. Por um lado, atua no sentido de estabelecer a infra-estrutura ne-cessária:, o"S"-ffiecanismõ.S iegufatórios e o canal de comunicação, na _área tecnológica; entre o governo federal e o
setor produtivo. Por outro lado, a STJ conta com um
fundo de fomento para apoiar o desenvolvimento tecnológiCo e seu -uso pelos setores industriais.
A relevância do papel desenpenhado pela STI pode ser
avaliado nas seguintes ações:
-Substituição de derivados de petróleo. Mais de 2
milhões de veiculas a álcool rodando nas ruas, com economia de 2 bilhões de dólares em importações.
-Conservação (economia) de energia. Para cada cru-zdto investido nesse programa, economiza-se7 cruzeiros
em consumo;
- melhoria da tecnologia de produção de álcool, o
que levará à redução do s_eu custo;
-desenvolvimento da biotecnologia;
-produção de ni6bio e de quartzo;
-produção de fármacos por empresas nacionais;
-melhoria na qualidade das máquinas agrícolas.
As atividades da STI agora estão sendo intenSificadas .
no sentido de explorar as oportunidades d~ tecnologia
-para atCnder as diretrizes do Governo José Sarney. O
uso adequado dessas oportunidades terá impacto sobre a
distribuição de renda, melhor remuneração do trabalho,

redução das disparidades regionais e melhoria na qualida de vida.
Permitam-se ressaltar, uma vez que a STI dedica-se ao
uso da tecnologia pelo setor produtivo, sua ação de fomento, onde desempenha papel relevante a necessidade
de ganhos em qualidade e produdddade:
A melhoria de qualidade e produtividade: visa a obtençãÇ> de produtos de qualidade a menores custos de
forma a aumentar a competitividade de nossa indústria,
beneficiando o consumá brasileiro; a crescente escassez
de recursos para investimentOs em -capital sugere como
opção vital' ao crescimento econômico e industrial o aumento de produtividade. Atravês desta ê possível obterse redução de custos e, conseqüentemente. maior potencial de lucro que pode_ser revestido em nOVos investimentos, na redução de preços, em maior remuneração da
ffiãO-de-obra;
Uso da tecnologia nas áreas de maior significado social: objetiva atender as necessidades básicas da população, particulannente no que se refere à saúde, nutrição.
transporte e qualidade de vida;
Melhoria da balança de pagamento: apoio tecnológico
visam:!_o o_ au_!!lento da competitividade do produto industrial e a substituição de importações;
Energia: intensificãÇão dos esforços visando maior
economia energética e a substituição dos combustíveis
importados;
Apoio à empresa nacional: fortalecimento das empresas nacionais, particularmente micro, pequenas e mê-dias, através de serviços de extensão tecnológica. de
apoio ao desenvolvimento tecnológico nas empresas, e
da formação de recursos humanos.
Na área da propriedade industrial, o INPI é responsável anualmente pelo registro de mais de40.000 marcas de
indústria e de comércio, pelo depósito de mais de 10.000
patentes, pelo controle de mais de 2.500 contratos de im~
portação de tecnologia e pela difusão de milhares de in.:
formações tecnológicas contidas em documentos de patentes.
O INPI vem passando por modificações. de maneira a
melhor atender o empresariado e o inventor nacional e
d;u maior transparência ao processo decisório. Algwnas
dessas modificações merecem destaque nesta oportunidade:

A descentralizaçio de suas ações. Determinados serviços começam a ser prestados diretamente por suas de-.
legadas nos Estados. As informações sobre marcas e, em
breve, sobre patentes, serãa: de acesso fácil a qualque_r
usuã~o em-qualquer EstadQ. No momento, esse serviço
funciona çm _São Paulo e Rio Grande do Sul.
A participação cada vez maior da comunidade nas decl·
slies do INPI. Têcniccis de entidades de classe como a
ABDIB, a ABIMAQ, a ABEMI, a ABCE, a ABIQUIM,
e dos institutos de- -pCsqulsiis nacionais jã- participav~
desse processo. Mais recentemente passaram a participar
técnicos da CNI, da CNC e da ABP. Não pararemos por
aí; o INPI estará sempre aberto a uma maior representação externa, como forma de tornar mais transparentes
as suas decisões.
A disseminaçio, em larga escala, da informação tecno-lógica. O INPI conta com urn banco de patentes. único
da América Latina, que até há pouco, nada contribUiu
para o desenvolvimento da empresa nacional; em poUco
tempo, atiilgirilos lnais de 30 empresas nacionais que dispõem de centros de pesquisas ou de unidades técnicas Capacitadas a utilizar as Informações existentes. Programa
especial está sendo criado para atender as micro. pequenaS e médias empresas, levando em conta suas característi~s.

O cOntrole dA Cemessa de "Royalties" e de outros pagamentos por tecnologia ao estritamente necessárlo. Trata-se
de impedir ã contratação no ex1erior daquilo que pode
s_er_ adquirido ou desenvolvido, em tempo hábil no pais;
ain_~a mai~ procura-se coib~r_ as remessas indiretas; neste
caso remessas de Royalties pefa licença de uso de marcas estrangeiras, em desacordo com as normas fiscais e
cambiais, serão melhor fiscalizadas. O lN PI, o· Banco
Central e a Receita Federal estão desenvolvendo ação
~esse_ se~tidO. ContinuaremOs política dC lião- permitir
remessãs de lucros a título de uso da tecnologia da subsidiária para a sua matriz no exterior.
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Nas ãreas de metrologia, normalização e- qualidade
industrial, destacam-se os seguintes trabalho_!>:
-Manutenção dos padrões nacionais de medida, aos

quais todas as medidas industriais e comerciais tê~ que
estar referidas. Estes padrões são transferidos para as indústrias que as utilizam nas atividades de produção;
- Proteção ao consumidor, através de metrologia le-.
gal; tódos os instrumentos de medida são aferidos através dos Institutos Estaduais de Pesos e Medidas IEPM, ligados ao lN METRO através de convênios. Estes órgãos realizam também a verificação das Quantida~
des nas mercadorias acondicionadas, visando assegu_r_ar
a lisura das transações;
~
- Atuação nas áreas de qualidade industrial e normalização (em estreita colaboração com a A_BNn, ár_~ essenciais para a proteção de consumidor.
O _objctivo--maíor do lN METRO junto,com os, organismos do siste.ma é o de contribuir efetivamente para a
melhoria da qualidade do produto Brasileiro, o que depende de práticas industriais racionais, ?aseadas n~ metrologia e na normalização. A melhona da quahdade
promove o aumento da produtividade e a c_ons!'Xlí#mte
redução dos custos de produção, dando ao produto melhores condições_ de competitividade a melhoria da qualidade do produto industrial brasileiro é, pois, vital para o
nosso desenvolvimento indus_trial.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E HUMANOS
A realização das tare~as qué esto_u_determinando_p.gs
~.rgãos e entidades dO s1stema tecnÕiogico dependerã do
atendimento das necessidades mínimas de recursos financeiros. O INPI e 0-iDUietlo dependem Principalm(!nte
da arrecadação_ proveniente dos seryiços prestados._ A
STJ tem suas- atividades -mantidas pelo orçamento da
União, saldos dos institutos-e-conVênios n'ãcionaiSC-rô:.
ternacionais.
---Essa situação, não obstante a atual crise, precisa ser
reVista para atender a nova progamaçào mantendo aquelas atividades consideradas essenciais, o orçamento do
sistema nos últimos 5 anos vem caindo em valor real, a
nível de 50%_ daquele de 1979.
Além disso a multiplicidade de fontes-de recursos pode
afetar a liberdade de atendímento total da programação.
t preciso que o esforço nacional em tecnologia seja 'distribuido proporcionalmente entre os agentes do sistema
nacional do desenvolvimento científico e tecnológico,
respeitando-se as características ôe Cada entidade. - ~
A eficiência rio uSO doS-reCursOs financeiro para ·atendimento-das prioridades somente ~erã atingida com- PeSsoal qualificado e especiatizado. A qualidade dos recUrsos humanos somente serã alcançada e mantida pela
adoção de uma política salarial adequada e dentro_ da
realidade do mercado. Por esse motivo torna-se necessária uma revisão profunda nos qUadros e níveis salariais
dos órgãos e entidades ligado.s à atividade.tecnológica.
PEQUENA E M~D!A EMPRESAS
O desenvolvimento das fuicro, peQuenas e mêdias empresas constitui, sem dúvida, uma das tarefas-a_Que atribuo a maior relevância..
Do _ponto de vista político e institucit~mal, o dese_iwol- ·
vimento desse segmento faz parte do processo de democratização, contribuindo, ão mesmo tempo; para ·a SOlução dos problemas de desemprego, de desenvolvímen~
to regional e de atendimento de necessidades sociais que
são prcoc~pações fuiidamenta~~ da Nova ~ePúbl~ca._
O trata1n~nt() adt?ta~o rejeita paternaliSmõs, -dentro
do_ principio dC cJue- o ctesenvolvjm~nto dessas empresas
deve segu~r ciitérí~~ de eJe\.'açào da produtividade e da
eficiêncfa~ c-oniO'recjuiSíto--fundamental _i,ara cumprir
suas funções econômicas, políticas e sociais.
· ·
Dentro desse princípio, busca-se. sobretudo, criar condições de igualdade no acess~_ao a2_ÇJjQ_ outogardo pelo
governo à i_niciãTIVa pnvaaa e no COnjuntq de leis _queregemas ativídades económicas, reconhecendo _que as çpndições atuais atendem, quase exclusivamente, às grãndes
empresas e que as empresas menores apresentam pecularidades que devem ser levadas em conta.
Para isS"o tomei proVidências para a -instÚ.ucióiiàlização do CEBRAE- -C ... ntro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, c-omo PriiLcipal órgão executivo
do Governo Federal nesse campo, e a reformulação do
Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequena e
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Mêdia Empresas- COMPEME, como órgão coordenador da política desse setor.
-O Centro_Brasileiro de apoio à pequena e Média Empresa- CEBRAE, coordena um sistema de capacitação
e extensão empresarial do qual fazem parte os 26 Centros de Apoio Gerencial à Pequena e Média EmpresaCEAGs dos Estados, e administra o fundo SEPLANCFBRA E que presta ass~stência creditíCia à microempresa através de uma ampla rede de agências repassadoras
(Bancos de Desenvolvimento Estaduais). Mediante articulação do sistema CEBRAE/CEAGs pretende-se solic!arizar a assistência lêcnica _e empresarial com o crédito
e com o desenvolvimento tecnológico. Com o mesmo objetiyo d_etermit!-ei um ITl!lÍOf eontros~ento entre esse sistema coordenado pelo CEBRAE e o Sístema de Tecnologia. Industrial, <tmbo~ a car&Q d~se. ~nistério.
No que_ concerne às providências ligadas ao desempenho das atividades-fim da EMBRA TUR, estão em curso
providências como:
.
- redimensionamento da rede de infra-estrutura
turistica, em estreita articulação com _os municípios;
~desenvolvimento de uma política que vise ao incremento da rede hoteleira para a população de baixa renda, idosos e jovens;
-desenvolvimento de uma estratégia agressiva de
'"'marketing" nos mercados emissores;
_ --~~ _.rey_is_ào da, poHtica d~ investimentos.
Simultaneamente proc"ede-se à ampla reformulação do
plano nacional de turismo, feita em inteira consonância
Corn as au~orrdades estaduais_ e com o em_presariado, a
Ser submetido à minha aprovação, provavelmente em
novembro. A importância do turismo é inquestionável no entendimento de especialistas do setor tanto a nível federal
quai-tto estadual. No eniã.nto, o que se constata a nível
do MlC -é a urgente necessidade de se proceder a reformulações, seja a nivel do Coselho Nacional de Turis~o,
-que ê o órgão que deve traçar-as diretrizes para o setõr,
seja a n(vel da Empresa Brasileira de Turismo, d órgão
executor.
Verificou-se qUe é necessãrio reestruturar aquele Conselho para dar-lhe condições de interpretar os anseios de
todos._ os segmiritõs envolvidos na atividade~incluindo-se
aí a participação mais efetica do setor priva~o.
No que respeita à EMBRATUR,.a empresa está passandQ_por um processo rigoroso de r_eyisãó_ estrutural ce
operacional. Assim ~ q(.!e foram fechadas- as_ delegacias
~e São ~aulo, Recife~_ Porto Alegre, Belo H_q_ri~nte e Vitória estando em fa.e"_final de d:esativação Õs escritórios
de NOVa Iorque, Frã.rlkfurt e Paris,-cUjas despesas de manutenção estavam oneradas pela desnecessária iilterniediação de terceiros.
__t)mª_QOVftpolítiCa de: pessoal, já resultou na dispensa
_de cerca de 100 funciCui.árioS- e na redução de cargõS em
i:onlissâo.
--- -_ Uma das providênciâs que estão sendo tomadas nesse
campo ê a de obtenção de r~ursos suple~entares para o
funcionamento _do_ sistema CEBRAE/CEAGs, ainda
para 1985, tendo em vista a exigUidade dos recursos
at~atmente disponíveis. AO meSmo tempo, para o exercf-dO de 1986 a proposta orçamentária que está sendo encaminhada ao cong~SC?, reflete a priorida~e que o Ministério· atribui ao apoi_o_às empresas de pequeno porti.
Com este orçamento, o CEBRAE terã condições de ·
fo~atecer e ampliar as ações dos CEAGs, que cõllsti-

tuem as unidades básicas de execuçãb ·do apoio ao· segmento, principalmente nos estados menores.
No âmbitq do COMPEME, alêm de reformular este
Conselho Interminesterial dando-lhe estrutura mais leve,
mais flexível, e com maior representatividade empresarial, estou estabelecendo uma programação para orientar todas as ações de todas as entidades governan_1entais
que atuam no setor. Esta programação, elaborada com a
participação dessas entidades responsáveis, cobrirá os
aspectos legislativos, os de crêdito, os de capacitação e
extensão gerencial e os de desenvolvimentQ tecnológico.
Cabe ainda mencionar a ação do Conselho de Desenvolvimento Comercial- CDC, órgão normativo do se!,.Qr.comércio, o qual também estã passando por reformulação da mesma natureza que o COMPEME, dando-se
entr_etanto especial atenção à representaçãD _empresarial
do comércio de grande porte (Supermercados, Atacadistas e Distribuidores, Revendedores, Grande Varejo,
etc.).
SUDHEVEA.
A Superintendência da Borracha - SUDHEVEA,
executa a política económica desse produto, seguindo
normas estabelecidas no Conselho Nacional da Borracha presidido pelo Ministro da Indústria e do Comércio.
São suas_ atribuições o acompanhamento do Mercado
Interno e Externo, a intervenção na garantia de suprimento e preços, o controle das importações e exportações de borracha natural e sintética, a manutenção de
um estoque estratégico de reserva, a realização de pesquisas agrícolas e tecnologia aplicadas, bem como a
coordenação de incentivos à produção de borracha no
País.
Para isso conta com 7 Delegacias Regionais, 8 Coordenado rias Regionais, 45 Escritórios Locais, 19 Centros
de Treinamento e 14 Armazéns, onde trabalham 697 funcionários.
Alêrn do pessoal realiza trabalhos em conjunto com
outras entidades do Governo Federal, Secretarias de Estado e Universidades.
A partir de !972 foi dada ênfase ao incentivo à pro-:.
duéão de borracha natural através dos programas de
borracha - os pro_bors I em 1972, II em 1978 e III em
!982.
Por conta desses programas já foram desembolsados
recursos da ordem de I trilhão de cruzeiros (a valores
correntes) p~ua aplicação em área contratada ern 173.000.
hectares. Estes contratos implicam em conipromissos de
desembolsos futuros da ordem de 700 bilhões de cruzei~
r os.
Determinei a realização de uma auditoria na SUDHEVEA, cobrindo aspectos gerenciais e de ct~mprimento de
objetivos, com avaliação partic;ular destes três programas. Como resultado obteremos subsídios para definir
os rumos da polítíCa da borracha e o aperfeiçoamento na
sua administração por parte do Governo.
Concomitante ao trabalho de auditoria com conclusão
prevista para o final do mês, determinei que as necessidades essenciais da política da borracha fossem atenWdas
dentro de u~ critêrio de prioridades determinado pela
escassez de recursos disponíveis do tesouro, evitando,
-deSsa forma, possíveis ptejuizos -na pioáuÇão de bOrracha e no desenvolvimento dQs seringais.
Assim. o controle fitossanitãrio dos seringais, o financiamento das safras, o apoio ao seringueiro e outros trabalhos c-onsiderados prioritãrios estão tendo andamento
normal con1 recursos já liberados ~ SUDHEVEA.
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O SR._ PRESIDENTE (Jo.$é Fragclli) :...._ Passamos,
agora, à fase das iD.terpelações.
Concedo a palavra, por lO minutos, ao nobre Senador

PRl":ÇOS

Carlos Chiarelli.
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O SR- CARWS CHIARELLI (PFL - RS.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro da Indústria e
do Comércio. Dr. Roberto .Gusmão:
Antes de mais nada, gostaríamos de registrar a satisfação que ternos, como partícipe da convocação de V.
Ex' a esta Casa, em tê-lo conosco, satisfação não apenas
nossa particular, mas da Bancada do Partido da Frente
Liberal; bem como aproveitar·este intróito para dizer ao
apreço e pessoal e da estima intelectual e da admiração
pelo trabalho, pela dedicação e pela fibra idónea com
que se tem dedicado à defesa de caus_as que e ri tende adequadas e que acreditamos oportunas para a realidade do
setor econômico e, particularmente, da indústria e do co·
mércio do nosso País. Por isso, receba os nossos cumpri~
mentos e as nossas saudações.
Sr. MTnistro, cabe" aqui arguí-lo e, por isso, fiz um
elenco de algumas indagações que, penso poder objetivâlas da maneira mais sumãria possível, para que depois
possamos ter as cabíveis informações de V. Ex• sobretudo, depois da manifestação que fez, traçando as linhas
mestras da política que defende e exercita à testa do Ministério da Indústria e do Coméi.-cio.
Em prlmeiro lugar, -à luz dos critérios e da política industrial que V. Ex• compartilha e implementa como responsabilidade setorial de governo, como ajusta e adequa
essa política industrial à política salarial do País? Como
vê, a seu crítérlo, uma adequação se é que ela existe entre
a perspectiva: de uma expansão da polític~ industrial e os
critérios, os fundamentos e a estratégia de uma política
salarial, que ainda tetll na sua legislação um sistema de
reajustes que para uma parcda de cerca 25% dos assalariados brasileiros, que ganham mais de três salârios
mínimos, reajustã-Ihes o ganho abaixo do I:NPC, que
normalmente estâ abaixo da inflação.
A pergunta fundamental seria esta: como compatibilizar e mais, se é este modelo que vigora? O que V. Ex• entende adequado no campo das relações de produção e
das relações de trabalho, etápreg"ador e empregado, para
viabilizar a expansão da política industrial se é através de
novas l~js, de_novos decre~9s que nós poderemos fazer
mudanças~ se é mudanças a seu juizo devam ser feitos
neste particular da relaçãO entre os co-partícípes da produção, empregados e empregadores. Qual foi o papel do
Governo? Qual o papel das partes produtivas?
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COMÉRCIO EXTERNO BRASILEIRO
(Janeiro a Julho-1985)
EXPORTAÇÃO
Valor (USI 1.000 FOB)
Total de Exportal:Ões Brasileiras:
13.858.074
l) Café (cru em grão e indUstrializado): 1.655.414
2) Soja (farelo, grão, óteo bruto e refinado):
1.599.195

3) Mãquinas e Ferramentas(ca(deiras e aparelhos
1.380.612
elétricos para uso eletrotécnico):
4) Minérios Metalúrgicos (de alumínio, ferro e manganês):
837..659
5) Material de transporte:
569.940
6) Produtos Siderúrgicos:
529.445
7) Calçados de Couro:
469.346
8) Suco de Laranja Concentrado:
433.185
9) Derivados de Petróleo:
403A51
10) Açúcar (demerara, crista(, refinado e melaço):

1984

I
i
I

j

COM~RCIO EXTERNO BRASILEIRO
(Janeiro a _Julho-1285)
~ ·~

IMPORTAÇÃO
Valor (USI 1.000 FOB)

Total das Importações Brasileiras:
7.100.741
I) Pctró(eo:
__ __
_
_ _ 2.997.922
2) Caldeiras, Máquínas; AparelhOs Mecânicos
606.500

3)
4)
5)

6)
dição
7)

tres:
8)

Produtos Químicos Orgânicos:
407.013
Trigo sem CaSca:
401.678
Máquinas e Equipamentos Elétricos:
393.894
Aparelhos de_ Ótica, Fotografia, Ciilema, Meetc.:
124.199
Veículos Rcíd_oyiãrios e outros Veículos Terres115.396
Fertilizantes:
114.274

218.370

Fonte: CACEX/CIEF.

Fonte: CACEX/CIEF.

Elaboração: Coordenadoria de Assuntos Intcmaclonais/-

Elaboração: Coordenadoria de Assuntos Intecnacionais/-

MIC.

MIC.

Segundo, V. Ex• fez uma referência sumária e in'trOdutória, mas evidentemente bastante conceituai, sobre
onde_estatizar, o que estatizar e-o que não estatizar. Em
função disto indago-lhe: _o que a seu juízo e ante a esse
elenco bastante generoso de_ empresas estatais, o que seria privatizado? _Quais as que Seriam privatizadas, quais
as que não seriam e qual seria o perfil bãsico da economia brasileira a seu critério? V. Ex• falou que reservaria
as _estatais às atividades estratégicas, às atividades de segurança nacional, possivelmente aquelas onde demandasse o maior investimento e pudesse ser superior à capacidade privada.
ErigOSiaria de que V. EX~ fosse um pOuco maisUídático e pudesse-nos aprofUndai' hesses Coriceitos, sobretudo
eXetitplificando e identificando situações objetivas, para
. que nós pudéssemos, à luz desses_ critérios, e ante um certo hJbridismo da _noss_a economia, ter uma visão exata
dos se_us propósltos e das suas diretrízes.
Terceiro; comenta-se, fala-se e_anuncia-se a perspectiva da venda de ações de empresas estatais até um determinado limite, que possa não lhes ofender a garantia do
controle acionário por parte do poder público, Gostaria
de saber a que empresas isso atingiria- se é que tem um
fundamento objetivo -, quando isso ocorreria, em que
proporções, e em que condições tal fato viria a ser implementado, em termos de ação governamental?
Uma outra indagaçào à luz de uma política industrial
que se propõe a expandir. Qual a correlação direta, no
seu modo _de entender, entre uma política que vise a estimular constantemente a exportação, nessa busca afanosa
Q!-!e temos de obter saldos na Balança de Pagamentos e
um acréscimo na perspectiva de um mercado _interno
consumidor mais forte? Existiría possibilidade de contrapor esses fatos, ~a. medida em que estivermos pressio-
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nando para reduzir preços indostríãfS, visando a exportação, nós estarülffios diminUindo a- nossa chance de ter
um mercado consumidor mais capaz, habilitado e de
reais condições de consumo, ou não? Será prioritário nós
exportarmos? O que importa realmente é exportar, ou
não? E essa a orientação ou ela sofrerá atenuações e mudanças dentro da política industrial que V. Ex• nos traz
para conhecimento?
Outra indagação, Sr. Ministro: nós estamos aí às voltas .com as informações de além-fronteira sohre-deterrninadas manifestações inoportunas e inábeis que visariam
a inviabilizar a reserva de mercado no campo da informática. Sem maiores considerações, já que a matéria é
bastante conhecida, eu perguntaria a V. Ex• se a seu juizoç.. ajuízo do Ministério, a legislação queex:istejáfios
protege suficientemente? Ou melhor, se careceinos da
proteÇào, como entendemos tantos de nós, a seu critério,
se é preciso manter essa proteção? SegUndo, se e1a é SU.fi.:
ciente, com as medidas legais de que disporiios e que o
Congresso votou o ano passado? E se ê possível ou necessário, em face dessas perspectivas e em outras áreas;
como a que V. Ex• _referiu, no campo do soft, no campo
da bioengenharia, tomar medidas similares face a preocupações futuras que possamos ter da garantia tecnológica da nossa emancipação e da nosSa independêricia?

Mais uma indagação, Sr. Ministro, voltando agora à
atividade administrativa objetiva: V. Ex• determinou auditorias, levantamentos e verificações de situações administrativas em órgãos vinculados à sua Pasta. Isso ocorreu em decorrência de quê? De uma prãtica que V. Ex'
consideraria usual ao haver uma troca de Governo? Em
conseqUência de denúncias, em razão de presunções ou
movido por retaliações?
Tantos têm sido os comentários, que acho que é muito
importante V. Ex• situar o que o impeliu a tomar essa
iniciativa e o que dela áeCorreu?"E mais, se novas auditorías haveriam de ser implementadas, e em que setores
elas seriam aplicadas? Com propóSifos e que resultados
positivos delas já decorreram?
Já que o Presidente me lembra que estou com o meu
tempo esgotado, e c_o_mo nf,_lturalmente ê preciso-itlguém
puxar a brasa para a sua sardinha sulista, e se eu não o fizer os nordestinos vão,_ naturalmente inscrit<J:S q~:~_e estão,
participar quase que de um condomínio nordestino de
temas aqui neste debate, eu teria duas questões objetivamente regionais: qual é a opção, qual ê a estratégia, e
qual é a diretriz da põJítica industrial da Nova RepC!blica
e, particularmente do MIC, com Vistas à Região Sul e,
especialmente, com vistas ao Rio Grande do Sul? Qual é
a informação que V. Ex• trãz para o Brasil e para os gaúchos com relação à situação de uma indC!stria da qual
nós muito nos Oi'gulhamos, e que teve alguns comentários um pouco preocupantes, que é a Aços Finos Piratini? A última indagação;Sr. Ministro Roberto Gusmão:
qual é a sua diretriz com relação a dois temas importantes também, que não foram referidos de maneira explicita na sua exposição: a indústria da construção civil, pela
sua dimensão, além de outros aspectos, a capacidade da
geração de empregos e o setor turismo que está ligadodiretamente ao seu Ministério?
O :SR. PRESIDENTE (José Fragelli) __:_ ConcedO- a
palavra a S. Ex•, à Sr. Ministro Roberto Gusmão.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E; DÓ COM.bRCIO (Roberto Gusmão)- Quero agradecera honrosa convocação promovida pelo Senador Carlos Chiaw
relli e as suas palavras tão amáveis no início da sua interpelação. Eu, sinceramente, as retribuo, porque o tenho
na mais alta conta como um dos Senadores mais respeitãveis e mais preparados do País, que tem demonstrado
o seu patriotismo, a sua sinceridade em todos os debates
e a sua preocupação com a área do trabalho, particularmente dos assalariados e das leis que os protege!Jl.
Sr. Senador Carlos Chiarelli, uma politica iOdustrial
que tenha por meta a eficiência e a produtividade, traz
em si, com a modernização dos instrumentos e dos insumos que possam por ela ser absorvidos, um nível, um volume de produção evidentemente muito maior e, conseqUentemente, a distribuição desses produtos, desses resultados terá que ser compartilhada com a população. E
os frutos desses resultados, vale dizer, os lucros, terão
que ser participados com aqueles que os ajudam a construir, que são os trabalhadores.
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Então, os índices de produtividade- e hoje jâ é uma
prática habitual em todos os países modernos do mundo
-são os balizadores dos aumentos de salário re:al, são a
verdadeira participação dos trabalhadores e uma conquista no aumento dos seus salãrios reais. Quanto à legislação existente no País, todos nós sabemos que é uma
legislação paternalista que teve, no momento em que foi
promulgada, o apoio e a absolvição de uma mão~de-obra
ainda engatinhando no sistema industrial daquela época,
'que não foi modificada suficientemente e nem modernizada, pelas interrupções do processo democrático brasileiro. Toda vez que já se pensava em debater no Congresso Nacional modificações. ou mudava-se o governo, ou
davam-se golpes.
Assim, o trabalhador não teve a continuidade necessária da democracia e do Congresso Nacional, para ter
avaliada e analisada uma legislação social maís avançada, ~ais adequada e mais realista. No conjunto de urna
legislação social, não estão envolvidos apenas os trabalhadores da indústria, aqueles dos quais estamos falando
neste momento, de uma política industrial, mas todos os
trabalhadores de um modo geral. E eu acredito que um
novo diploma legal que venha a regulamentar a posição
dos trabalhadores e os seus direitos, race às empresas, terá que ser mais cuidadoso, mais democrático e mais
aberto daqui por diante, pois o nosso processo democrático é visível, é transparente, cada um de nós terá que assumir a sua posição e a sua responsabilidade perante a
sociedade e não poderemos tratar igualmente fatores de
produção desigl!ais. Assim sendo, espero que a nova legislação 'de greve, que a nova legislação sindical, que a
nova legislação trabalhista, seja mais avançada, seja
mais democrática, mas seja, sobretudo, menos paternalista,
Quanto ao Rio Grande do Sul, o problema da Aços
Piratini. A Empresa Siderúrgica Aços Piratini, era umá
empresa privada, e V, Ex• sabe disso. Por razões de mercado e por razões de uma tecnologia adotada por essa
empresa, o tipo de aço fabricado por essa empresa, ela
não obteve exito e por razões políticas foi estatizada. ~
uma empresa perfeitamente recuperável. Não há razão
para que uma empresa que foi da iniciativa privada, que
não tem interesses numa estratégia, nem faz parte de um
plano de estratégia nacional, não volte a ser pri'latizada
porque é uma empresa que pode se desenvolver, aumentar a sua produção, gerar mais empregos com investimentos da iniciativa privada. Nós outros, Sr. Senador
Carlos Chiarelli, nós, o Governo, não dispomos hoje
para investir maciçamente neste momento e nem talvez
no próximo ano, em certos setores de empresas estatais.
Fiz chegar às mãos dos Srs. Senadores alguns documentos sobre as nossas em pressas e creio que em um deles,
referente à siderurgia, temos aí um quadro que mostra
só por um detalhe, o que está ocorrendo nesse setor.
As grandes usinas do primeiro grupo, empresas siderúrgicas têm exigido investimento da ordem de 1.500
dólares por tonelada- produção anual, Cnquanto as pequenas, como é o caso da Aço Píratini, 300 dólares.
Mas, por que é importante apenas dizer isso aqui?
Em 30-6 de 1985 o passivo toial do· sistema se compunha de 85 tri!hões de cruzeiros, representando exigíveis
de curto e Iongo prazo e um patrimônio líquido de 18.3
tril!t~~' ou seja, 82% de endiVidamento e 18% de capital
e reserva de reavaliação.
Ainda mais, descontando as reservas de reavaliação,
artificio contâbil, a proporção real é de 91% de dividas
para apenas 9% de recursos.
Srs. Senadores, não hã sistema eniPTesariai~ não h-ã iii~
dústria que resista a essa pressão, a esse endividamento
financeiro.
Não sei se respondi satisfatoriamente ao Sr. Senador,
do contrário peço desculpas e me coloco. ainda, à dispo·
sição de S. Ex~
O SR. PRESID~TE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Martins Filho.

Concedo a

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Roberto Gusmão:
A reconstrução pretendida pela Nação brasileira. neste esforço que o saudoso Presidente Tancredo Neves bati~ou de a Nova República, além de mudar as caducas
instituições políticas legadas pelo autoritarismo. d.eve encontrar novos caminhos de desenvolvimento e de justiça

Setembro de 1985

social, sob pena de não se legitimar na soberana vontade
do povo brasileiro.
A política industrial, afeta ao Ministério de V. Ex•, assume importância fundamental nestes tempos de mudança, pois dela dependerá, em muito, não apenas o
grau de crescimento econômico que o País poderá alcançar, mas, principalmente, a qualidade desse crescimento: se integrador da sociedade brasileira como um
todo ou se gerador de situações injustas contra regiões,
defasad.is nO Processo de industrialização ou segmentos
sociais sem acesso aos centroS de decisão nacional.
Sabemos do trabalho de V. Ex• e de sua equipe no Ministério da Indústria e do Comércio, para conseguir um
salto-de-qualidade no modelo brasileiro de industrialização, adequando-o às aspirações nacionais dos tempos
de hoje, deSde o campo conceituai, até o operacional e o
estratégico, para a definição, a longo prazo, de um novo
padrão.
QUanto a sua outra pergunta relativa ao problema das
empresas estatais, quais são e quais aquelas que devam
ser desestatizadas, começo por dizer a esta Casa do Con·
gresso Nacional, aos Srs. Senadores da República, que
em nenhum momento em que falei em privatização ou
em desestatização, quis referir-me nem de lorige, nem de
perto, nem di reta e- nem indiretamente a um processo de
desnacionalização da economia brasileira. Isto não podçria passar pela minha cabeça nem sequer por um momento,' porque aqueles que conhecem o meu passado,
que conhecem as lutas de que participei no passado em
defesa da empresa nacional, não terão direito e, certamente, nunca poderiam supor que era esse o nosso Propósito. O nosso propósito é buscar aquele espaço tomadQ nesses últimos anos por um regime autoritário, centralizador e absorvente que criando empresas estatais e
lhes dando uma autonomia desmesurada, deixaram que
elas reproduzissem os seus filhotes e os seus filhotes reproduzissem os seus netos e por aí fizeram uma corrente
de }empresas absolutamente diferenciadas, até mesmo
de~ligadas do objeto social daquela empresa principal,
~~d[~a~i~~~-nos termos da lei e até mesmo da ne~essiJB.mais poderia passar pela nossa cabeça e pelas nossas
intenções, tocar numa empresa como a PETROBRÁS,
tocai numa empresa como a ELETROBRÁS, tocar naqu~fes setores que, além do Estado ter a obrigação de zelar por eles, estão envolvidos corn a soberania nacional,
estão envolvidos com a soberania do nosso povo. Esses
setores somados àqueles setores de interesse altamente
popular, corno os setores de transporte coletivo, sejam
eles de longas distâncias, interestaduais, sejam eles urbanos, como o metrô e até mesmo as empresas municipais,
o Estado deve ter as suas empresas estatais, porque só assim ele poderã aliviar a carga do preço desses transportes, do salário do trabalhador e da classe média em geral.
Esses setores, nós devemos preservá-los, o Estado deverá
estar presente, mas deverá estar presente com eficiência,
com ·competência e com autoridade, particularmente
com austeridade.
Qliiuito aos demai_s setores, o "nosso empresariado está
preparado para assumi-los, tem capacidade e poupança
interna para assumir esses setores e deverá fazê-lo por·
que o faz sempre com maior competência e com maior
eficiência do Q.ue as empresas estatais.
.
A ou~ra pergunta de V. Ex•, Senador Carlos Chiarelli,
se refere ao problema da informática.
O País votou uma lei da informática. Essa lei contém,
no seu espírito e na sua letra, o prazo e o espaço reservado à empresa nacional. Somente o Congresso Nacional
poderá tocar nessa lei. Creio que não é tempo ainda de
fazê-lo, porque nem experimentamosainda.os resultados
e a eficácia da lei, ela tem que ser preservada. Como Ministro de Estado defendo essa posição, defendo a lei. Entendo que qualquer outro assunto ou qualquer outro incidente que possa vir a ocorrer com qualquer outro país,
deva ser resolvido no forum destinado a esses assuntos
- o GATT. Mas nós, brasileiros, principalmente nós
que temos a responsabilidade de Ministro de Estado, teremos que ser os defensores e executores da lei que foi
votada pelo Congresso Nacional.
Sabemos, também, das dificuldades propostas pela
conjuntura, desde seus fatores históricos de concentração regional e de dependência tecnológica, atê as
complicações atuais referentes ao modelo energêtico, à
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hipertrofia da estatização e ao -pi-oteCíõnTsnio mercanti·
lista do mundo industrializado.
Gostaria, Senhor Ministro, de indagar, nesse contex~
to, das seguintes questões a Vossa ExcelênCia:
-Segundo o IBGE de 1970 a 1980, houve ligeira tendência de desconcentração industrial no País, onde a Região Sudeste de 78,8% passa a 72,4% do valor da produção industrial, perdendo quase seis pontos e meio percentuais às demais regiões. De igual forma perdeu, nesse
mesmo período, mais de 8 pontos no valor da transformação industrial e mais de 5 pontos do pessoal ocupado
na indústria de transformação. Em relação ao Nordeste,
minha Região de origem, aconteceu um fato curioso:
embora tenha crescido sua participação em 1,8%,.no va.
lo r da produção e 2,4% no valor da transformação indus·
trial, no que concerne ao pess-oal ocupado, cresceu ape·
nas nove décimos percentuais, o que é inexpressivo.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli- Fazendo soar
a campainha.)- Nobre Senador Martins Filho, V. Ex~
me daria licença um momentO para uma interrupção?
Sr. Ministro, Srs. Senadores, tenho-necessidade de m-e
ausentar, no momento, por motivo de força maior. Peço
licença a V. Ex', e solicito que o_nosso Yio:»Presidente
da Casa assuma a direção dos trabalhos.
O SR. MARTINS FILHO - As repercussões disso
são gravíssimas pois a industriã:lii3Çãá~o Nordeste era o
caminho esperado para deter o êxodo às Regiões do Sul,
da população nordestina expulsa dos campos, pela in·
tempérie ou pela modernização da agricultura.
Pergunto: a que Vossa Excelência atribui essa baixa
apsorção de mão·de·obra pela indústria do Nordeste e
ct.mo o Ministério da Indústria e Comércio pretende solucionar esse problema?
-A Empresa Brasileira de Notícias anunciou, hâ ai·
guns meses, experiência bem suCedida numa Empresa do
Rio Grande do Norte, de substituição de óleo mineral
por óleo vegetal num motor diesel. COnsiderando a
imensa disponibilidade de oleaginosas, como a mamona
e o babaçu, nas regiões mais pobres do País, consideran·
do a possibilidade que isso representa de substituição,
em alta escala, de energia importada por energia autóç..
tone, ainda em índices mais significativos dos que os
conseguidos pelo pró·âlcool e considerando, finalmente,
as dificuldades..ciclicamente enfrentadas no mercado ex·
terno pela indústria de óleos vegetais, como vê Vossa Ex·
celência um aprofundamento deSsa qui::stãó e como o
Ministé-rio da Indústria e Comércio poderia agir nesse
sentido?
O SR. MINISTRO DA INDúSTRIA E DO COMÉRCIO (Roberto Gusmão)- No-bre Senador Mar·
tins Filho, vou tentar responder a sua diticil mas muito
oportuna indagação, que precisa ser sinceramente res·
pendida.
O processo industrial do mundo moderno dessa déca·
da que estamos vivendo não é mais um processo gerador
de emprego. O que a indústria moderna procura fazer,
através da informãtica, através da automação, através de
equipamentos modernos e sofisticados em todo o mun·
do, é exatamente substituir a quantidade de mão·de--obra
pela quantidade de produtos, para diminuir no custo de
produção a sua lucratividade e o se_u aumento de volume
de produção. Em :compensação, esta indústria moderna
e sofiSticada, pelo volume que produz, pela qualidade
que produz, gera mais riquezas para o Estado através
dos_ impostos que o Estado cobra, através do produto
que o Estado recebe, que a população recebe, e distribui,
de outra forma, a riqueza concentrada das mais modernas indústrias de nossa _época. Mas nós não podemos no
Bràsil, nos países em desenvolvimento, tomar como regra esse princípio de indústria moderna, esse princípio de
modernização sofisticada e exagerada. Temos que buscar, também, como parâmetro de um bom processo_de
industrialização, o resultado também da absorção da
mão-de-obra, ou da qualificação"-de mão-de-obra que
possa gerar. Por isso mesmo ê que não p"tidemos ter um
processo de industrialização para São Paulo, que jã ê um
pólo altamente desenvolvido e altamente industrializado
do País, com os novos pólos, onde desejamos desenvolver um processo .industrial para o País. Então, temos que
atender às peculiaridades do Nordeste, às peculiaridades
do Sul e do Nordeste de cada Estado, e do Norte de cada
Estado. Mas não podemos, em nome também de uma
obrig~~<! d_e__ge~ar ~~~p~~?!•. atrasarmos um processo
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de tecnologia -mais avançada para o País. Esse equilíbrio
é difícil, esse equilíbrio deverá ser equacionado pelo Ministro da Indústria! e do Comércio, mas como os Srs. Se·
nadares, com os industriais da região e com os recursos
disponíveis. A indústria não é mais a indústria da revolução industria], que atraiu para a máquina os contin·
gentes humanos para a produção. Hoje, ao contrário, ela
é uma indústria que, com a modernização da máquina,
está repelindo os contingentes humanos e substituindoos pela própria máquina, mas produzindo efetivamente
em maior volume e melhor qualidade.
Quanto a outra indagação que V. Ex• fez, é uma inda·
gação de natureza mais peculiar e particular, gue os ór·
gãos ~do Ministério e a Secretaria de TecnOlogia lndus·
trial estão procurando equacionar em todos_ os setores de
produção. Não poderia, com franqueza e com sincerida·
de, lhe dar a resposta mais adequada.
O SR. MARTINS FILHO -

Agradeço a V.

Ex~

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Conceáá a palavra ao' nobre Senador Gabriel Hermes._
- <HiR. GABRIEL HERMES (PDS - PA.) -Sr. MiniStro, inicio dizendo que da atuação de V. Ex~ como
Min-istro tenha a melhor impressão. Vejo um patriota
corajoso, com ~ desejo de cumprir o seu dever, mesmo
tendo que enfrentar tempestades, por maxer em proces·
sos tradicionais, dentro do nosso Executivo, que real·
mente estão merecendo e precisando de alguma modifi·
cação.
Mas, Sr. Ministro, dentro do tempo que nosê concedido, e até reduzindo, eu vou me sintetizar a um assunto
preso exatamente ao que V. Ex~ diz no pronunciamento
que nos trouxe:

-... t importante assinalar que a fase da "sub-sti·
tuição de importações", em que o objetlvo er_a a instalação de indústria no Brasil, estã superada. A partir de agora, a prioridade é elevar a produtividade e
tornar cada ve~ mais competitivos os nossos produd_os industriais.''
Sr. Ministro, passei a minha vida, durante um certo
período, misturando profissões: 25 anos advogando, mas
sem largar as empresas que recebi de meu pai e que consegui conduzi·! as, fazê-las crescer e que, hoje, continuam
crescendo mais. Como presidente dos órgãos de classe a
que pertenço, Associação Comercial, Federação das ln·
dústrias de meu próprio sindicato e Diretor mais antfgo
da Confederação das Indústrias, devo estar atento, Sr.
Ministro, a esses problemas.
V. Ex• sabe o que podem ser os minenos para a independência económica do Brasil. E aparece, no Brasil, hoje, depois da sacrificada Minas Gerais, que jã estã fictm·
do como ficou o Amapá, só com buracos, o meu Estado
Pará e sem dúvida alguma, mais 3,5 milhões de Km 2 da
Amazônia,_ que nós não sabemos o que esconde por bai·
xo daquelas florestas.
Carajás, sinteticamente, eu digo, são 18 bifhôes de to·
neladas de ferro, 1 bilhão, 250 milhões de toneladas de
cobre. Alumínio, nós surpreendemos o mundo, porque o
alumínio está dimensionado em 49 milhõ_es de tOneladas,
com 3 grandes indústrias, das maiores do mundo, ali instaladas: ALBRASA, ALUNORTE, ALCOAS; níquel,
manganês, estanho, ouro e, finalmente, a gusã: Por que
falo eu e concluo em gusa para não me estender? Nós temos, como V. Ex~ mesmo diz, de substituir importações,
objeHvando evitar aquilo que estâ superando, e partir,
como prioridade, para elevar a produtividade.
Ora,_&• .Ministro, o feno da Amazônia, o ferro de Ca·
rajás"ê o melhor que nós sabemos do Brasil, e seconside~
ra, taÍvez, um dos melhores do mundo, à flor da terra,
com uma estrada de ferro que custou o nosso sacrifício e
que levará o ferro a um porto de fácil exportação, Itaqui.
E a gusa ou_ outro produto ao porto, que é de45 mil toneiacfa_S_ e vãl a 95 mil, às margens da cidade de Belém,
com saída para o Atlântico, logo, perto da América do
Norte, atravessando o Canal do Panamá, _e de todo o
mundo. Gusa, Sr. Ministro, é uini:t matéria em que entre
outras, podemos transformar o minériO de ferro, para
não exportar uma tonelada de minério de ferro, ou seja,
uma tonel_ada de pedaço de terra do Brasil, como estamos fazendo e fomos obrigado a fazer, para chegar onde
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chegamos por 19 ou 20 dólares, posta no Japão, ou seja,
a tonelada de minério de ferro na média 2 dólares. Isto
eu tenho , por solicitação que fiz, resposta e documentação dada pela Companhia Vale do Rio Doce, quando
presidi a Comissão de Minas e Energia. El:itão, o que te·
mos que pensar ê exportar o industrializado e, nesse sen·
tido, fazer todos os esforços.
· Ousa, Sr. Ministro, nós estamos exportando apenaS
uma quantidade insignificante de gusa, face ao mercado
que estâ perto, a espera desta matéria prima. Estou
acompanhando a preocupação de Minas Gerais, que tem
uma indústria instalada de gusa e que, através do Sr. Go·
vernador e dos seus empresârios, estâ preocupada com
que se instale indústrias modernas, como terão que ser
instaladas no meu Estado, o Pará. Ferra baratO, transporte mais fácil, porto fiais fácil, madeira muitíssimo
mais fácil, para produzir gusa e, para vender, não por
do~s dôlares ou por vinte dólares em bruto, mas, para
vender por dez vezes mais e, portanto, _produzir muito
inais dólares e muito mais recursos de que o Brasil preci·
sa, e irmos caminhando na industrialização. Ora, leio e
deve ser do conhecimento de V. Ex• que o Consider, procurando se acomodar ao barulho normal que se faz em
Minas, diz que só vendemos hoje4.936 mil toneladas de
gusa e que, em 1990, chegaremos apenas a 5.154, com
apenas o aumento de 4% em 5 anos. Isso poderâ acontecer, Sr. Ministro, se nós nos deixarmos, nesta altura,
prender ao que está sendo feito, porque poderâ acontecer isso em Minas que não tem realmente certas condições para crescer, não só pela falta de madeira, mas,
principalmente, porque, no período de clluva, e todos os
anos isso acontece e leva metade do ano, cai a produção
de gusa, aumenta- todos os jornais estão dando, constantemente- a mais de 120, 140% o custo da madeira.
Logo, fica caríssima a gusa, prejudicando a normalidade
da produção e nãõ dando oportunidade para aqueles
empresârias, inclusive os de Minas Gerais, que estão
procurando o meu Estado, que estão procurando inclusive a Companhia Vale do Rio Doce, para ali instalar empresas modernas de gusa. Isto se nós quisermos nos con·
servar presos ao passado, não quisermos atender a isto
qUe V. Ex' diz Que_é prioridade elevar a produtividade e
tornar cada vez mais competitivo o produto, e nós nos
prendermos a isso. Ora, Sr. Ministro, a gusa hoje ê vendida no mercado spot que conheço muito bem, e esse
mercado V. Ex' sabe que é dominado por um pequeno
trading, um pequeno truste que, nas êpocas próprias,
vêm aos pequenos produtores de gusa da América do
Sul, como nós, e f8.zem quase que um mercado leilão,
baixando o preço, levam e vendem àqueles comprado·
res tradicionais a que estão presos. Isto dá um prejuízo
para o comprador e muito mais para o vendedor, queso·
mos nós, e que não pode nem deve continuar.
Sr. Ministro, fizemos ainda, no mês passado, um semi·
nário ria Federação das Indústrias do meu Estado, órgão
do qual sou Presidente, com a presença de produtores in·
teressados de todo o Brasil, inclusive de Minas Gerais, e
d-as mai_o_res empr~s_as produtoras de gu~a de Min!J.s_pe.
raiS.: E- iii fiCou.-provado, tenho a d()cumentação, estou
prontO a colaborar com V. Ex', e faço no meu nome e em
nome da Federação das Indústrias e da Confederação
Nacional das Indústrias, órgão do qual sou Vice·
Presidente, para mostrar que há, na Europa, um mercado pronto para receber, não o que vendemos hoje de gusa, mas cinco vezes mais, desde que se façam contratos e
que haja seriedade e confiabilidade entre vendedor e
comprador. E é isso que o Brasil pede. f: is!o que o Brasil
está precísando. f: isto que me fez subir a esta Tribuna.

e

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Comunico ao nobre Senador que o seu tempo estâ esgotado.
O SR. GABRIEL HERMES- Vou concluir, Sr. Presidente. Eu estava olhando para o meu relógío. SoU dis·
ciplinado, Sr. Presidente.
_É isto que me fez subir à tribuna, Sr. Ministro, para
pedir a opinião e a posição de V. Ex~, e informar que to·
dos os parlamentares do meu Estado, as classes empresa·
riais, nós que lutamos, vimos crescer·e sabemos o quere-presenta para este Pais, que é nosso, o aproveitamento
honesto e real, mas com objetividade, dos minérios,
como o ferro. E o Governador também do meu Estado,
todos estamos olhando, dispostos a tomar uma posição
séria se for criada essa dificuldade para a_ implantação d~ ,
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indústrias de gusa no Estado do Pará, aProveitando o
ferro de Carajãs, a estrada de ferro montada, o porto, E
os compradores da Europa, do Japão e dos Estados Unidos estão nos procurando e noS olhando, se temos realmente vontade de progredir ou se vamos ficar paralisados.
Sr. Ministro, termino dizendo que_tenho a melhor impressão de V. Ex• Ainda em Manaus assisti, qUando do
último encontro que ali tivemos com a presença de V.
Ex•, há menos de 30 dias, à presença de um homem objeHvo.
Por isso, a minha pergunta é esta: é para nóS melhorarmos a situação do Brasil, aproveitando o nosso ferro,
para que não se faça com ele o que se fez com o manganês do Amapá, que acabou exportado de forma primária? Se é, Sr. Ministro, nós 'tertios que tomár posição,
e nós do Pará jã a tomamos. E eu estou falando, repito,
em nome dos meus colegas Senadores, dos meus colegas
Deputados Federais e do Governo do meu Estado, porM
que nós queremos ajudar o nosso Estado, mas ajudar
muito o Brasil.
Esta é a questão que deixo a V. Ex.', Sr. Ministro, e o
faço como um homem que tem a noção ·exata que está
tratando com um homem competente.
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CO;
ME:RCIO (Roberto Gusmão)- Senador Gabriel HerM

mes, estou muito honrado com as palavras ditas por V.
Ex• a meu respeito, e as retribuo.
Quero dizer a V. Ex• que~ileste particular da instalação de uma indústria ou de indústrias de gusa,_ na região do Carajãs, nós, dO Ministério da Indústrii e do
Comércio, não temos uma posição Contra essa instalação, desde que ela venha a preencher aqueles requisitos
que V. Ex• aqui expôs, com os quaisestoudeplenoacordo, mas que sejam comprovados no Processo, para que o
Ministério possa examinã-los, requisitos de mercado interno, requisitoS ~_de ineicado ínternacional, cumprimento dos disf)?Sitivos da lei do IBGE, sobre o reflorestamento e a derrubada de matas, e que sejam, então, aqueles incentivos, voltados para essa região, bem aplicidos e
com o resultado esperado. Seria um pólo d~ desenvolvimento do maior interesse para o País, mãs- desde que esses recursos sejam direcionados neste momento com o
respeito a esses requisitos. Não poderemos é incentiVar
indústrias ou estimular os incentivos fiscais, com isenção
de impostos para um mercado inexistente ou ocioso, wn
mercado que estã em recessão, com o da construção civil, no mercado interno, e uma produção maior ~o mercado internacional.
A essas informaçõe:., que não foram suficienleliiente
esclarecidas, e que agora o estão sendo por V. Ex•, se
voltarem ao processo, o Ministéiio d-arâ todo o apoio.
Muito obrigad,p.

O SR. GABRIEL HERMES- Agradeço, Sr. Ministro, e digo, desde jâ a V. Ex•, que estou com todo_s esses
, dados e elementos que, no final, irei _pedir a V. Exf que
marque uma audiência, em que irei com -émpr~ários,
com representantes do Governo do meu Estado e com os
meus colegas, Muito grato a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Cori,:.
cedo a palavra ao· nobre Senador Cid Sampaio.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE)- ·sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores:
Vou falar em nome da Bancada de Pernambuco, __do
Senador Aderbal Jurema e do Senador Nivaldo Machado._
Sr. Ministro, antes, quero felicitá-lo pelo seu pronunciamento enxuto, simples, râpido e claro. V. Ex• demonstrou, na exposição que fez, que o plano do Ministério tinha como objetivo industrializar o País, aumentar
a sua potencialidade industrial, através da modernização
das empresas, da melhoria de rendimento, da melhoriá
de eficiência, atendendo, também, dando participação à
massa de trabalhadores brasileiros que, hoje, vivem à
margem do processo de crescimento econômiCo do País.
Eu perguntariã a V. Ex•,-Sr. Ministro, se nesses estudos se procurou detectar os setores da economia em que
o Brasil é dependente. Nós estamos vivendo, Sr. Ministro, um período da vida nacional em que temos ameaças.
por todos os lados, em função dos nossos débitos exter~s. Agora ~esmo, no:- ~ea~ com ~elação a nos~a
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política interna de InformãtiCá: NóS-estamos fiais ou
menos certos de que vai ser muito dificil, a juros aluais,
ou quase impossível, quitarmos os nossos compromissos
externos. Então, a nossa dependência externa nos tira
condições, inclusive nos tira pedaços da própria autono·
mia. Eu darei um único exemplo a V. Ex~. o do setor
químico-farmacêutico. Nesse setor, entram cerca de 550
mil sais essenciais para a produção de remédios para o
Brasil, inQispensãveis à saúde, e que o Brasil não produz
mais do que 6%. Todavia, v_erifica-se, estudos feitos, que
a superação desse problema, inclusive com a compra de
tecnologia, para que nós nos tornássemos independentes
no setor qufmico-farmacêutico, bastaria empregar menos de 10% do que foi gasto em Itaipu. Portanto, não só
esse setor, como os• outros, e falarei de um segundo, do
qual somos dependentes, seria indispensável -que a política a ser traçada pelo País buscasse solucionar esses
problemas.
Essa é a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, querendo acrescentar ainda que a par do setor químicofarmacêutico, temos o problema de combustível. No
Brasil, importamos 5 bilhões de dólares em petróleo,
anualmente, e há dois dias, foram publicados os primeiros experimentos que estavam fazendo a PETROBRÁS
e o MIC com relação à mistura de álcool no diesel.
Sr. Min-istro, pela tecnologia existente no Brasil, se nós
tivéssemos cuidado de protótipos para transportes pesados, se tivéssemos estudado os aditivos, que algumas
companhias já usam em caráter: expe~ímental e ainda
não se procurou produzir no Brasil, podíamos não estar
importando petróleo. Seriam 5 bilhões de dólares que
-deixaríamos de importar, com a tranqUilidade de podermos deixar de importar, sem admitirmos a existência de
um colapso no transporte brasileiro. Portanto, acho que
isso é fundamental.
. Numa segunda pergunta, agora, sobre a desestatização, falei na necessidade de resolvermos os problemas
dos setores industriais, porque somos dependentes. Sr.
Ministro, com a existência do cartéis, dos monopólios e
oligopóHos, s~ que o empresário brasileiro poderia enfrentar esses oligopólios dentro de um processo de livre
concorrência, para montar a indústria químicofarmacêutica no Brasil? A experiência destes anos indica
que não, e os laboratórios brasilefros fechados nos dão a
resposta clara e expressiva.
D~~ntralização:
Um outro item foi a exposição clara e precisa de que
devemos descentralizar, devemos colocar indústrias em
todo o Brasil, em termos não de fugirmos a uma única
região onde se concentra quase toda a produção industrial do País. Concentrando-se a produção industrial do
País, concentram-se os operários especializados de
maior salário, concentram-se os mais aptos. Então, estamos criando um país dentro de outro país. Evidentemente, a transferência para setores afastados de indústrias,
principalmente as mais sofisticadas, elas se chocam com
a infra-estrutura existente, com a falta de economias eXternas que possam dar sustento a essas indústrias que
para lâ se transportarem.
Mas, Sr. Ministro~ quando esses fatos ocori-em não entendo, por exemplo, como no setor de âlcool, de açúcar,
a que V. Ex•, inclusive, vem se referindo e encarando o
assunto, se pense em afastar do Nordeste, ou tirar as
condições para que o Nordeste possa competir.
Sr. Ministro, V. Ex• fala em competitividade e a indústria nacional mesmo não está podendo competir. A pro-va-ê que as tarifas alfandegârias, portanto, a reserva de
mercado, através da tarifa alfandegária, tem assegurado
a pouca eficiência de vários setores industriais, assegu~
rando os mercados nacionais. Ora, as regiões no Brasil se
diferenciam por condições naturais e por cori.dições de
atraso, que não podem ser superadas de uma hora para
outra, e se o Pais - estou me referindo aos supostos
subsídios que são pagos à indústria de açúcar, os quais
conheço, e o ponto de vista de V. Ex• é frontalmente con~
trário - se numa região onde a produtividade é mais
baixa, por condições de solo, por condições de topografia, se fosse um país isolado fazia como o Brasil faz para
proteger o seu setor industrial; criaria tarifas alfandegárias. Mas, se é o mercado nacional e e~sa região com
caracteres desfavorâveis não tem condições para competir, nessa hipótese, ou ela fica desabitada ou fica um eterno bolsão de miséria e essas duas alternativas eu acho
que não são úteis ao País.
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Portanto, eu perguntava a V. Ex•, com relação ao
problema do açúcar e do ãlcool, se se pretende assegurar
a continuidade da indústria álcool-açucareira no Nordeste. Eu quero salientar a V. Ex• que, enquanto a SIDER BRÁS exporta um número expressivo de ferro para
fora do Brasil e mantém empregadas 74 mil pessoas, na
indústria açucareira do Nordeste estão diretamente empregadas cerca de. 300 mil pessoas e indiretamente, nas
atividades conexas, 1 milhão de pessoas. Não me parece
que seja um setor fácil de relegar à sua própria sorte.
De forma que, a minha terceira pergunta seria esta: se,
realmente, no processo de centralização vai se manter os
setores industriais trabalhando com condições mais desfavoráveis.
O tempo não me permitirâ, senão eu faria uma demonstração a V. Ex•, que, realmente, hã uma transferência de reCursos do Sul para o Nordeste, mas o setor do
Nordeste não é subsidiado, e essa transferência de recurw
sos para produção e abastecimento do Pafs é compensa~
da na exportação, porquanto nas regiões do Sul do Brasil a distância média aos portos varia entre350 e400 quilómetros, e a distância mêdia no Nordeste ê em torno de
60 quilórrietros. A diferença de frete, porque o açúcar é
comprado pelo Instituto que tem o monopólio na condição_ FOB-fábrica, a diferença de frete que é assumida
pelo Instituto compensa aquela outra diferença que é
transferida para equalizar os preços no mercado interno?
V. Ex•, respondendo ao ilustre Senador que o iltterpi.
lou pela primeira vez, disse que a PETROBRÁS era intocável. Há pouco, eu me referia à possibilidade de nos
libertarmos da importação de petróleo. Recentemente,
Sr. Ministro, quando passou a vigorar, nos Estados Unidos, a proibição de misturar chumbo, éter etilico, à gaso~
li na, portanto, abrindo-se um largo campo para a exportação de álcool do Brasil, porquanto o consumo de gasolina nos Estados Unidos vai a 400 bilhões de litros, e com
a mistura obrigatória de 10%, mesmo em metade desse
volume, implicaria em 20 bilhões de litros de âlcool, o
Brasil fabrica aproximadamente um pouco mais da metade, portanto, existia um vasto mercado que possibilitaria uma outra pergunta que faço a V. Ex• a transfor~
mação dos excedentes de açúcar em álcool. Por que o
Governo não cogita disso? Nós estamos tendo um pre-juízo, na exportação anual de açúcar, de cerca de 400 a
SOO m"ilhõe.s de dólares. Se nós transformássemos Csse
açúcar em álcool, que far-se-ia com pequeno investimento, nós não teríamos prejuízo algum, porquanto os
preços que o Brasil exporta álcool ou que pode exportar
álcool, são mais baratos, muito mais baratos do que
aquele que o americano produz c!_e milho. Infelizmente, e
por isso referi-me à PCTROBRAS, quando a proibição
da mistura do chumbo tetraetílico, passou a vigorar, a
PETROBRÃS, transportando em barcaças levou até a
porta da ADM, até as proximidades da ADM, que é a
maior firma americana, A:ster Daniel Middleland, que ê
monopolista de álcool nos Estados Unidos, e vendeu por
80 centavos- 50% do preço que estava sendo vendido
lã. Ora, isto provovou- primeiro porque não é interesse
·do l3rasil, até s_e nós podíamos vender a I dólar e 60, I
dólar e 50 até para ganhar o mercado, porque a diferença
de 10 centavos daria para que nós vendêssemos, e, depois, há uma carência enorme nos Estados Unidos, eles
não produzem 10% do álcool que precisam para misturar
-por que a PETROBRÃS vendeu a 80 centavos, levando a porta da maior empresa que produz ãlcool nos Estados Unidos, provocando uma interpelação, ou por outra, uma denúncia de dumping pelo Brasil, estragando o
mercado de álcool? Na minha análise o único objetivo 6
esse, porque eu não yejo outro. Sr. Ministro, são órgãos
independentes, mas se o País funciona dentro d~sa independência, dificilmente o Ministério de V. Ex• Consegui-rã realizar os grandes objetivos a que se propõe..

Ó SR. PRESiDENTE (G~ilherme Palmeira. Fazendo
soar a campainha:) - Lembro ao nobre orador que o
seu tempo jâ se esgotou.
O SR. CID .SAMPAIO -Infelizmente, não posso entrar em outro assunto que seria o assunto do ferro, mas.
eu gostaria de falar ligeiramente.
O nosso ilustre companheiro, Senador Alberto Silva,
foi a Carajâs e apanhou na montanha de minério de ferro que estava: Se exportando uma amostra e ess::i amostra
foi analisada. O teor de ferro deste minério é tão alto que
os quimicos que o analisaram em São Paulo, home~ da
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mais alta responsabilidade, do Instituto Paulista, admitiram que aquilo não era minério, era minério lavado, porque o teor de ferro chega a quase 70%, mas como o minério não é ferro, é óxido de feno e Se se~adicionar ovalor da molécula de oxigénio chega-se a um valor acima
de 80% de ferro, 81% de ferro e nãO ine consta que haja
minério com este teor. Ou o n1inêrio está sendO exporta---do lavado ou é um minério excepcional, e isso estã saindo às pamparras, numa quantidade enorme e quem sabe
se não estão fazendo lá -fora as m~mas montanhas que
fizeram do manganês do Brasil que-uraraffi do Amapá.
De forma que eu peÇo a V. Ex• que prometa ao País e
a nós representantes dos brasileiros que esse assunto vai
ser analisado para que estes problemas como o do Amapá não se repita com relação ao ferro, deixando os buracos, como bem falou o Senado! que nie antecedeu, e
transportando a no~sa riqu~~ a preço ~ii, porque um
mi nê rio desse teor hã de computar o valor do minério e o
Brasil nessa situação diffcil em que se encontra. Espero
as explicações de V. Ex'.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMi::RCIO (Roberto Gusmão) -Senador Cid Sampaio,
V. Ex• mencionou o assunto do açúcar' e_' do âlocol, e ao
mencionar e relatar_, com muita propriedade, as dificuldades do Nordeste, não sei se.quíS me atribuir ou procurar me atribuir a ser contra o processo de equalização ou
de subsídio para o N ardeste, na minha política industrial
ou em alguma das manifestações quejâ fiz sobre-o assunto. Nada me move contra o Nordeste e eu não teria nenhuma razão- para fazê-lo, e seria uma demonstração de
incompetência tentar mover, bruscamente, ou tentar,
sem nenhuma razão, qualquer medida que viesse a prejudicar aquela região, particularmente ao seu setor tradicional, histórico e da maior importância para a eCol:lOmia daquela região, que é o setor do açúcar e do ãlc_o_ol.
O que eu procurei definir nessas linhas estnitégiC:as cfc!
polftica industrial, e tenho procurado na política especí~
fica para o açúcar e o álcool do País é a mesma filosofia,
e o mesmo pensamento e é a minha Hnha de ação: buscar
maior eficiência para esse setOr, bUscar maior produtividade para esse setor e quantifiCa! um mercado real para
este setor.
O setor do a-çúcar e do álcool, particularmente a produção de álcool no País cresceu à ordem de 34% ao ano.
Nós estamos, hoje, de 500 milhõeS de lilros, passamos a
2 milhões de titros de álcool produzidos no País. ~ um
setor que, nos dados que recebi, equacionei;-estudei, está
com uma superprodução, com excedente, e sem um mercado quantificado e definido. Portanto,_temos que b~:~s~
car lá fora, no mercado externo, a exportação para atender a este excedente. Excedente de _ãlcool ~m programa
de âlcool que em boa hora foi feito cque gel-Ou, com a
competência do empresariado nacional, uma tecnologia
adequada para o setor, desenvolviâa para o setor, e promoveu, num momento mais crucial para o Pãfs, unla
substituição d~ fonte _e1_1e_rgética que eU creio duradoura e·
muito eficiente. Mas a- medida ou a mensuração deste seto r, a meu ver, não foi -ri:tuito beril e-QuaciOnada, e.hoje
nos deparamos, neste seis meses de Ministério, com esse
grave problema de excedente de âlcool, com grave
problema dos preços do âlcool no mercado interno e no
mercado externo, e com as alternativas que estamos estudando para absorver esse setor.

O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• me permitiria um aparte?
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COI\1ÊRCIÜ (Roberto Gusmão)- Pois não.

--

0 Sr. Cid Sampaio- Sr. Ministro, primeiro~ áeio que
hã alguma confusão de V. ex', com relação ao volume da
~·redução. Nós produzimos bem mais do que 2 bilhões

:Ie litros de âlcool, já estamos na casa dos 10__. Com reação ao excedente, esse_exc_edente nasce, realmente, em
f',tnção da não utilização em substituição aos outros
:omponentes do petróleo, que continuam usados na sua
plenitude. A demonstração de que se pode misturar 5%
ao diesel que é o produto à base de petróleo que mais se
usa no País, hoje -- é patente, agora, que-a PETROBRÁS vem começando a fazer, conforme notfcias
dos jornais, pois parece que se trata, agora, de setor técnico do Ministério. Todavia, não é s6 isso. Existem ônibus da Mercedes Benz trabalhando com álcool puro aditivado, no Rio Grande do Sul. E esses ônibus já frzeram

mais de 2 mil quilómetros cada um; com perfeita eficiência. O prOblema é a fabricação do aditivo, _que ainda não
está senão fabricitdO no Brasil, e que iria ser uma das
prioridades. O excedente de álcool, na verdade, decorre
da sua não utilização, onde ele_poderia ser utilizado dentro. do Pais, _al~m ~ô mais, lã fora, hoje, depois da proi~
biÇào da mlstúia do chumbo, isso é perfeitamente viâvel.
Tenho ouvido argumentos, por exemplo, de que se pode
fazer, _na refinação sofisticada da gasolina, ou do pelróleo, p-ode-se obter um combustível que dispensa _o álcool e dispensa o chumbo. Mas esse componente tem somente 87 octanas, e o âlcool adicionado provoca 90 octanas, e sai mais caro 2 centavos de dólares do que o álcool
comum adicionado de chumbo, com o qual o âlcool
coillj)efe, p-odendo ser vendido mais barato. Portanto,
nãO vejo a razãO de cnntinuarmos sem mercado. .E verdade que, agora, estamos impossibilitados de exportar
pata~-os -Fstados Unidos, em função daquele preço vil,
pOrque a PETROBRÁS vendeu os estoques quomanteve
nos Estados Unidos, esperando que entrasse em vigor a
lei que proibia a mistura do chumbo em álcool etíliC!'.
Alrlda mais, Sr. Ministro, e para que V. Ex• utilize na sua
explicação; na sua respos!a. agora mCS!Jio na Holanda,
na Bélgica, em vários países da Europa e na Alemanha,
também está Sendo prOibida a mistura de chumbo em ál~
coól etílico. Então, é um novo mercado que se abre.
Muito obrigado a V. Ex'

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMÍ!RCIO (Roberto Gusmão) - Creio que não tenha
feito entender, ou talvez tenha me exPressado mal, mas
no próprio documento que fiz chegar às mãos de V. Ex'
eu digo que a produÇão de álcool foi de 556 milhões para
li bilhões de litros, e que o excedente équeéde2 bilhões
de litros de álcool; repito, o excedente é de 2 bilhões.
O Sr. Cid_ S~mpaio - Sim, senhor.
OSR. ~MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO

co:

MÉRCIO (Roberto Gusinão)- CoO:tiiti.tall-dci na liriha
de raciocíniO;-exaffiínando o problema do ãlCool, quero
diU:r que procuramos~ Sr. Seilador, tomar medidas para
evitar a proliferação de destilarias de álcool em todo País
e não autorizámos sequer mais uma destílaria, depois
que tomamos posse, exatamente porque precisávamos de
pontificar e examinar esse excesso, esse excedente que,
no fim todo à proCesso, V. Ex' sabe, é financiado; subsidiado pelo Governo do plantio até à venda, pois acaba a
PETROBRÃS tendo que absorvei os preços e quantidade em excesso do produto produzido.
Quero dizer a V. Ex' qUe tenho me empenhado seriamente, e fui aos Estados Unidos para tratar desse assunto, para tentar resolver o problema da importação do álcool pelos Estados Unidos, e a nossa exportação de álcool, diretamente entre os produtores de álcool americano e de ãlcool brasileiro, sein a intervenção do Estado,
apenas o Estado presente para ajudar, para colaborar,
para cooperâr com as agências americanas, com as agências-do Governo. com o Ministro- da lndústria e do Comércio dos Estados Unidos, resolvendo esse problema
dessa taxã de 60 centavos que foi imposta à exportação
do álcool brasileiro, e também daquela ação que estã
sendo movida contra o Governo brasileiro, ou seja, con~
tra a INTER_BRÁS, por aqUele período em que tentou
fazer o dupimg dentro dos Estados UnidoS. E provãvel
que tenhamos uma boa solução do problema e possamos
exportar o âlcoollivremente pelos exportadores, e serâ_o
Nordeste a região mais benefic!ada nessas exportações,
cómo _bem sabe V. EX'
Q~:~anfo ao ,Problema propriamente dito do açúcar, da
equalização de preços e dos subsídios, é uma prática que
vem sendo adotada anos e anos seguidos, e que verificamos que ela não tem dado resultados adequados esperados-Por que não? Alguns empresários do Nordeste, muitos_empresários do Nordeste modernizaram as suas empresas, aumentaram a sua produtividade, investiram nos
seus negócios, çres_ceram, particularmente os empresãrfOs de A.lagoas. Mas, a grande maioria, tanto do Nordeste como çlo_Estado do Rio de Janeiro, precursores da
indústria de açúcar, precursores da usina de açú~r, permaneceram comç que acomodados, ou desestimulados,
ou não reinvestiram e nem modernizaram aS suas empresas porque sempre tiveram esse· estírilulo paterfialista,
esse pryvilégio dad~ à sua região. Na área social, em
nome_ do d_ese_mprego, em nome da miséria, eles não fo-
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ram -&enefic1ad.Os, oSinibalhadores, porque a miséria
perman~ce, __ o desemprego perma_nece, a fome permane- ·
ce, com- raras exceções -.o:;empre, raras e honrosas exccções. Então, houve, como que, um período de acomodação, de equalização dos subsídios, empréstimOs e uma
política--do Instituto do Açúcar e do Álcool, que foi se
desvirtuando.
Então, _o que desejamos, neste_ momento, é premlilr_aqueles que, efetivamente, produziram, investiram, e deixar que aqueles que não se modernizaram, não investi~
ram, não cumpriram com as suas obrigações sociais, à
margem de um processo de equalização dos sul:lsídios.
Isso quer dizer estfriiular a eficiência, premiar os empresários d9 NQrde_ste ma_is com potentes, capazes e dedicados, que contribuem, realmente, com todos esses fatores
que geraram a equalizaçãO e--os subsídios.

O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex' mais um aparte?
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO (Roherto Gusmão.) -

Pois não.

o Sr. Cid sampaio-=- ·queriã esclarecei ã V. Ex', Sf.
Ministro, que o açúcar ...0 SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira. Fazendo
soar a campainha.)- Quero esclarecer ao nobre Senador Cid Satripaio e a S. Ex' o Sr. Ministro que o tempo
âa- respoSta de S. Ex,• já está esgqtado,

O Sr. Cid Sampaio- Vou somente adiantar muito
pouco.
Sr. Ministro, o açúcar no Nordeste não é subsidiado,.
só é S)\bsid.iado a agricultura de _cana; o açúcar tem o
mesmo preço em todo o Brasil, igualzinho. Portanto,
não fo(a deficiência da indústria, não foi a empresa industrial mal equipada que'provocou ou provoca essa necessidade de subsídio. t. subsidiada exclusivamente a
cana que é produzida ri uma região cujas condições natu·
rãls são â:iferentes da outrã.
lnfelízmCriti-Vou lermiilar, -o meu tempo e o tempo de
V. Ex' estão acabados e não-puderam ser abordados outros temas que acho que também seriam de alto interesse
para o Brasil. Estou certo que V. Ex• considerará ótimos
os estUdos tãO necessários à frerifedO que o MIC vem fazendo. -Muito obrigado --~!__V. Ex'

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMt:RCIO (Roberto Gusmão.)- V. Ex' continUa um
hábil e experimentado Parlamentar, pega sempre nos detalhes e nos deixa preocupados com eles, mas nós estamos falando em açúcar, cana e álcool, que para mim
uma indústria só, tendo um só tratamento. Qualquer
lapso, quando_ fala de açúcar fala na cana, o senhor sabe
muito bem que estou me referindo ao setor.
Mas, agradeço o aparte de V. Ex• e quero dizer que o
processo -de _equalização que V. Ex• disse estar sendo ter- minado, que desejo terminar, quero informar a V. Ex• e
a todos os usineiros do Nordeste que não é bj:m assim;
desejamos que ele continue diminuindo gradualmente à
medida que vai aumentando a produtividade, que vão,
realmente, aumentando os beneficias qu-e ele vai distribuindo aos trabalhadores, aumentando a oportunidade
de se portar e vão deixando à margem os ineficientes, os
incompetentes e os inadimplentes.
Esta é a Polítici--de açúcar e álcool do Ministêrio.

e

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - COncedo a palavra ao· nobre Senador Lomanto Júnior.

() SR. WMANTO JÚNIOR (PDS- BA.) -

Sr.

Presidente, Sr. Ministro Roberto Gusmão:
Cumprirrienró V. Ex' pela sua lúCida exposição e apro·
veito o ensejo para desejar-lhe éxito na sua importante
missão.
Permita-me, Sr. Ministro, colocar à consideração de;
V. Ex' e pedir alguns esclarecimentos sobre os assuntos
que_ passo a expor.
A Carbonor, Carbonato do Nordeste S.A., se propõe
a fazer uma planta de ácido _ac:etil-salicílico e ácido salicílico com capacidade de produção de 2.000 toneladasano.
O _Projeto fqi aprovac;lo pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial do Ministério, em 1983. Outros órgãos
também o aprovaram, como INPI e a SUDEN~ c o
consideraram de interesse nacional. A Cabonor jâ con-
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tratou tecnologia com empresa estrangeira especializada,
jâ em fase de conciti_sãO dos estudos dos projeto de erigCnharia, quando surge a Rhodia, empresa multinacional,
dizendo que vai implantar uma fábrica para 5 mil
toneladas-ano, embora a demanda interna seja de 1.5Q_O
toneladas, Justifiqmdo o mercado para exportaçãO, -que
todos sabemos estâ tomado por empresas americanas,
japonesas, etc.
A futura capacidade de produção de Carbonor atende
a toda a demanda interna. Portanto, Sr. Ministro, por
que permitir outro projeto? Haverá mercado para viabilizar economicamente duas empresas que se propõem a
industrializar o mi:smo produto? O mercado interno não
comportando duas empresas para o mesmo produto,
não será sacrificada a empresa nacional? O PóhPetroquímico de Camaçari, nà Bahia, não serã prejudicâdo e,
conseqUentemente, o Nordeste, jã que a Rodllia quer se
implantar no Centro-Sul? Esta é a primeíra indagação,
Sr. Ministro.
Prossigo: Há também um outro projeto, Nitrocor, de
relevante interesse nacional, em adiantado estâgio de implantação em Carilaçari, para fabricar Para-AcetaminoFenol; a Rhodia também, Sr. Ministro, quer instalar
uma unidade para a fabricaçãodo mesmo produto. Indago: Isso não virá contribuir para que não se consolide a
indústria nacional de química fina? Enfatizo, Sr. MiiiiStro: Não será, se isso realmente vier a se efetivar, mais
uma discriminação contra o Nordeste, jâ tão sofrido e
olvidado?
São estas, Sr. Ministro, as indagações que coloco à
consideração de V. Ex"

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E Od COMf:RCIO (Roberto Gusmão)- Sr. Senador Lomanto
Júnior, mtiito opOrtuna a pergunta de V. Ex~ para que se
esclareça a posição do Ministério nesse setor. Ai não-seria ·discriminaçãO conti-a o NordeSte, seria discrimíi:tação
contra o Brasil; não vamos regionalizar.
Segundo a Rodhia, esse processo que est~os ~am,i
nando não passou pelo COI; quem passou pelo COI foi
a Carbono r e ela jã tem a aprovação do Ministériõ nesse
sentido. Então, acho que jâ facilitamos muito os direito
da Carbonor sobre esse processo, mas estamos procurando um entendimento e uma aproximação entre as
duas empresas - uma é estatal francesa, e a outro um
empre~a nacional. Quanto a essa empres-a.nacioD.al, primeiro, pOr já ter passado pelo COI e, sêgundo, pelas razões de interesse nacional e da região, n6s estamos tra:
tando desse assunto, porque o merca~o não comporta
duas empresas. Então, terá de ser apenas uma empresa a
ocupar esse mercado, o que resultaria no esmag3mento
de uma empresa nacional por uma empresa que vem instalar uma indústria maior, mais poderosa; em cima de
uma indústria que-já estã em fase de instalação.
Quanto ao segu-ndo projeto que V. Ex' mencionou, Sr.
Senador, não estou a par, eu não estou sabendo. mas vou
me inteirar e mandarei, por escrito, ao Senado Uma resposta a V. Ex•

O SR. LOMANTO JÚNIOR- AgradCÇ<l e estou satisfeito com a resposta de V. Ex' Sei que V. Ex' fará tudo
no sentido _de _protege~ a indústria nacional, sob~etudo
uma indústria'qLie se- "Yii instãlar naquela sofri~a: região
do País, e todos deseja-mos que esse projeto da quimica
fina, esse projeto nacional, seja uma realidade.9.entro em
breve. Estou certo _também de que, quanto ao segundo
item, V. Ex• oportunamente me darã a fnfórillãção, e
pode ter certeza de que tem a mesma conotação da indagação feita em pririieirõ IUgar--:-M:uitO obrigado a V. Ex',
e sucesso para sua atiVidade.
O SR. ROBERTO GUSMÃO- Euê que agradeço a
V. Ex,. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Concedo a palavra ao' nobre Senador Alberto Sill{a.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI)- Sr. Ministro, eu gostaria de c-omeçar dizendo· uma palavra -de
aplauso ao trabalho de V. Ex• à frente do Ministério da
Indústria e do Comércio e sua proposta de uma reto~
mada de desenvolvimento, através de vãrias ações contidas no excelente pronunciamento de V. Ex•, que acabamos de ouvir neste'plenário.
-'É inegável, Sr. Ministro, que nenhum País vai a IÚgãf
,algum, em termos de desenvolvimento, se não gerar ri-
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quezas através do trabalho de seus filhos. Todos sabem,Qs que os Estados Unidos são o que são como País poderoso desde que decidiram ser produtores de riqueza
agrícola, a tal ponto que são capazes de produzir
tonelad_as-ano de milho e Qutro tanto de soja, quando
aqui estamos parados em 50 milhões, hã mais de 10 anos.
Em outras palavras a riqueza dos Estados Unidos é muito rriais-oriunda de sua riqueza agrícola do -que propriamente de sua sofisticada indústria.
Perguntamos, para não sair da pasta que V. Ex' tão
bem dirige: considerando quejãseproduz 3 bilhões de litro$ çl_e _ácool nos_ ta_bul~iros costeiros d_o_ Nordeste, em~
pregando diretamente cerca de _3_00 mil nordestinos e indiretamente mais de 1 milhão; considerando que a grande vocação das terras do Nordeste, entre outras, ê a de
produzir mandioca, que não depende de muita âgua
como o_ milho; considerando que o_ bóia-fria, também lá
no ]'lor_deste, é d~orrente do f~to de que a safra da cana
parã o açúcar e o álcool não vai além dos sete meses por
ano: ~onsiderando que uma tonelada de mandioca produz 200 litros de ãlcool sem qualquer instalação sofisticada, ao passo que a cana-de-açúcar não produz mais do
que setenta litros por tonelada; considerando que na industrialização da cana para produzir álcool e açúcar
sobra _um enoriJle v9Iume d~ bagaço que-~ combustível;
considerandq, por fim, que se o Governo adotasse como
politica enefgética, a ser seguida no Nordeste. a utilização da mandioca, além da cana, como fonte de produção de álcool,. teríamos: a) a produção de álcool o ano
int~iro e, com isto,_ trabalho _para ~odes sem interrupção,
como acontece atualmente e as conseqüências deplorã-veis·da situação do bóia~fria; b) o excesso de bagaço re-sultante da atual indústria garantiria o balanço ténnico e
a viabilidade económica tão discliticfa na produção- do
álcool, a partir da mandioca. Mas, acima de tudo, Sr.
Ministro, teríamos mais emprego no Nordeste, em regiãó tão i:lifíCil como aquela, onde se produz o açúcar e o
álcool. Segundo, poder-se-ia estabelecer uma meta de 8
bilhà.~-~ c!e lit!'o__ de ãlcool para ªguela região nos próximos ano~~· E por último, isto ~eria apenas o começQ,
levando-se,em -conta que na Europajáse estã proibindo
o uso do chumbo na mistura com a gasolina, abrindo assim um caminho excelente para exportação de nosso ãlcool.

Gg~!ari_ª--~nas -de concluir que não ê válido qualqu~r
in_formação _cl_e que não é; económico produzir-se álcool,
a partir da mandioca, baseada num monstro que foi
construído em Curvelo, onde faltou pesquisa, tecnologia, etc. Afirma V. Ex' que é possível, é viãvel, é altamente econômico instalar-se usinas de ãlcool, a partir da
ma~~ioca, de: até 3Q mi! l.itro_~jdia, usando como combustível, é claro, _o bagaço d~ ~na, onde milhares de no r~
destinos teriam _trabalho o a-no inteiro e o País gapharia
wna t:iqueza que vem da terra e do sol, o álcool.
Por Outro iaOO,-sr.-Miili""sfrO, v. Exi ratOU em eXceden-:
te de álcool. Lembro a V. Ex' que é possível, é técnica, é
económico e é viável utilizar-se um aditivo oriundo do
próprio álcool e que, misturado ao álcool, substitui perfeitamente o óleo diesel. Quando eu era Presidente da
EBTU essas pesquisas foram feitas, a partir da Eufopa, a
pedido nosso_, pelas Mercedes Benz e, aqui no Brasil encomendamos essas pesquisas em vários institutos e oresultado é altamente promissor. Se o produto é oriundo
do álcool, que é produzido aqui, não teríamos de importar nada. Dir-se~ia que é antieconômico, mas não ê, Sr.
Ministro! O atual aditivo, Com um pouco de sofisticação, com cerca"de 5% da mistura do álcool, produz
aquela acetanagem necessária para funcionar no motor
diesel, perfeitamente. Por que, então, não usar este excedent_e de álcool? E o Ministério de V. Ex• pOderia, pesquisando isso, determinar imediatamente o estudo para
produção desse aditivo que custa cruzeiros e não dólares.
Misturando ao álcool, esse aditivo-, e aí estão os caminhões da Mercedes Benz perfeitamente adaptados para
usã-los....,.. os 2 bilhões de lítros de álcool seriam- imediatamente transferidos para substituir parte dos 20 bilhões
de litros de diesel que con-sumimos no País, quando se
sabe ,que parte deste diesel é oriundo do petróleo importado. Estaríamos economizando dólares, porque economizaríamc_::~s petróleo importado_, e estaríamos arranjando__ mercado para o álcool, imedi?tamente, enquanto,
como diz V. Ex•, se discutiria lá fora um mercado promissOr e melhor para o ãlcool. Eram estas as conside-
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rações que_eu gostaria de fazer, para não sair da Pasta de
V. Ex~.

O SR- MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO (Roberto Gusmão)- Quero agradecer a V.
Exf-e dizer que este debate estã enriquecendo minhas in-

forinações e meus corihecimentos. Tanto as informações
do Senador Cid Sampaio, como agora as de V. Ex•,
abrem perspectivas para discutirmos ainda mais este
problema de exploração das nossas riquezas e desenvolvimento de uma tecnologia nacional. Quando falamos
numa política industrial regional que venha substituir
esta política industrial adotada, que teve suas vantagens
e seus defeitos, e um dos seus defeitos mâiores foi Ser
uma política linear, traçada de cima para bai1<.o no Ministério do Planejamento para todas as regiões do Pais,
ela pecou na falta de ter criado, em cada região do País,
seus próprios institutos de tecnologia.
Não basta levar a indústria para o Nordeste, para o
Piauí~ Terra de V. Ex'- ou para Pernambuco ou para
o Norte, sem levar os instrumentos de uma tecnologia
desenvolvida, adequada e explorada daquele lugar. Na
Região Sul se desenvolve exatamente uma tecnologia
adequada ao processo industrial lá existente. t essa
preocupação e· esse enriquecimento que precisamos levãr--:- Nós estamos levando ciência e cultura. E industrialização, industrialismo não se faz, hoje, sem ciência e sem
cultura.
As informações que o Senhor me deu, eu as tinha
como referencial, exatamente, o fracasso de CurveJo.
Agora, V. Ex• me traz outras informações. Vou consul~
tar minha Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que
ela me informe do an·aamCnto das pesquisas e do desenvolvimento dessa tecnologia para a mandioca. Se forem
suficientes, eu o chamarei. Se V. Ex' puder me encaminhar algum indicador mais efetivo sobre o assunto, eu o
receberei com muita honra e com muito prazer.
O SR. ALBERTO SILVA- E eu farei com o maior
prazer.

-énR.
M~RCIO

-MfN!STRO DA INDÚSTRIA E DO CO(Roberto Gusmão) - Muito obrigado, Sr.

Senador.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Concedo a palavra ao· nobre Senador Carlos Lyra.

O SR. CARLOS LYRA (PFL- A L.)- Sr. Ministro:
Primeirariiente, quero parabenizar V, Ex' pela sucinta_
e objetiva exposição feita neste Senado. V. Ex' representa hoje o bastão do Governo na iniciativa privada.
Vou falar do açúcar e do álcool. Meus antecessores, o_
nobre Senador Cid Sampaio, Senador do Nordeste, posso assim chamá-lo, jã aqui discorreu muito, mas não podia deixar de falar sobre o açúcar e o álcool. Venho de
um Estado que depende, em sua economia, de 69% da
cana-de-açúcar; acho que nenhum outro Estado da Federação depende tanto de um produto. Por isso, Sr. Ministro, entendo que o Instituto do Açúcar e do Álcool
curripriu historicamente p:ipel de extrema relevância na
manutenção do equilíbrio entre regiões geoeconomicamente díspares, Centro-Sul e Nordeste, por exemplo, entre classes antagônicas, usineiro~ fornecedOres- e trabalhadores da agr9indústria. Aponto a função de distribuição de cota de produção e comercializações regionais
ou o pioneiriSiho-dajustiça de conciliar produtores, recebedores de cana, operários, como salutar exemplo positivo da atuação do IAA. Concordo que eyentuais equívocos, desvios e excessos, verificados no organismo, devem
ser corrigidos urgentemente.
Foi V. Ex• que, respondendo ao Senador Carfos Chiarelli, preconizou como· justo o tratamento diferenciado
para situações distintas. Afastada a idt:1d de extinção do
JAA e- aqui dou meu testem unho a V. Ex'- o crédito
de jamais haver ouvido de V. Ex' o pronunciamento de
que iria fechar o Instituto do Açúcar e do Álcool, pergunto: como será o relacionamento do MIC com o IAA?
Quais os planos de V._ Ex' para o aperfeiçoamento do
IAA? Como o Governo garantirá a sobrevivência do
Nordeste frente a outras regiões melhoesr aquinhoadas
pela natureza? E, sobre o álcool, assunto quejã foi debatido diversas_ vezes, queria fazer a. seguinte pergunta: ultimamente falou-se que houve uma exportação de álcool
misturado a tolueno para os Estados Unidos, com
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isenção--d_os sessenta cents de importação. Esta é a pergunta que dirigiria, objetivamente, a V. Ex•
Muito agradecido.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO (Roberto Gusmão)- Muito obrigado, Senador Carlos Lyra.
Gosto de Cóllversir sobre o--ãÇúcar CO-iUCoõi, erllOofa
pensem que não gosto desse assunto e estou aprendendo
muito sobre ele, cada vez mais enriqueço meu conhecimento e minhas convicç-ões da importância desse setor
para o País, e particularmente para -o Nordeste.
Vamos à pergunta objetiva do final e, em seguida, vamos às outras.
Houve exportação sim. A exportação-anterior foi feita
com essa mistura de álcool e gasolina, que é_ produzida
pela INTERBRÁS. Ela ê quem exporta. digamos assim,
o ãlcool balizado, e esse álcool entra no mercado americano por um desses processos pragmáticos da lei americana, em que eles nos deixam essa válvula e os importadores americanos usam-na para importar esse álcool.
Mas isso_ não nos interessa, pOrque hã outra ação movendo, e sendo movida, também, contra esse processo de
exportação. Então, o que interessa ao Brasil e certamente vai interessar fundamentalmente aos produtores de álcool de todas as regiões, particularmente do Nordeste, é
estabelecermos um acordo com os Estados Unidos de exportação do nosso âlcool a preço do mercado americano, concorrendo a preços iguais ao produzido pelos produtores de álcool e de milho dos Estados Unidos, e abrirmos um mercado definitivo-, um mercado crescente, com
cotas flexíveis de, no mínimo, cinco anos, e dimensionarmos essa exportação do excedente do ãlcool brasileiro
que teríamos uma lucratividade maior e não seria um álcool eXportado com gravosidade e nem com artifícios, e
diretamente pelos exportadores e produtores brasileiros.
Quer dizer, estabelecerfamos uma modernização na exportação do âlcool, uma experiência nova para o exportador de álcool, particularmente do Nordeste, e de todas
as regiões do País que tivessem excedente para exportar,
sem nenhuma intervenção do Governo a não ser de garantir qualidade da entrada do álcool no mercado americano.
A segunda pergunta de V. Ex" é s-obre o Instituto do
Açúcar e do Álcool, particularmente. A auditoria que foi
feita naquele Instituto, concluiu por três alternativas. A
primeira alternativa era realmente fechar o Instituto,
porque na situação em que se encontra ele é inadministrável, tais as falhas administrativas, gerenci3is e práticas
adotadas, que não deu nem para chegar a contabilidade
real do Instituto. A segunda opção seria a reformulação
do Instituto. O _Instituto se_ria, diga~~s em linguagem
mais prática, enxugado de suas gorduras, de seus excessos e volta_ria ao seu ICito normai,leito para o qual ele foi
feito, foi constitufdo. A terceira alternativa seria a
criação de um novo órgão mais moderno, rriais agressivo, com a maior participação do empresariado do setor
numa fonna paritária, talvez, fornecedores e produtores
de açúcar e do álcool de todo o País que cuidasse, essencialmente, da nonnatização do Instituto e não o Institut-o se transfonnar num órgão comprador, vendeder, num
banco de fomento de empréstimos sem cobranças. Esses
são os três caminhos. A auditoria vai prosseguir,
aprofundando-se em alguns setores que ela terá de fazer
para esclarecer melhor ao Presidente do Instituto e a
mim ,pessoalmente como Ministro. Dentro de sessenta
dias, praticamente já correram triri:ta-no mês de outubro,
teremos uma definição que levarei ao Presidente da República e a Sua Excelência submeterei qual das três
opções serâ a mais válida, será a mais viável.
Acredito que assim não estamos agindo arbitrariamente, não estamos querendo prejudicar nenhum setor,
não estamos com revanchismo com pessoas fisicas ou
jurfdicas e não estamos buscando coisas que não convêm
buscar. Nós estamos querendo constituir um Brasil novo, uma nova política para o setor, com a participação
do setor e respeitando as peculiaridades de cada região.
Não sei se atendi às indagações de V. Exf., mas esta é a
minha resposta.
O SR. CARLOS LYRA - V. Ex" explicou muito
bem, Sr. Ministro, mas o IAA, na realidade, para nós
nordestinos, representa praticamente a existência, princi-
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palmente do Estado de Pernambuco e do Estado de Alagoas. Ele está inserido, vamos assim dizer, na teia social.
Quer dizer, nós protudores de açúcar e de álcool conhecemos _o IAA antes de conhecer o MIC, porque era um
órgão diretamente ligado â Presidência da República.
Na realidade, acredito que V. Exf. agiu como empresário
pois aO -ãSSumfr maridou fazer auditoria. Ê será justo
nessa apreçiação de V. Ex" junto ao Presidente Josê Sarney.

Era o que tinha a dizer. Muito agradecido, Sr. Ministro.

O SR. ROBERTO GUSMÃO- Eu ê que agradeço a
V-. Exf.. Queró, ainda mais acrescentar, Sr. Senador, que

não nos move nada contra um órgão e nem vamos matar
um órgã-o por ter cometido algumas irregularidades._ O
que não queremos é a hipertrofia deste órgão, é o desvio
rlesse órgão dos leitos normais e legais.
Respeito muito esse sentimento que os pernambucanos e alagoanos, particulamente, têm pelas figuras de
grande responsabilidade e de grande nome que passaram
por aquele órgão, com muita respeitabilidade. Essa tradição e essa cultura devem ser sempre cultivadas, mas a
modernização também deve ser feita, em nome exalamente dessa tradição e cultura.
Muito obrigado.

O SR, PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Sr. Ministro, meu~ cumpril!lent~o_s,_ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ex.atamente durante a exposição do Sr. Ministro 'e folheando o ducomentQ."•A Política Industrial da Nova
República", ocorreu-me a idêia de fazer uma pergunta a
V. Ex". Se, por acaso o que vou perguntar jâestiveririserido aqui neste documento, porque não o vi, peço minhas desculpas e vale aqui minha b-oa intenção.
Sr. 'Ministro, agora em junho último, estive visitando
ISi-ad a convite do seu Governo, Clâ tive- Oportunidade
de conhecer algumas realizações no campo da agricultura. O_ que vi lá, o exemplo, serve tambêm para outros setOres da atividade.
Vi, por exemplo, como fato normal e corriqueiro, a
· pfó"dução de 4.500 quilos de algodão por hectare irrigado; vi a produção de 18 toneladas de milho por hectare;
vi uma média nacional de 25 a 30 litros de leite por vaca.
E CQilstatei que todos os fatores de produção mobilizados em Israel, nós temos os mesmos aqui no Brsi1, os
mesmos conhecimentos tecnológicOs. Agora, .por que
eles conseguem esses resultados e nós não conseguimos
aQUi? A explicação ~m~ ê muito simples: é pot:_que
eles sabem manejar CSses fatores e têm uma admínistraçãõ~ ·uma· gerC~ciã competente, que Obtêm reSultados
mUito b~ns _c-om a nianipulação desses foi tores.- E aqui,
como não temos aperfeiçoada nossa competência gerenciaJ, como não sabemos utilizar bem esses fatores, a nossa produção sai mais cara e não conseguimos esses resultados.
Lendo aqui este trabalho, salvo engano meu, repito,
não vi nenhum trecho dedicado a uma política na-cional
de produtividade. Essa~ uma das lacunas que se tepete
sempre em todas as administraçõeS. Houve um determinadO tempo em que se tentou criar um conselho nacional
ôe produtivade, mas não foi à frente. O problema também do controle de qualidade, uma política nacional efetíva de controle de qualidade, jâ li, há poucos dias, algomi coisa na imprensa, que V. Ex" estava preocupado,
com isso.
Então, Sr. Ministro, neste momento, eu gostaria de
deixar, desta tribuna, a lembrança - e também indagar
de V. Ex'- de alguma coisa a respeito desses dois iten;ç:
do estabelecimento de uma politica nacional de produtividade, para que possamos melhorar nossa mão-deobrª, a tecnologia, enfim. Atê o frete marítimo, com 80%
nas inãos do estrangeiro, na importação, pertence aos estrangeiros, e 60% na exportação também estão com os
estrangeiros;· o problema das matérias-primas, como elas
chegam aos mercados, como elas chegam às fábricas.
Enfim, todos esses assuntos implicam na necessidade impCriosa de termos uma política muito bem montada,
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bem estruturada, para se elevar constantemente a melhoria da produtividade e o controle da qualidade, pois foram exatamente esseS d-ois itens que permitiram o Japão,
Israel e outras. nações a criarem uma competitividade
muito grande, permitindo também o extraordinârio dcstmVolvlinelito de certos setores do comêrcio e na indóstriá- daqueles países.
Muit<? obJi_gado._ ~ra somente i~_so ql}e queria colocar.

O SR. ROBERTO GUSMÃO- Sr. Senador Milton
C36ral, V._ Ex' tocou no ponto, ou num dos pontos mais
fortes da nova Política industrial, que falamos inicialmente, e se baseia em três pontos fundamentais, para a
modernização do processo industrial brasileiro: a eficiêrlcíã; a prõdutiVidádC -e a tCcnol081a. Esses trêS pontos
depend~ de trazcnnos para indústri~, agregarmos _à indústria, fator investimento neSses setores - principalmente de tecnologia, e o fator de treinamento, nesse sctor, para o aumento da produtividade e a racionalidade.
Essa reversão, que V. Exf. mencionou, citando o Japão
como um dos exemplos, fOi fruto de um processo de treinamento e de educação. Primeira fase, V. Exf. deve se
lembrar muito bem, e nós todos- nos lembramos, de que
o crescimento japonês foi de quantidade. Os seus produtos não tinham muita credibilidade quanto à qualidade.
Eles passaram, rapidamente, para a segunda fase e conquistaram o mercado mu-ndial, graças a esse treinamento, a essa disciplina e a esse investimento no setor. Nós
precisamos encurtar .essa distância. Encurtando distância, temos de dar um salto imediato para a produtividade, agregando tecnologia e, para a eficiência e produtividade, agregando treinamento e qualificação da nossa
mão-de-obra.
Os investimentos devem ser feitos af, os parcos investimentos, os poucos investimentos de que dispomos, o
Governo e a Indústrias. Isso criará a reversão de investi·
menta nas empresas, porque elas vão gerar maior rentabilidade e, portanto, vão atrair capitais na medida em
~ue se abram, e vão dar rçntabilidade com seus dividendos e toda a economia cresce nesse sentidp. Esse é o ponto forte da nossa mensagem, é o crescimento qualitativo.
V. Ex• me deu a oportunidade de melhor esclarecer esse
ponto. Não sei se o atendi, mas creio que tentei faza-lo.
O SR. MILTON CABRAL- Eu agradeço a V. Ex• e
congratulo-me, também, pelo entendimento que V. Ex•
faz desses dois pontos.
Sr. -Ministro, resta-me apenas esperar que isso seja implementado e que V. Exf. tenha condições de montar uma
estrutura apta, para que esse País passe a contar com
uma efetiva política de produtividade e de controle de
qualidade.
Muito obrigado.

O SR. MINISTRO (Roberto Gusmão)- Obrigado a
V. Exf.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Wypych.

O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB- PR.)- Sr.
Ministro Roberto Gusmão, quero parabenizar V. Ex•
pela excelência dos conceitos que emite quando vem a
esta Casa de leis e expõe o papel do Ministério da Indústria e do Comércio, na Nova República que, como V.
Ex" bem afinna, quer responder ao anseio da sociedade
brasileira por mudanças nas instituições políticas, econômicas e sociais e, ainda, na gestão do aparelho estatal.
Sr. Ministro Roberto Gusmão, no capítulo relativo ao
Instituto Brasileiro do Café, o IBC, V. Ex" resumiu aJ.
guns pontos fundamentais dentre as diretrizes que devem
nortear ayolítica brasileira do café. V. Ex" enumeia, pri·
meiro, medidas de protcção !10 produtor, tendo em vista
a preservação da lavoura cafeeira e o aumento de sua
produtividade; segundo, estímulos ao pr-odutor e cooperativas de café com a garantia de preços mínimos adequados; terceiro, a defesa no mercado internacional da
receita de exportação e, conseqUentemente, dos pieços e
cotas na OIC do café brasileiro.
Sr. Ministro, o produtor brasileiro de cate, dêntre as
várias reivindicações que faz junto ao Governo da República, vem lutando, primeiro pela fixação de um preço
de garantia para o café, compatível com os verdadeiros
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custos de produção; segundo, pela adoção de uma política de pré-fixação dos juros agrícolas; terceiro, pelo financiamento do café em coco, à base de 200 mil cruzei-

ros por saca; e quarto, pela retenção do produto nos
amarzéns nas mesmas condições do comércio, ou seja, a

custo zero. Pergunto: como V. Ex• vê essas reivindicaçÕes?
A segunda pergunta, Sr. Ministro, que não é apenas
minha, mas também de milhares e milhares de cafeicultores espalhados por todos os Estados produtores de café deste Pars. Tradicionalmente, durante a safra,. o IBC
adquire o café excedente para obter o equilíbrio do mercado. Nesta safra, todavia, face às dificuldades financeiras, estabeleceu o IBC um plano de retenção pelo qual,
em agosto e setembro, serâ retida uma saca para cada
uma exportada. No trimestre outubro dezembro, serão
retidas duas Sacas. Ora, Sr. Ministro, sabemos que isso é
salutar para o mercado e para o produtor, pois se cria
um fator de resistência à manobra baixista e, por isso,
merece o nosso apoio, desde que resguardados os preços
de garantia compatíveis com a evolução do mercado.
Pergunto, finalmente, Sr. Ministro, para que possa
cumprir os objetivos destas retenções, o Governo ·pretende conceder aos produtores e exportadores o neçessârio
financiamento ou pretende que o produtor-ex-portador
arque sozinho com essas retenções'? São estas, Sr. Ministro, as considerações que coloco à apreciação de V. Ex•

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COC
M~RCIO (Roberto Gusmão) - Sr. Senador RobertO
Wypych, V. Ex• bem mostra que é um Senador do Paranâ e que conhece a política cafeeira do seu Estado e do
Brasil.
Eu queria apenas ponderar av.-&.--que, um anO de
safra abundante, com um déficit de caixa, que V. Ex~ e
toda a Casa conhecem, nós não poderíamos usar outro
mecanismo na politica administrada do cafê - porqUe é
uma política administrada, V. Ex• sabe, com preços adminiStrados - do que esse. que o ConselhO Monetário
Nacional aprovou, por proposta do seu ilustre conterrâneo, o Dr. Karlos Rischbieter, quando estava na Presidência do IBC, a qual eu aprovei- e assUmo reSponsabilídade de tê-la aprovado- da retenção dessa saca de
café, para evitar uma sobrecarga ao IBC, num momento
em que o Governo Federal não pudesse suportar essa
-sobrecarga,
Poderia, sim, se não tivessem criado o Imposto de Importação e tirado os fundos que deveriam ficar com o
IBC, para ele arcar. Se tivéssemos, hoje, disponíveis esses
fundos no IBC, o problema do mercado regulador docafé, e parte que vai diretamente, hoje, para o Orçamento
Fiscal, seriam suficientes para administrar com maiS facitidade e defender com maior flexibilidade o preço do
café no País. Mas como hoje isso ê fato coflsumado, e
não podemos tocar porque foi objeto de lei, temos que
administrar o preço do café dentro .dos parâmetros que
ele representa, porque ainda representa maior fator de
exportação do Brasil e vai representar, este ano, cerca de
2- bilhões e SOO milhões de dólares para o País. Essa é a
receita café; esse é o produto nobre da nossa. agricultura.
Devo ir sexta-feira a Londres, onde terei oportunidade
de abrir a Conferência Internacional do Café, o OIC, e lá
tentar, com a equipe do IBC, com os produtores e exportadores brasileiros que lá estarão, a participação do Brasil na nova cota de exportação de café, preços e participação, e V~ Ex' sabe muito bem das dificuldades que temos lá fora com excesso de números de p3.rses produtores de café com a safra, este ano, abundante e com os
nossos compradores querendo, como sempre, negociar
com uma margem bem apertada. Mas, a despeito de
tudo isso a Organização Internacional do Café é ainda, e
creio que será por muito tempo, o melhor fórum e o melhor organismo para a defesa do café no mercado mundial. Estamos caminhando para essa oganiiãção com
uma proposta do Brasil que venha a preencher esses re~
quisitos que V. Ex• falou e enumerou, e esperamos que
na nossa volta possamos estudar o problema du preço
futuro, que me parece o Sr. mencionou, se não estou
equivocado. Com referência à cota de expOrtação, nós
vamos estudar os resultados desta medida que foi adotada e, também, dimensionar a posiÇão do_ IBC na for-

a

mação de um estoque regulador para o ano que vem,
porque: ·somente assim com o estoque regulador ideal,
poderemos manter e sustentar o preço do cafê no nosso
mercado interno e externo e conduzir isso com o maior
cuidado, e direi a V. Ex• até com uma certa reserva, que
não me permite dizer aqui, porque poderia prejudicar as
negociações internacionais do café do Brasil lá fora.
Não sei se consegui atender a todas as perguntas ou se
está faltando alguma que deixei de apontar, ou algum
ponto.

O SK. ROBERTO WYPYCH- Seria importante, Sr.
Ministro, que pudéssemos transmitir, principalmente ao
exportador, a preocupação quanto à fixação do preço de
garantia para o café compatível com os custos de produção, e a adoção de uma política de pre(txação dos juros agrícolas. E, finalmente, pelo financiamento do café
em coco, à base de CrS 200.000 a saca.
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COM~RCIO (Roberto Gusmão.) - No pl&f!<? _de safra já
tem o financiamento especificado. Quanto aos juros,
acho que ele pertence a um contexto nacional de uma
política de baixar os juros e fazer decrescer esse patamar
de juros com o que será, certamente, beneficiada toda a
lavoura e também a lavoura de caf'e. Essa ê uma politica
que o Ministro Dilson Funaro está defendendo, está atacando, está fazendo acordos e temos uma expectativa
que ele tenha êxito.
Quanto ao problema de preço de ga-rantia, V. Ex• sabe
que_o plano de safra foi discutido em julho e, na verdade,
não houve a participação mais atíVa, d"esejável e mais democrática dos produtores e cooperativas pelo próprio
contexto daquele momento. Estamos assumindo a pressa
de se _decidir sobre o preço de garantia. ~as, acredito
que com a reformulação do IBC, com a maior participação do produtor e do exportador nas decisõe~ maiores
do IBC, teremos no ano que vem um planO de: safra e um
preço de garantia certamente mais adequad_o, o que de-verá trazer melhor remuneração para os piodutores de
toda a cafeicultura do Brasil.
O SR. ROBERTO WYPYCH - Em nome dos produtores, Sr. Ministro, fico muito grato e satisfeito co·m
suas respostas.
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CQ.
MÊRCIO (Roberto Gusmão.)- Obrigado.
O_ SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Conce-do a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEffiO (RJ.) -Sr. Ministro,
antes de abordar o assunto que me traz a esta tribuna,
gostaria de referir que, entre os que aqui focalizaram o
problema da indústria cana vieira, quero incluir, também
as apreensões e as esperanças da indústria canavieira do
Norte Fluminense, hoje, sem dúvida, a região mais
pobre do País.
Mas-, Sr. Ministro. minha intervenção serã rápida porque V. Ex• jâ antecipou, no seu trabalho inicial, as linhas
do pensamento que aqui me traziam; dizem respeito ao
turismo a que estou afeiçoado desde a juventude.
Em 1965, realizei, no Rio de Janeiro, como Presidente
da Associação Interparlamentar de Turismo, uma conferência de que participaram três ministros de turiSmo no
mundo, inclusive o da Itália, o da Espanha, o do Senegal, vãrios parlamentares de todo o mundo e àquele tempo o presidente da UIOT, que era a grande empresa de
agentes de viagem do mundo, quis entender·se com o
Ministro da Indústria e Comêrcio do tempo, e, ·ao chegar
da audiência que consegui, voltou decepcionado. O Ministro achava que, primeiro era preciso resolver o
problema do endividamento externo para, depois, então,
tratar -do Turismo. Então, dizia-me o presidente dessa
organização, -que veio da Oceania; dizia e!C:;, '"Viril de tão
longe para aprender o que se ensina ao contãrio na Euro·
pa, a Espanha primeiro tratou do turismo para, depois,
cuidar da sua divida externa". No Brasil pensávamos o
contrário. Pelo que V. Ext diz na sua exposição, o Turismo precisa ser entendido e administrado realmente como
uma indústria difícil de ser administrada neste País,
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quando a SEPLAN, pelo que se sabe, inclui o Turismo
como oitava prioridade nacional.
V. Ex' refere, na sua declaração, que o Turismo,
apesar de ter rendido 1 bilhão e meio ou I bilhão e 700
nlilhões de dólares, no ano passado, esteve apenas, entre
os geradores de divisas do País, atrâs do café em grão, do
minério de ferro e de produtos siderúrgicos.
Claro que estou inteiramente de acordo com V. Ex• no
que diz respeito às medidas moralizadoras tomadas at~
agora. Mas sinto, e af queria apenas manifestar minha
opinião, que V. Ex' terâ que carregar âgua em cesto. Pri~
meiro, porque &precido que todas as entidades se sOmem
para criar no País uma consciência turística. em que o turista seja um colaborador e não um visitante que chega
para deixar dinheiro apenas no Brasil. Temos que faze--to
um visitante constante do Pals, mas, principalmente,
acho que o Ministério da Indóstria e Comércio, para levar adiante esse desenvolvimento turístico no Brasil, se
entenda com outras entidades, com outros órgãos governamentais para que haja ao menos segurança para o turista que chega ao Brasil. Quem quer que vã, V. Ex• vai
agora a Londres, encontrará um ambiente de suspeita
quanto à presença de turistas no território nacional. Exagerada, certamente, mas existente: Daí velho interessado
na indústria turística do Pais, interessado sem nunca ha..
ver partícipado de nenhuma empresa, apenas como Iegis..
lador, eu gostaria que V. Ex' somasse às preocupações
do _seu Ministério para levar avante este programa em fa~
vor di íncrementaçãõ do Turismo no País, à necessidade
de entender-se com outros órgãos, para que os esforços
de V. Ex• não resultem inúteis. Porque, mais do que a
propaganda das belezas naturais do Brasil, hoje cantadas
e conhecidas em quase todo o mundo, é preciso que se
CÍ'ie no resto do mundo, principalmente na Europa e nos
Estados Unidos, a consciência de que, chegando ao Braw
sil, o turista será preservado na sua vida, na sua integridade e nos direitos humanos, principalmente, ele não se·
rã explorado no Brasil, e, principalmente, ele voltarâ
com vida ao seu País.
Essa era apenas uma intervenção, para que V. Ex• tivesse oportunidade de dizer alguma coisa mais sobre as
suas preocupações com a indústria turfstica, sem dúvida,
das mais importantes do seu Ministério.
Era só o que tinha a dize_!. Muito obrigado a V. Ex'

O SR.. MINisTRO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO (Roberto Gusmão) -Senador Nelson Carneiro, estou muito honrado com as indagações de V. Ext,
sobretudo em ter V. Ex'- tocado em um ponto muito importante que é turismo em nosso País, e que foi tratado
pélos governos anteriores, até criando órgãos adequados
para desenvolver o turismo no País, CNTUR e a
EMBRATUR. Mas, infelizmente, com o correr do tempo_._houve também um cert_o desvirtuamento_ dessas atividades desses órgãos, e as auditorias recomendam uma
reformulação desses órgãos também.
Trata-se de uma reformulação que estamos procurando fazer, como primeira meta de buscar eficiência e um
verdadeiro turismo no País, que consiste em descentralizarmos a a:ção da EMBRATUR, firmando convênios
com todos os estados, com as secretarias de turismo, secretarias de indústria, comércio e turismo, em alguns estados com secretarias de esporte e turismo, e outros até
jã com agências estaduais de turismo, ampliar, com a
economia e austeridade que estamos vivendo neste momento, a ação do turismo no País, uma ação coordenada; ação coordenada não só para desenvolver o turismo
externo mas, também, o turismo interno, o conhecimento do nosso País. E por isso nós enfatizamos o tratamento do turismo como uma indústria, uma indústria rentável, altamente rentável para o País, desde que seja cuidada com esse objetivo, com esse tratamento, de gerar e
criar uma infra-estrutura para o turismo; e, paralelamente, um treinamento de um pessoal mais adequado para
tratar desse problema do turismo.
Temos excelentes técnicos ele turismo no País,jã temos
uma rede hoteleira muito suficiente pãra atender a demanda de turismo no País. Mas não criamos condições
satisfatórias, ainda, para desenvolver nem o turismo interno, nem o externo, por vários- fatores que não foram
cuidados, de rentabilidade dessa indústria de turismo;
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um deles é o transporte, ~ a comunicação que é essencial
no turismo; é ainda muito elevado e em certos setores ele
é monopolístico, então dificulta, não há competividade,

nãO há concorrência, não há baixa de'preço e isso aumenta o problema de implementação, estímulo e desenvolvimento ao turismo nacional.

Outro ponto

~

o problema cultural. O turismo está

aliado ao problema cultural. :1! preciso de educação, e é
preciso educar-se a população a desfrutar do turismo. O
turismo não é s6 lazCr, é lazer e cultura a um s6 tempo.
&sas são as diretrizes que estamos procurando dar a
essa área de turismo. E vamos também trazer os homens
eXperientes da iniciativa privada, -para nos aconselharmos e traçarmos uma politica efetiva de turismo do País.
E vamos procurar, no aconselhamento da Casa do Congresso, agora enriquecido com o depoimento de V. E:~~:•,
aqueles parlamentares que se interessam por essa ârea de
turismo- no País,, c que nos ajudem, principalmente, a
criar condições nos Estados, para que haja turismo, porque turismo pressupõe não só atrativo cultural ou de lazer mas, também, de segurança. Não se pode falar em turismo, cm um pais, sem assegurar ao turista interno ou
externo o minimo de segurança necessârio que ele possa
sair da sua casa, investir ou gastar, sem que encontre nas
cidades, nos hotéis, nas praias, nos museus, segurança
para a sua integridade fisica, para a sua pessoa. Esse é
um problema muito sério do nosso País, e que precisa ser
encarado, pelas autoridades, como uma fonte de renda.
Entre outras deficiências, a deficiência de segurança tem
prejudicado imensamente o nosso País. Eu sei que contarei, com certeza, com a colaboração esclarecidQ. e patriótica de V. Ex• neste setor. Não sei se o satisfiz com a resposta.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado,

Ministro. Apenas gostaria de deixar uma reflexão com
V. Ex• e que tem sido objeto de projetas de minha a_utoria que ainda não vingaram. Mas, em congressos de turismo que tenho ido~ o Brasil, por muito importante. não
tendo um Ministio de TUrismo, o_ que ocorre é que fica
sempre sentado na platéia, enquanto o Ministro da
Viação, da Agricultura, do_ TL~;rismo do Paraguai vai
sempre a mesa principal. Acho que o Ministério da Indústria e Comêrcio nada perderia, ao contrário, teria um
instrumento de propaganda se passasse a se chamar de
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. V. Ex•
pensará nisso mais demoradamente. Muito obrigado a

v. Ex•.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CO'
Muito obrigado a V.

M~CIO (Roberto Gusmão) -

Ex•

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Con·

Teria necessariamente que fazer sobre essa questões
algumas considerações, algumas ponderações. Não vejo
que o tempo me permita e me permitindo não permitiria
aos eminentes Senadores que se seguem se dirigi~ a V.
Ex.'. Por isso, pergunto se V. Ex' aquiesce em que Jhe entregue oportunamente, por escrito, essas indagações,
para: merecer a sua resposta no momento oportuno.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CO·
M ~RCIO (Roberto Gusmão)- Pois não, receberei com
muito pra.ier e encaminharei prontamente as respostas a
V. Ex•.

0 SR. ENÚS FARIA- Fico grato, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Esgo·
tado o tempo da presente sessão, nos termos do art. 419,
alínCQ. "g" do Regimento Interno, a Presidência propõe
ao Plenário a prorrogação da sessão por 30 minutos, a
fim de que os Srs. Senadores ainda inscritos possam interpelar a S. Ex• o Sr. Ministro Roberto Gusmão. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, estã prorrogado a
sessão por 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Conw
cedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -

MG.)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro: Permita-me antes que me dirija ao Sr. Presidente.
Sr. Presidente, perdendo, evidentemente, dos lO minutos que tenho, 60 segundos, desejo reclamar de V. Ex•
Um projeto de resolução de nossa autoria, que tramita na
Casa desde 1983. E veja, Sr. Presidente a importância. O
Sr. Ministro, com a sua inteligência, distribuiu material
que teria que ser meditado pelos Srs. Senadores, mas distribuiu hâ 5 minutos antes da sessão ser iniciada. Esse
nosso projeto de Resolução exige exatamente que um
Ministro de Estado ao ser convocado para comparecer
ao Senado da República, apresente, com 48 horas-de antecedência a sua exposição por escrito. Veja, V. ~x•, é
importante sob alguns aspectos: primeiro nos- daria
oportunidade de um exame mais apurado da fala escrita
do Sr. Ministro:- Segundo, evitaria, por um exemplo - jâ
me sinto aqui um orador em fim de comício, pois não sei
se o que vou perguntar já foi respondido e evidentemente
que se isso fosse distribuído hâ 48 horas, teríamos tido
uma meditação, razão pela qual pediria a V. Ex• que o
Projeto de Resolução nv 37, de 1983, foss~ colocado na
Ordem do Dla;--para que pudêssemos racioDalizar os
nossos trabalhos. E talvez essa racionalização evitasse
que a sessão fosse prorrogada.

O SR. PIÚlSIDENTE (Guilherme Palmeira) -

Á

cedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria.

Presidência tomará as providências cabíveis.

O SR. EN~AS FARIA (PMDB- PR. Sem revisão do
orador.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. Ministro:
Sabia eu, Sr. Ministro, que as mais altas questões nacionais afetas e na órbita do Ministério de V. Ex• seriam
tratadas por tantos Senadores que me antecederam, nesse diálogo que estal!los tendo hoje à tarde nesta Casa.
Nem por isso, homem d_o Paraná, focalizei, nas inda·
gações que tenho a dirigir a V. Ex•, focalizei uma questão que se é nacional e se diz de perto e muito aos interesses d_o BrãsiJ, ela é uma questão muito sentida na minha
terr;:t: ê a questão do café; tanto o é que hã pouco passava por esta tribuna o eminente Senador Roberto Wypych e tratava exatamente dessa questão.
Entretanto, Sr. Ministro e Srs. Senadores, vejo que -o
tempo da sessão se escoa e sei também que a lista dos Senadores que querem se dirigir a V. Ex• ainda é extensa:.
Por isso, tendo 4 ou 5 perguntas a dirigir a V. Ex•, uma
sobre o sistema de retenção obrigatória, a outra sobre o
chamado estoques de prateleira do IBC, a outra sobre a
questão do Acordo Internacional do Café, mais uma
sobre perdas na comercialização externa do café brasileiro, em razão de administrações, aliás denunciadas pelo
próprio Ministro, pelo próprio Ministro, e finalmente a
última, cOm relação à questão da auditoria, questão de
liquidação de escritórios do IBC e, quem sabe, do próprio!BC.

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado.
Sr. Ministro, tenho que me basear, ainda que com falhas, na exposição de V. Ex.• diz:
.. "A retomada do crescimento industrial depende
de medidas de caráter geral, a cargo de outros Ministérios, com os quais estamos colaborando, e ein
cujo êxito depositamos justificada confiança.
Entre essas medidas, destacam-se, por sua importância, as que conduzem à redução de taxas de juros ... "
Esta e minha primeira pergunta a V. Ex• ConsideranM
do o interesse que o Governo - e V. Ex• faz parte do
Governo·- propala ter na redução das taxas de juros,
por que motivo não se toma a iniciativa de restaurar a
-ºlena vigência da Lei de Usura, que ê o Decreto n'il
22.623, de 1933? Jâ que há esse interesse, por que não
restaurar esse Decreto-lei, em todos setores da vida nacional? E V. Ex• conhece, tão bem quanto eu, esse decreto, de 1933; qi.fe trata da chamada Lei da Usura. Inclusive, hã um projeto de nossa autoria tramitando aqui, nesse sentido.
Segue V. Ex• dizendo.:. •• ... no controle da inflação e na
elevação dos salários reais".
Veja V. Ex• que nós, que aqui chegamos pelo MDB,
qUe fomos fundadores do PMDB; ao longo dos anos es-
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cotamos as grandes figuras nacionais do nosso Partido
dizerem, entre outras coisas, o seguint~ "Governar é aumentar salários". Chegamos i ter, aqui no plenãrio do
Senado, tentativa de aprovação de projetas falando na
trimestralidade dos salários.
Gostaria de saber de V. Ex', que faz parte da Nova
República, se estaria de acordo com a trimestralidade do
aumento dos salários?
Perguntaria a V. Ex• se prefere que interrompa para
que V. Ex• responda ou se posso dar seqUência às minhas
perguntas. Como seria melhor para V. Ex"?

o SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO

CQ.

M~RCIO (Roberto Gusmão) - Não sei quantas perguntas V. Ex• vai fazer, dependendo do número seria
melhor responder por partes porque posso até falhar nas
respostas.

O SR. ITAMAR FRANCO ---:-Tenho poucas perguntas~ face ao tempo, e também ao respeito que tenho pelos
outros colegas.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CQ.
Coloco-me à dispo-

M~RCIO (Roberto Gusmão ) sição de V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Faço então minha primeira pergunta: O que V. Ex• acha da aplicação da Lei
de Usura'?
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO

CQ.

M~RCJO (Roberto Gusmão)- Se ela voltar a ser aplicada precisamos reexaminar toda a legislação que permitiu a possibilidade e a facilidade dos juros chegarem a
esse patamar. Seria, realmente, um corretivo, um instrumento balizador do_ excesso e da ganância daqueles que
cobram juros de todo o sistema de produção nacional e
das pessoas tisicas e dos cidadãos deste País.
O Governo estã tomando medidas, atê por forma de
acordo o Ministro da FaZenda estâ fazendo, mas precisamos corrigii' todo o sistema financeiro e bancârio do
País, nas medidas que facilitaram a chegarmos a esse patamar de juros que o País estâ sofrendo e, principalmente, o setor produtivo, o setor industrial, o agrícola, e o
comercial.

O SR. ITAMAR FRANCO- Diifamos que V. Ex•
concorda com a aplicação da Lei da Usura?

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CO·
Mi::RCIO (Roberto Gusmão)- Seria um balizamento.

-Oo SR. ITAMAR FRANCO- Esse balizamento torna
um pouco vago, mas vamos aceitando.
O que pensa V. Ex• do aumento trimestral dos salârios'?
O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO CO·
M~RCIO (Roberto Gusmão)- Acho que o aumento
trimestral dos salários, todos nós achamos ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Sobretudo quando se
fala que a economia vá.i crescer a uma taxa de 5%, quan·
do nos últimos anos ela tinha uma taxa negativa .

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMSRCIO (Roberto Gusmão) - V. Ex• sabe, Senador
Itamar Franco, que as variáveis da economia são solidárias na ascensão como quando elas partem, também,
são solidárias na queda. Nós não podemos, num momento de tentatiVa técnica, exaustiva, por convicção, por
programa, combater a inflação se não controlarmos todas essas variáveis. O salário é uma das variáveis da economia ~ V. Et<-' sabe muito bem disso - e pode ser também uma das variáveis inflacionárias e de ilusão para
aquele que o recebe._Se nós num processo inflacionário
aumentarmos o salário trimestralmente, semestralmente
ou mensalmente e não detivermos os outros fatores, o salârio serâ um fator realimentador da inflação.
Se, ao contrário, contivermos os demais fatores- é o
que estamos fazendo e tentando fazer - vamos chegar a
um salârio real sem a necessidade desse reajuste trimestral ou desse reajuste que poderá ser até mensal, porque
ele não alcança a inflação, o aumento do custo de vida e
nem o poder aquisitivo daquela moeda que o assalariado recebe.
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Defender só a trimestralidade, não é o suficiente 'para
atender exatarnente aquilo que V. Ex' está procurando
defender, com a maior justiça e com a maior convicção,
que é a reposição do poder aquisitivo daqude salário que
recebe o trabalhador, o funcionário público e a classe
média. Para se conceder esse aumento salarial trimestral,
nós sabemos que por esses fatores de solidariedade da
economia eles vão gerar e realimentar a inflação.

Então, o aumento puro e simples da trimestralidade
não resolve a situação do poder aquisitivo do salário real

dos trabalhadores. Ele é inconveniente como fator de
realimentação. I! por isso que o Governo está procur~ri
do dissuadir e não aceitar essa reiViiidicação salarial dos
trabalhadores quanto à trimestralidade, porque é um
realimentador da nossa inflação.

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Ministro, temos que
respeitar os conceitos de V. Ex', mas, o~ conceitos expedidos durante o periodo do autoritarísrrio, po_r nós outros, era diferente no setor do salário como fonte de realimentação do aspecto inflacionário; mas agra:áC:Cemos a
resposta de V. Ex'.
Sr. Ministro, permita-me a pergunta: V. Ex' consíderou estranho que comerciantes não tradicionais, face à
modificação programada na política cafeeira, estivessem
comprando papéis na Bolsa? V. Exf veria algum nexo ou
alguma ligação entre a compra desses comerciantes, não
tradicionais, na Bolsa com esse mandado de segurança
que foi impetrado, salvo melhor juizo, pelos exportadores de São Paulo? Haveria alguma ligação ou seria normal, numa economia de mercado, numa economia aberta, que comerciantes não tradicionais, de repente, no início da Nova República, começassem a comprar papéis?
Há algo eStranho no ar, isso seria normal ou a pergunta é
descabida?

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO. COMÉRCIO {Roberto Gusmão)- Nãol A pergunta de V.
Ex' não é descabida. V. Ex' é bastante inteligente e está
procurando, exatamente, os esclarecimentos sobre suas
díividas.
O que há num processo de liberdade de especulação ê
que os grandes investidores especulam em todo os setores em que eles julgam que têm oportunidade de ter
maior ga'nho, ou maior lucro.

O especulador, de uma maneira geral, deve ser ~onde
nado, e eu não aprecio esta atividade de especulação em
nenhum setor. Agora, os meCanismos de Governo e da
economia dirigida e planificada que herdamos, não ainda suficientemente democratizada, não suficientemente
saneada, estão permitindo e permitem, até como um ato
lícito, pode não ser ético, pode não ser moral, pode ser
até não pãtriótico, que eles esp~ulam tanto na Bo_lsa de
commodities, como na Bolsa de mercadorias, na Bolsa
de valores, em imóveis, em ouro, ou em dólar. Não temos como coibir, a não ser os instrumentos fiscais, como
o Imposto de Renda e outros instrumentos.
Mas a mudança, a reversão é que precisa ser feita. A
t:,eversão é aplicar no setor produtivo, tornar o nosso seter produtivo atraente para esse tipo de investimento e
especulação.

·os·

Num processo inflacionário justificam-se
espeéU1ádores, dizendo que isso ê uma defesa que eles têm. Para
V. Ex•, tenho certeza, para mim também, é um julgamento de comportamento ético, -mas eu Dão vejo como
coibir, a não ser mudando o processo, mudando esse
tipo de especulação, revertendo-se a um processo produtivo para o Pafs, em que o capital possa ser empregado
em fatores de produção e não em fatores de especulação.
Eu não conheço-ninguém, e nem tive nenhuma noticia de
especulação dirigida no mercado de café ou na Bolsa de
Café.
Não sei se atendi à sua pergunta.
O SR. ITAMAR FRANCO_- Sr. Ministro, estamos
convencidos de que o Governo há de estar atento, e
como V. Exb9 disse que não hâ como coibir, nós entendemos que há maneira de coibir, e esse Governo, que se
propõe à moralização da coisa pública, há de fazê-lo,
não temos dúvida quanto a isso.

Sr. Presidente, vou reduzir apenas a mais duas pergun~
tas.
Sr. Ministro, qual foi o critérfo de seleção, adotado
pelo Ministério que V. Ex• dirige, para escolher as empresas que realizaram auditorias no IBC, no IAA e na
EMBRATUR? Qual foi o fundamento legal dessa seleção? Não teria sido, inicialmente, a aplicação do Direito Administrativo, ou havia tanto dolo que obrigou,
realmente, o Ministério, eu gostaria de saber que forma
legal, a contratar as auditorias ou a aud~toria, que auditoria foi essa, e qual O custo dessa auditoria?

e

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO -(Roberto Gusmão)- A prâtica de contra_tar au.Yftqr_ias_~ __lll'l!_a prática empresariaL
O SR. ITAMAR FRANCO- empresarial sim, mas ê
legal, hã base legal? Na empresa particular eu não tenho
dúvida. E na Administração Pública?
-----

-

QSR. MINISTRO DA INDúSTRIA E DO CO·
Me.RCIO (ROberto Gusmão) - Na AdministraÇão
Pública, fizemos as consultas nec~sâriast~dimos que
Os institutoS fizeSsem-as consultas ne.OOssârias e ip.díSpensâveis para a contratação.
· ·
' A auditoria, isto é, os auditores independentes, particulares, fizeram essa auditoria não Só pela t&:nica adotada, que ê maiS aprimorada do que a auditoria do serviço
público, como pela rapidez, pelo conceito, pela eficiência
que nós buscavamos naquele momento, pela seriedade
de que desfrutavam, e que serviriam, como estão servindo, como elemento a mais, como subsídio a mais, como
inforrriação _a mais, tanto para a pÍópria instituição
como para o Ministro e como para o próprio Tribunal
de Contas, que poderia e poderá receber isso, não como
un1 elemento decisivo, mas como um elemento complementar _de informação necessária, indispensável, rápida e
eficaz,
Quanto à escolha, nós optamos pelas empresas de melhor renome; hã outras, tamb~m. mas as de melhor renome foram as escolhidas justamente pelo critério de tradição, competência e seriedade. Não seria necessário
fazer-se nenhum tipo de concorrência pública, senão
uma tomada: de preços, como se faz, quando se tem um
produto raro_ e de conceito na praça e se faz a busca desse
produto. Então, a têcnica do conceito e do contrato de
auditoria feito por cada instituto, por cada autarquia, foi
uma contratação tambêm pública e notória, p_orque as
empresas foram contratadas, foram especificadas e os
avis__os_ da contratação foram públicos. Não houve nenhum protesto, não houv_e nenhuma suspeita, não houve
nenhuma acusação, de que se estava praticando nenhum
ato irregular e muito menos illcito, contratando empresas de ta1 renome, e de tal conceito, para executar essas
auditorias. f'oi ·esse o critério.
O SR. ITAMAR FRANCO Sr. Ministro, por favor!
·

O nome da empresa,

O SR." ROBERTO GUSMÃO - Foi a Boucinha &
Campos, foi a Price Waterhouse, e foi a Trevisiln.
O SR. ITAMAR FRANCO- Qual o custo _disso ao
Ministério?
O SR. ROBERTO GUSMÃÜ -O custo das empresas - parece que todas cobraram o mesmo preço para cada instituto em separado, foi numa média de 80
milhões de cruzeiros.
Para se fazer uma auditoria em que se apurou a responsabilidade e irregularidades, num montante tão eleV~do_, eu acho que o investimento foi muito produtivo.

O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Ministro, V. Ex•
fala na redefinição- e ao que parece essa pergunta jâ foi
encaminhada de uma outra forma a V. Ex•- do papel
das empresas estatais. ~ claro que o tempo não permitiria que nós conheCêssemos, o que é lamentável, porque
aqui tudo é baseado em tempo, 10, 5 minUtos, e não
teríamos tempo de conhecer realmente como é que V.
Ex' vê essa redefinição, a profundidade dessa redefinição
das empresas estatais.

Mas V. Ex' avança no çampo das multinacionais, - e
aqui está o que V. Ex• não escance à Nação, que é o pen-
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sarnento de V. Ex' do qual podemos discordar, mas que
nos cabe respeitar como democratas, - que é perfeitamente factível e relevante contar com a colaboração dessas empresas multinacionais para a expansão das exportacões e para a incorporação de tecnologia de que não
dispõem as empresas nacionais, e que estejam dentro dos
nossos intercbsses. Recordo~nte, aqui, Sr. Ministro, que
na prâtica das multinacionais, que é grande nação americana, se bem que eu costumo dizer que as multinacionais
não têm pátria, elas decidem em alto mar, o presidente
Ford chegou a estabelecer um decreto executivo nos Estados Unidos, um encaminhamento do capital estrangeiro, que seria determinado naqueles emrpeendimentos
que interessassem ao Governo americano~ Então, pergunto a V. Ex', já q,ue V. Ex' dã m_uita ênfase à redefinição das empresas estatais brasileiras: hã alguma redefinição para as empresas multinacionais? Eu nem citaria ó
exemplo da indústria farmacêutica, já que foi lembrado,
aqui, que mais _de 80% das indústrias farmacêuticas estão
nas mãos das empresas multinacionais. Isso é terrível, se
considerarmos que assistimos num período de 4 anos os
preços dos remédios subirem, neste Pafs, mais de 6 mil
por cento, e, por incrfvel que pareça isso é verdade e V.
Ex' tem esses dados, portanto, ê fácil constatar. Essa indústria não é controlada e sequer nós conseguimos aprovar, aqui, o controle dos preços dos remédios. V. Ex•
também não vê necessidade, num Pafs que busca o seu
desenvolvimento, um País que- ainda tem reflexos e que
precisa de uma proteção à sua indústria nacional, sobretudo, à sua indústria nascente, particularmente quando
as empresas multinacionais não transferem tecnologia,
se V. Ex' não sentiria que é necessário, também, mais do
que redefinir as nossas empresas estatais, redefinir o papel das empresas multinacionais no setor da economia
nacional?

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E 00 COM~RCIO (Roberto Gusmão)- Eu acho que V. Ex• tocou num ponto importantíSsimo. O que eu Constato são
realidades e eu não posso negáwlas. O que eu procuro
mostrar, neste documento sucinto que eu trouxe ao Congresso Nacional, exatamente para provocar mais o debate do que conceitos, estou ouvindo toda a Nação nesses
debates de todas as regiões, estou aqui, ouvindo à V. Ex'
e à Casa para apresentar essas sugestões e essas definições de uma nova política índustrial. Deverá necessariamente fazer parte dessa política industrial o posicionamento, a legislação, o protecionismo ou as restrições
que se queiram dar e que o País deve dar à sua empresa
nacional, à sua empresa estatal e à empresa multinacional. O que não podemos ignorar, Sr. Senador Itamar
Franco, é a existência de um parque industrial estrangeiro, de empresas estrangeiras ou de empresas multinacionais instaladas neste Pafs, algumas hã mais de 120 anos
produzindo. Trouxeram tecnologia, abriram para o País
novos mercados lá fora e trouxeram o trein:imCnto de
uma mão-do-obra nacional que se aprimorou; troux_eram, cowo _t_rouxe o Presidente Juscelino Kubitschek, a
indústria automobilística e hoje ela está aí empregando
milhares de brasileiros e exportando. Agora, restringir o
espaço por lei, restringir a remessa de lucro é uma tarefa
nossa, é uma tarefa do Congresso Nacional, uma tarefa
de V. Ex' e uma tarefa minha como Ministro. Fecharespaço não é uma boa política, não é democrática e não é
proveitoso para o País. Agora o que nós precisamos é
com sinceridade, com patriotismo e com seriedade defender esses espaços. Ignorar, punir, penalizar não! Agow
ra mesmo estamos dando um exemplo disso. Há uma indústria nasqente, hâ uma indústria nova que quer se de~envolver. Criou-se uma lei, estabeleceu-se uma reserva
de mercado, deu-se um prazo de 8 anos para que essa indústria tivesse possibilidade de crescer e competir. Então
são esses espaços. Punir, penalizar quem já estâ instalado
no País, quem está pagando seus impostos, quem está
treinando mão-de-obra quem trouxe tecnologia, que está
exportando e trazendo divisas, isw é da parte do mercado; não podemos fechar a nossa economia a isso, porque
nós também praticamo sesta filosofia de multinacional.
Temos empresas brasileiras, com capitais brasileiros,
que se associam, vão para outro país se associar. Isto é o

mundo internacionaL E nós temos organismos para poli~
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ciar isto. Teriios o GATI, temos outros organismos
mundiais. Caso contrãrio, todos os países se fecham num
protecionismo, e daqui a pouco não haverá mercado internacional. Então essa instalação faz parte do direito
compensatório.
V. Ex•,. Senador da República, V. Ex•, Senadores da
República, Deputados, é que são os grandes fiscalizado~
res disso; são os legisladores que vão impedir qualquer
prejuízo, ou inst8.1ação de indústrias que venham prejudicar o País. Mas fechar o País por xenofobia, ou pelo
direito de fechar, pelo prazer de fechar, não é bom para o
País e não é bom para o desenvolvimento da tecnologia e
da civilização brasileira. Então, quando eu falo em esp~ço aí, de indústrias estrangeiras ~ porque ele já existe,
elê: precisa ser dimensionado, ·a espaço da indústria estatal. Ele já existe, deve ser respeitado e faz parte da indústria privada brasileira. A dimensão desse espaço é que
precisa ser definida. Como? Por forma de incentivos, por
forma de protecionismo-, por forma de legislação, pelas
formas da democracia. Eu não posso ignorar que existem esses espaços. É uma opinião do Ministro, mas não é
ainda política, estamos discutindo estratégias.
Gostaria muito de receber a colaboração de V. Ex" na
formulação dessa estratégia que- mUito a enriqueceria.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Ministro, q~ando se
fala no processo democrático nós entendemos que aqui
no Congress-o é que se vão estabelecer essas leis e naturalmente redefini-las. Apenas, perguntei a V. Ex• porque
V. Ex" deu muita ênfase à redefinição das empresas estatais. O meu questionamento foi conhecer mais aclarado
o pensamento de V. Exf.. É claro que nós temos discordâncias, sã.o discordâncias democráticas, repito, mas caberá evidentemente ao Cong-resso Nacional evitá-las V.
Ex• fala no GATI, a grande potência- V. Ex• há de
concordar comigo que as grandes nações desenvolv~~as
atraem as forças livres do mercado. Mas os países que
buscam o seu desenvolvimento, como o nosso, os países
que ainda estão engatinhando no seu desenvolvimento,
Sr. Ministro, mais pobres do que o nosso, nós ouvini.os
falar nas forÇaS livres do mercado temos que ter muito
cuidado porque nas forças livres de mercados as grandes
nações é que estão mais interessadas.
Sr. Presidente, eu teria outras pJi,guntas mas tenho
que respeitar 6 tempO, pois que outros senadores, sobretudo o Senador César Cais, que já está ali meio zangado;
têm perguntas a fazer. QuerO agradecer a V. Ex•, Sr. Ministro, a resposta que deu ao meu questionamento. Muito ohrigado.

O SR. MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COM~RCIO (ROberto Gusmão)- Sou eu que agradeço.
Fiquei honrado com as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
comunica aos Sis. Senadores que o tempo da prorrogação já está esgotado e que há uma sessão do Congresso
Nacional marcada para as 19 horas.
A Presidência consulta o Sr. Ministro se aceitliriã queos Senadores que estão faltando na incriçã.o formulassem as suas perguntas por escrito para que o Ministro as
respondesse por escrito. Ou, então, esta Presidência--su.::
gere ao Sr. Ministro, se for o caso, que marque outra sessão para continuar a ser interpelado pelOs Srs. Senado-

res.
O SR. MINISTRO DA 1NIJúS'l"RIA E DO CO,
MÉRCIO (Roberto Gusmão)- Ficarei muito honrado
em receber os pedidos de informações e as perguntas dos
Srs. Senadores, às quais responderei prontamente, por
escrito.
Quanto à convocação, facarei honrado em vir tantas
vezes quantas for convocado. Contudo, se for mais prático e mais urgente responder por escrito, eu o farei imediatamente e aceitarei, com o_ maior prazer, essas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O Senador Albano Franco, inScrito, já encaminhou 1 Mesa a sua pergunta, que serâ encaminhada ao Sr. Ministro.
A Presidência pede ao Senador Virgflio Tâvora, inscrito, e ao Senador C~sar Cais que também entreguem suas
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Pergun-tas à Mesa, para serem encaminhadas ao Sr. Ministro Roberto Gusmão.
O

Sr~

Virgílio Távora -

Oportunamente.

-o--SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
agradece a presença, nesta Casa, do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Gus~ão, e aproveita
para parabenizar S. Ex• pela maneira como expôs os assuntos e a maneira pela qual respondeu às interpelações
dos Srs. Senadores.
Esta Presidência congratula-se com o· MiniStro e agra~
dece sua presença nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada mais havendo que tratar vou encerrar a presente sessão, desig~
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ--mara--n9 18, de 1985 (n9 4.337/84, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nois 526 e527, de
1985, das Comissões:
- de Serviço Público qvil; e
- de Finanças.
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 544 e 545, de
1985, _das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
-_de Finanças.
6
Discussão, em tUrno único, do Projeto de L~ da Câmara n' 52, de 1985 (nq 2.771/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que simplifica o registro dos contrato.s de alienação fiduciária de
veículo automotor, embarcação e aeronave, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 577, de 1985, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça.

7
Discussão, em primeiro turno (apreciação prelimin.ar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi*·
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado nq 231, de
1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, que dispõe
sobre a concessão de amparo previdenciârio aos filhos
dos trabalhadores rurais desde que invãlidos ou portadores de defeitos físicos ou congênitos, tendo
PARECER, sob nCJ 512, de 1984, da Comissão
~-de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalida-

de.
0-S:R.. PRESIDENTE (João Lobo)- Está encerrada

a sessão.
(Levanta-se a sessao às 19 horas)

2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 228, de 198 t, de autoria do Senador Gastão
Müller, que autoriza o Ministêrio da Educação e Cultura
a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas Editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade~ de
obras em caracteres Braille; e a permitir a reprodução
sem finalidade I ucrativa, de obras já divulgadas, para o
uso exclusivo de cegos, tendo
PARECERES, sob n'i's 334 e 335, de 1984, das Comissões:-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes; e
-de EdUcação e Cultura, favorável.

3
Votação, em primeiro turno do Projeto de Lei c;lo Senado n'~ 158, de 1983, de autoria do Senador· Fernando
Henrique C:irdoso, que regula a utilização e a liberação
da conta-vinculada do FGTS, para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES
sob n"' 652 e 653, de l984:das Comís----sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, nO m6iito, favo_rável; e
-de Economia, favorável, com emenda qua apresenta
de_ nq 1-CE.
-----

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de. Lei do Senado n!_20L~j_~ª~!. de autoria g9 Sénador Nelson Carneiro que, acrescenta dispositivo à Lei nq 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos lo·
catârios com mais de 80 anos de idade, no caso de despejo, tendo
PARECERES, sob nqs 597 e 598, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislaçio Social, favorável, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.

5

de

Discussão, -em tUrno úilicO~ do ProjetO
Lei d_a- Câ·mara nq 239, de 1984 (nq 3.739/84 na Casa deorlB;i:nl), de
iniciativa do_ S~nhor ~residente da _Repilblic~~ que_ cria
cargos de Procurado_r_Militar de 2" Categ-oria na carreira
do MinistériO Público da União junto à Justiça Militar e
dá outras providências, tendo

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADARO NA SESSÃO DE 10-9-BS E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERlORMENTE:
O SR. MUIULO BADARÓ (PDS- MG. Para discutir.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· Na qualidade de relator da comissão especial criada
pelo Senado para promover estudos a respeito da insti·
tuição do júri, oCupo a tribuna, neste instante, na oportunidade em que vem a debate o projeto, após demorada
. trainitação nesta Casa, com o objetico de tecer algumas
considerações que me parecem importantes na análise
desse tema, sempre de grande interesse para a democracia e para a sociedade_ brasileira em geral.
Gostaria de relembrar para o Senador as circunstâncias históricas e conjunturais que deram causa a estacomissão,_O Brasil inteiro assistiu em 1981, ao julgamento
o.:orrido_na cidade de Cabo Frio, onde foi submetido ao
Tribunal do Júri o assasínio -de uma senhora da sociedade mineira. Precedido de uma vasta publicidade, o Júri
entendeu, na sua soberania, de absolver o acusado. Quarenta e oito horas após a divulgação da setença absolutória Próximo à cidade de Cabo Frio, na cidade de Cantagalo, aconteceu o lincham~nto de um criminoso pilhado ern flagrante pela população. Do linchamento adveio
a morte, e quantos puderam observar os acontecimentos
identificaram um nexo causal entre um episódio - o júri
cercado de grande publicidade- e a violenta aplicação
da lei de Lynch. Tinha-se a nítida impres:são de que a
cena de brutalidade e sangue da cidade de Cantagalo, era
uma resposta inconsciente e instintiVa da população,
diante do espetáculo quase circense em que se transfor*
mau o julgamento de Cabo Frio, e a conseqUente absolvição do réu, como a significar o juízo ·que, de certa forma, está latente !lo espírito e no coração das pessoas: o
júri é uma 1nsti.tuição que quase sempre não faz justiça,
aos potentados e aos protegidos. Esse fato reforça os argumentos da corrente de juristas, sociólogos, psicólogos
sociais, que opõem sérias restrições a essa instituição, tão
fortemente arraigada nos sentimentos do povo brasilei*

ro.
Advogado, Sr. Presidente, como tantos outros Srs. Senadores, entendi que era oportuno convocar o Senado e
int~Ugênci.~-julidica_do __ Bra_sil a um grande debate
sobre o júri -e a necessidade de sua reformulação e modernização.
De minha autoria fo-i, elú.ão, o Requerimento aprOvado por unanimidade pelo Plenário, criando a Comissão
Especial, destinada a estudar a instituição do júri. E, ex-

a
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ceção feita aO au-tOiâO Requerimento, certamente não se
terá, no Senado, oportunidade de reunir, a um só tempo,
num órgão têcnico, um grupo de escol de Senadores, todos eles juristas emêritos, e homens de IarSã- expiriência,
A Comissão tinha a preSidi-la o Senador Paulo Brossard,
e dela faziam parte o Senador Aloysio Chã:ves, o SeD.ã:~
d'?r Tancredo Neves, o Senador Henrique de La Roque,
tendo como suplente o Senador Leite Chaves.
A Comissão trabalhQu por algum tempo em reuniões,
todas elas de altQ sentido têcnico e cultural, onde se ouviu, entre outras personaiidades, o Ministro CordeirO

Guerra, do Supremo Tribunãl Federat, qUé foi ao tempo
em que militava no Ministério Público um grande conhecedor da instituição do júri. Recebeu, em seguida, o effii-nente jurista brasileiro, Professor Clóvis Ramalhete, que
teceu considerações as mais importantes sobre oS aspectos jurídicos e filosóficos da instituição do júri, Em seguida falou o_ grande penalista de São Paolo, Professor
Paulo José da Costa Júnior, que, na mesma ~ondição de
notável especialista em Direito Penal, ofereceu uma lúci.da e alentada contribuição aos trabalhos.
Ouvimos, ein seguída, Õ grande penalista baiano Professor Raul Chaves, que faleceu recentemente deixando
Um vazio impreenchível nas letras jurídicas baianas, S. S~ _
que atingiu as corneadas da glória, por !orça de uma vida
inteira dedicada ao Direito e à Justiça.
Igualmente, compareceu ao plenário da Coniissão uin
representante do ministêrio púbfico de Minas Gerais, O
':'ocurador Josê Gaspar NOgueirã; trazendo a experiênCia dos procuradores das Alterosas a este frutuoso debate.
Logo após, a Comissão en8:8farlóu-se para receber um
dos maiores professOreS de DireitO Penal do Brasil, o
Professor Jair Leonardo-- Lopes, Catedrático de Direito
Penal da Faculdade de Direito de Minas Gerais, urria das- maiores sumidades brasileiras em matêria penal.
Presente outro. grande penalista mineiro, Professor
Marcelo Linhares, jurista emêrito, advogado dos foros
de todo o Brasil, onde se faz notar sua palavra abalizada
sobre matérias de natureza jurídica,
_
Recebemos em audiência o Professor Aldebãro Clautal, um dos luminares do Direito do Estado do Parã,
apontado pelo Senador Aloysio Chaves como uma das
glórias daquele Estado amazónico. Depois de ouvirmos
esses luminares da ciênciajt.irídíc3, a Comissão se reUniu
no exame do relatório que faz parte deste avulso que ê
distribuído ao PlenáriO- para exame e consulta, o que me
faz dispensar a sua leitura.
O relatório divide-se em duas partes: na primeira a-avaliação sumãria das modificações propostas pela Comissão para aperfeiçoar a instituiÇão do júri; e numa segunda parte uma noticia histórica da instituição- não só
no Brasil, como em todo o mundo.
' _
Alinho neste escorço histórico opiniões a favor e contra o júri- e, eni especial, a Opirilão do méstre Nelson
Hungria, que no Brasil liderou, enquanto vivo, poderosa
corrente de opinião contra a instituição do júri e outras a
favor do mesmo, tendo, como principal corifeu, a figura
excelsa de Rui Barbosa, que definiu o júri c-omo tendo a
sua área geogrãfica a p-rõpria civilízaçãO do mundo.
Sr. Presidente, sem tomar tempo do Plenário, com
considerações de ordem doutrinária, gostaria de assinalar para a Casa a importância da votação, hoje, de um
projeto de lei que vai assinalar a verdadeira modernização do júri brasileiro~ uma inStituição, que como disse
no início dessas palavras, estâ profundamente arraigada
na nossa cultura e na nossa consciência.
De-nada valer~~_crft_iCas aqUi oU-acolá contra as deficiências do júri qUe, cOmo toda inStituição -humana, telli
as suas falhas, comete os seus erros, mas nunca será- a ponto de fazê-la dirriii:tuída; porque tambêm, da mesma
forma .que o júri popular, que t~ os juízes recrutadoSem mero ao povo, os juízos togados iguatméntê comeiein
os seus erros, também têm os seus pecados, as suas fraqu~zas, sem que isto, por um instante sequú, diminua a
maJestade da Justiça.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um apart~?
O SR. MURILO BADAR6:.._ OuçO-V. Eif.-cOm itli.iito prazer.
·
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O Sr. Humberto Lucena- Congratulando-me com V.
Ex• e com a CoiDissao Especial pelo excelei:rte trãbalhõ
produ:zido, gostaria que V. Ex' me esclarecesse se, nas revogaçõ~ ~nstantes do art. 6~> deste projeto que invoca a
legí_slação sobre a instítuição do júri, está incluída famigerada Lei Fleury, (J_ue permite que o réu, quando -primário, defenda-se em liberdade. Sabe V. Ex• que essa lei
tem-se constituído num incentivo à imPunidade. Crimes
horre-ndos têm sido cometidos, e sob a invocação dessa
lei especial muitos e muitoS rêus têm ficadO em liberdade
e muitas vezes não chegam sequer a ser julgados.

a

O SR. MlJRlLO BADARÓ - Eu i:stava seguindo o
roteiro de acordo com o projeto e iria tratar do assunto
referente à Lei Fleury no final deste exame ainda que
perfunctório da matêria. Mas V. Ex• traz à colação o tema; então, vamos começar por ele. Esse foi um dos assuntos que mereceu maior atenção da Comissão. Sabe V.
Ex' que as prisões brasileiras constituem um dos fatores
criminogênicos mais agudos. E, talvez., uma das preocupações de_ quantos examinam o __ sistema penitenciário
brasileiro - inclusive, o sistema penitenciário no mundo
- ê de que, muitas vezes, seria desfavorável do ponto de
vista do _interesse da recuperação do delinqUente ou
aquele que ainda não tem a sua culpa definitivamente
f~rmada, lançá-lo em meio a criminosos de alta periculosrdade, em situações as mais delicadas pela prática de
atos de perversão sexual, de estupros que são usuais dentro das prisões. O que fazia era condenar por antecipação alguêm que não tinha culpa definida nem transita4-a em julgado, ou então fazer um inocente transformarse rapidamente num criminoso em potencial tal a influência negativa perniciOsa, poderia r-eceber nas pri-

e

sões~

~

Considerando todos esses aspectos, a Comissão entendeu igualmente que a permanência em liberdade de rêu
condenado pelo júri, muitas vezes por delito cercadO de
circunstâncias agravantes, seria fator aume~tativo do
descrêdito da instituição, propondo a revogação do atual
sistema legal.
_
Veja V. Ex• que a Comissão cercou-se de cuidados. No
sistema da lei anterior, era imprescindível a prisão do de~
linqiiente. A Lei Fleury permitiu ao juiz, fãce aos antecedentes e con~iderando as circunstâncias de ser o réu primário, deixá-lo isento da prisão. Mais grave ainda é, que
após o julgamento, quase sempre a opinião pública assiste estarrecida e descrente, criminosos de alta periculosidade, que praticaram cririles com marcas de hediondez
s~rem libertados a)lós a COildenação do j11rl,- porque as~
s1m também a lei permite que o rêu recorra em liberdade.
Então, esta piôposta revOga a- Lei FleUiy"-de nlaneir!i ·
definitiva.
A~ós a sentença d~ pronúncia o rêu terã que recolher.:.
se à prisão para o julgamento e setido condenado só~po
derá recorrer preso, para que não exista esse espetáculo
que desprestigiou tanto a instituição do júri, do réu Ser libertado após a condenação pelo tribunal popular.
O Sr. Alc_ides Saldanha- Permite Y. Ex' um apafte?
O SR. MURILO BADARÓ -Pois não, ouço o aparte de_Y._ Ex•
O Sr. Alcides Saldanha- Apenas para um esclarecimento, nobre Senador. Nesta modifiCaçãO, no caSo de
absolvição -do tríbunal do júri, e recorrer no MiniStério
Público, como ficaria a situação do réti? Teria-que âgiiar:dar preso ou não?
O SR. MURILO BADARÓ dá legislação atu3.1.
- -·-

Mantêm-se a situação

0 Sr. Alcides Saldanha- Perfeito.
~Sr. N-:Ison--CarlieirÕ-:::;- Permite

v_.

Ex' uní aparte?

O SR. MURILO BADARO - Pois não, ouço· com
prazer, o aparte de V. Ex• nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O Sr. Nelsori Carneiro- Nobre Senador, ainda ontem
ou -anteontem, o Jornal do Brasil publicava unla declaração de Uma psicóloga qUe se afa:stav8 do DESIFE.- no
Rio de Janeiro; e afinnava qUe na prisãO -Só estão os mi-

se:r~:yeis

e os p~etos. Costumo dizê-r que no Bf:asil o preto

é exat:ú11i"Iite-o que está mi prisão- seja brãiico ou pre---

to! todos s~o pretos, desde que sejam pobres. O problem-a no Brasil é mais social do que racial. Mas, o que
ocorre é que, dificilmente, quando se atribui ao juiz o direito de conceder a liberdade provisória, anteSffieSmo da
pronúncia ao acusado pobre, mesmo c_om bons antecedentes e primãrio, com residência fixa, difici1mente ele
consegue _essa liberdade~ E: preciso, também, que essa lei
leve ao juiz essa consciência de que, tambêm os pobres,
aqueles que não têm advogados ilustres e nem fazem parte_ de Iamflias ilustres,. também esses devem ter o mesmo
direito _à liberdade p~ovisória, até que a sentença de prontlncia os declare culpados, Porque se V. Ex' fizer uma
estatística entre todos os beneficiados- pela Lei Fleury,
verá que niríssimos são os pobres ou desamparados que
estão em_liberdade aguardando julgamento, embora sejam primáriOs, embora tenham bons antecedentes. O critêrio do juiz é sempre aCreditar que aquele homem humilde_ pode fugir ou pode deixar de atender às determinações ofu:iais. A lei é muito boa mas dependerá, como
sempre, da com~reensão, do alto espírito de justiça e de
equanimidade do juiz.
. O SR. MURILO BADARÓ tmportante aparte <!e V. Ex•

Muito obrigado pelo
_

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

O SR. MURILO BADARÓ -Com prazer.

"o Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Murilo Badaró,
fatos recentes, fatos de hoje atestam a inquestionãvel necessidade do apressamento da aprovação -dessa modificaçãõ e atu8.Ii2:3:Ção_ do tribunal do jtlri, tão brilhantem_ente defendida P?r V. Ex• da tribuna do Senado. Hoje,
os jornais do Distríto Federal publicam, na integra, a
sentença de pronúncia de um juiz criminal de Br8.Sflia
dos indiciados e declarados culpados pelo Meritíssimo
Juiz pelO assaSSinato élo jornalista Mário EUgênio, do
Correio Braziliense, e da Rádio Planalto. Observe V. Ex•
que o Magistrado, depois de arra~oar de modo magnífic08:SUa sentença ~e pronúncia, revogou a prisão preventiva dos princij)aís matadores do indigitado jornalista, e
deixou d~ decretar a prisão preventiva de muitos outrÇJs.
Dentre esses que foram beneficíados pela Lei Fleury se
enoontra o executor do jornalista, isto ê, o autor dos -sete
disparos que ceifaram a Vid-a de Mãrio Eugênio. E, apesar dos requintes de perversidade com que esse agente
delituoso se desincumbiu do seu afã criminoso, possiii
ele bons antecedentes, e isto levou o digníssimo Magistrado a beneficiã-lo com as vanta~e~s_ da Lei Fleury.
Ora, Sr. Senador Murilo Badaró, a revogação dessa lei
trará como, conseqUência imediata, a proteção para a
boa administração da Justiça. Porque no caso atual, no
caso de hoje, como se vê, de que instrumentOs está investida a Justiça para impedir, por exemplo, que os sentenciados de CUlpá eSCapem do seu comparecimento ao Tribunal do Júri Popular. De sorte qiJe, Sr. Senador, é flriportantíssimo que se aprCSse a análise dessa matêria porque ela, de fato, se constitui num reforço à ação da Jus-tiça e num eficaz ips:trumento de atualização do Júrí Po:
pular. Mas, se me permite só mais um minuto .. :

O SR. MURILO BADARÓ - Com prazer.
~-

-

O Sr. F~bfo Lucena -Se V. Ex• observar, a própria
Constituição já derrogou a soberania do Júri Popular.
Outrora, a instituíção do júri era soberana e hoje está
submetida à revisão do tribunal ad quem. V. Ex• citou juristas eméritos e os intitulou, com muita propriedade, de
penalistas. Mas, é preciso ver, Sr. Senador, que o maior
penalista deste País - provavelmente o maior de todos
eles, que foi o gi'ande Nels-on Hungria - era inimigo
mortal do Tribunal do Júri. Isto porque há correntes que
não admitem que o júri esteja na alçada do Direito Penal
e sim nos capítulos da Sociologia do Direito. E em send-o
assim, apesar de me manifestar, evidentemente sem a auto~i_dade intele_ctual_par_!l__tanto,_ pelo par_~r de' V. Ex•,
entendo que a Asselnblêia Nacional Constituinte ê qüe
deveria analisar, em maior amplitude, a abrangência do
Tribunal do Júri sobre a sociedade, porque o Tribunal
d_o Júri é a úi:iícà eXpressão eril ielação aó- Podei' Judiciário de que todo o poder emana do povo.

S~tembrQ
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O SR. MURILO BADARó - Estou com V. Ex• de
que um assunto dessa magnitude não escaparã à argúcia
e à observação dos constituintes. Até porque fatos cita~
dos como esse pelo nobre Senador Nelson Carneiro e

como esse do substancioso aparte de V. Ex• demonstram
necessidades de um exame mais atento dessas questões.
Mas, V. Ex• que é advogado como eu, sabe, perfeitaw
mente, que instituição do jú.ri no Brasil decai, a cada dia,

na confiança do povo. Exatamente, porque através de
manipulações de toda natureza, quase sempre os julgaw
mentes se processam a prazos muito distantes do fato
delituouso, e uma das reformas que se propõe neste projeto ê a fixação de um prazo de 365 dias entre a pronóncia e o julgamento inclusive à sua revelia, na hipótese de
não comparecimento à sessão do júri por motivo legítimo.
Q_ !t_diams:ntç !Q~l_nÉc!_~~~-~~~~ __f!~__j!_f!~_d~s
prestigia a instituiÇão, fonnada por juízes de fato que poderiam melhor entender o ato deleituoso julgá-lo, no instante em que se dã a lesão à ordem jurídica que ofende os
sentimentos éticos e jurídicos da sociedade.
Citei um fato que, em Belo Horizonte, efetuou-se, re- centemente, um julgamento 18 anos após a prática do
delito, quando a sociedade jã estava completamente olvidada dos fatos que deram causa àquela lesão à ordem
jurídica.
Sr. Presidente, são tantas as questões e tão apaixonantes 6 o debate em torno do júri, que eu me permitira, rapidamente, chamar a atenção para algumas modificações que, na minha opinião, são fundamentais e que se
adequam exatamente à necessidade imperiosa ·de se modernizar o júri.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) (Fazendo _nova
companhia.)-- V. Ex• tem dois minutos para encerrar a
sua brilhante discussão sobre o assunto.

O SR.MURILO BADARÓ- Veja V. Ex• que eu fui
honrado com vários apartes. Apenas, peiço a V. Ex• que
me atribua o tempo do Relator, que 6 um pouco mais
longo que o normal para quem está discutindo.
Por exemplo, a questão dos quesitos Sr. Presidente, ê
daquelas que mais dificultam Os-jUlgamentos, que mais
estavam o entendimento da matéria pelos jurados leigos.
Há perguntas_que, muitas vezes, nem os grandes psicólogos ou psiquiatras são capazes de.responder. A comissão
propõe que o júri responda apenas a pergunta se o réu
deve ser condenado, ou se o réu não deve ser condenado.
E dentro do princiPio da personalização da pena, o juiz,
tendo em vista as circunstâncias agravantes e atenuantes
que ele identificou no curso da instrução criminal e do
processo em julgamento, fixando-a.
Propõe-se a Climinàção da figura do libelõ- e de sua
contrariedade. Trata-se de expediente que está muito
ajustado à tradição do Direito brasileiro, mas que se afina às necessidades de se dar maior celeridade ao contra~
ditório do processo criminal.
Outra modificação importante neste projeto é aquela
que perfilha a fórmula da instituição do júri inglês, ou seja, que pennite a intervenção do juiz para íriiPedir que os
jurados, por serem juízes de fato, tenham sua visão dos
acontecimentos, dos fatos, e da prova do júri distorcida
por uma poderosa dialética de qualquer das partes intervenientes do debate.
Aumenta-se tambêm o nÓffiefÕ de JUrados e, atravês
de convocação geral dos tennos que compõem as diversas comarcas, se faz,o corpo de jurado representativo da
sociedade. S muito comum no interior a manipulação do
corpo de jurados, o que desvirtua e abastarda a instituição do júri._ E quando certas comarcas têm vários municípios que a compõem, quase sempre os jurados saem
da sede da comarca onde hã maior facilidade de locomoção. O ptojeto _tem cqmo _objetivo modificar isto, ao
mesmo tempo em que aumenta para 12 o número de jurados, o que possibilita o encontro de uma decisão mais
aproximada possível da verdadeira justiça.
Outra pergunta importante é a questão do sorteio dos
'jurados. Para impedir que sejam objeto de pressão de
:qualquer natureza, originária de qualquer das partes interessadas, o projeto estabelece que o sorteio se fará de I
a 5 dias antes do primeiro julgamento.

Modifica-se também a intimação da sentança de pronúncia, que pode ser feita ao defensor do réu. Este era
um dos instrumentos usados por advogados que, deSejosos de protrãir indefinidamente a decisão do júii; impediam que o réu fosse intimadÇl da sentença de pronúncia.
Hoje se poderá fazer, a intiÍr,lação da sentença de pronúncia ao procurador do réu e ao Ministério Público.
A questão do julgamento à revelia a que me referi antes, permite eliminar um dos fatores de adiamento interminável dÔ julgamento. Não se julga porque o réu não
comparece, usando os benefícios da lei que o deixa
acompanhar a instrução em liberdade. O réu se homizia
em qualquer lugar, foge à ação da justiça. Terminado o
prazo estabelecido no projeto, faz-se o julgamento à sua
revelia, desde que não haja prova de que a ausência do
réu se deu por fatores relevantes ou legítimos.
Modifica-se O tempo da acusação, estabelece-se uma
novidade que é a distribuição das peças do processo aos
jurados. Não há nada mais difícil para um jurado do que
comparecer ao tribunal do júri sem nenhuma noção da~
quilo que ele vai julgar. Normalmente, o corpo de jura~
dos é formado de pessoas que, de boa vontãde e atendendo ao imperativo da lei, ali comparecem, mas naquele
instante é que vão tomar conhecimento de processos às
vezes intrincadíssimos. Por esta regra que aqui se propõe
as peças dó-prOcess-o, atravês de uma sistema muito fácil,
- o da cópia xerografada, serão entregues aos componentes do corpo de jurados depois de sorteados para que
possam ir se familiarizando com aquilo que vai ser objeto da sua decisão e do seu julgamento.
Finalmente, uma modificação acatada pela Comissão,
Sr: Presidente, decorrente do espetâculo que propiciou à
Nação brasileira o Júri de Cabo Frio, espetáculo verda~
deiramente circense, em que os meios de comunicação,
valendo-se da ampla liberdade que o País e as leis a eles
possibilitam, praticamente encaminharam e induziram a
deciSão do júri. E isso ofende o sentimento jurídico da
maioria das pessoas.
Esta proposta é no sentido de. "impedir divulgações
sensacionalistas e facciosas aptas a condicionar, num
sentido ou noutro, até de modo subliminar, a decisão
dos jurados nos dias que antecedem ao julgamento". ~
absolutamente óbvio que meios de comunicação podem,
se não tiverem o m[nimo de cautela, induzir o júri a determinado r_esultado, desde que processem informações
numa ou noutra di_reção, Não existe nenhum país do
lllQ!ldO que admita esta facilidade.
Então, este projeto estabelece em seu art. 49:
,. "Art. 49 A partir da designação da data do julgamento do crime da competência do jóri, é vedada
qualquer divulgação, pelas partes, em torno da cau~
sa, à exceção dos dados constantes da sentença de
pronúncia, e dos nomes dos acusados e dos defensores, desacompanhados de quaisquer comentários ou
apreciações."
Sr. Presidente., finalmente a lei propõe a n:vopção
da Lei Fleury que, do ponto de visiã dO.Que há -de fiais
puro em tenno de concepção da instituição do júri, ela
não tem nenhuma razão de ser. Aliás, há aqui neste documento uma observação interessante do então Senador
Tancredo Neves. que chamava a atenção da Comissão, ·
numa interpelação feita ao proressor Raul Chaves, sobre
esta faculdade que a atuallei outorga ao réu condenado
pelo Tribunal do Júri, valendo-se das prerrogativas para
permanecer em liberdade, inclusive, recorrer em liberdade.

O Sr. Hélio GUiiroS- Pei-mite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARO - Dizia o então Senador

TariCredo ~eves, cujo nome eu cito num preito de reverência e de saudade. Dizia que não hã instituição, sobretudo, instituição na~cida do sentimento popular, que ê a
um só tempo o sentimento democrático, que resista aos
choques, aos confrontos com uma sociedade que se vê
agredida no mais profundo do seu sentimento, quando
vê um criminoso muitas vezes acusado pela prática de
delitos marcados pela crueldade, ser colocado em liberdade após uma sentença condenatória do Tribunal do
JórL
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O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ -

Com ~!:l!to prazl?r.

O SR. Hélio Gueiros- Nobre Senador Murilo Bada-

ró, acompanhei com toda atenção e interesse a exposição
de V. Ex• e não gostaria que depois da brilhante- embora tivesse que encurtar caminho - exposição de V.
Ex•, deixasse de se referir a uma inovação que eu achei
muito interessante, que ê a resposta do jurado.
O SR. MURILO BADARú questão dos quesitos.

Eu falei nisso. Na

O Sr. Hélio Gueiros- Despulpe-me. Então, acabouse ~om aquele complicado emaranhado formulado pela
acusação e pela defesa, em que o jurado ficava embaraçado porque respondia uma coisa, depois três ou quatro vezes estava entrando em contradição. Ao passo que
agora, pelo projeto de V._Ex•, o jurado vai responder o
que ele acha simplesmente: se o rêu deve ser condenado
ou se o rêu não deve ser condenado.

Eu acho isso uma inovação da maior oportunidade,
do maior intereSse para a reabilitação do júri, porque o
que se via em muitos casos-esei que V. Ex•ê um advogado brilhante do Júri- era a confusão que muitos jurados faziam na hora da resposta. Agora, o que o jurado
leigo vai dizer é se na opinião dele aquele cidadão que está sentado ati no banco dos rêus deve ou não ir para a cadeia. O detalhe depois da aplicação moderada ou exacerbada da pena, se for o caso de condenação, ficará sob a
responsjtbilidade do juiz togado que terá melhores condições de apreciá-la. Mas, congratulo-me com V. Ex•
pelo excelente trabalho apresentado. O detalhe sobre a
Lei Fleury não chega a ser o ideal, porque ela não revoga
totalmente. V. Ex• frisou bem na resposta dada ao Senador Humberto Lucena que só a partir da pronóncia é
que a Lei Fleury está revogada. Inicialmente não. O que,
de certa maneira, é uma coisa errada, digamos assim,
porque se está verificando pelos noticiários ·dos jamais
que o cidadão acaba de matar o outro, corre direto para
a polícia e a polícia diz que houve apresentação voluntária-do rêu e este fica em liberdade. Isto é uma situação
que a opinião pública brasileira não aceita. Como nós
vamos resolver isto eu não sei. Dentro do possível, V.
Ex• focaliza bem o problem.S. da supedotação e perniciosidade das nossas penitenciárias, e mostrou que o seu
projeto já evolui para que, a partir da pronúncía 1 o pronunciado seja recolhido à cadeia.

O SR. MURILO BADARÚ - Este foi um tema,
nobre Senador, que apaixonou muito a comissão e, na época, existia no Senado uma comissão que estudava os
aspectos da violência no Brasil e, certamente, ela foi muito influenciada pelos- depoimentos de várias personalidades que estavam estudando o problema: das prisões brasileiras, o problema do direito penitenciário e, por isso, en~
tendeu que se devia perrilitir a prisão do réu após a promíncia, para que ele não fosse submetido a um processo
de verdadeira condenaç~o antecipada, o que representaria, sua ida para os presrdios, quase sempre com lotação
acima do seu normal, onde hã verdadeiras perversões.
Longe de ser um setor de reeducação - como é o princrpio da pena em Direito Penal- em um fator de natureza
criminogênica.
Com(clã"Çãô ao ·qUesito; eu gostadá. aPeõas de assinalar- e V. Ex• sabC bem disso- sobre o famoso art.
23 do Código, a incapacidade que os jurados têm de entender, profundamente, o sentido estabelecido por ele,
que foi uma porta aberta à impunidade de toda a natureza, bem como a famosa distinção do Código Penal entre
o crime doloso e o crime culposo. Advogados engenhosos e talentosos quase sempre induziam o jl1ri a um que-sito referente à culpa que acabava sendo elei;Ilento de
desclassificação do delito, muitas vezes marcado por intenso dolo.
O Sr. Hélio Gueiros_- Mas, os meus aplausos a V. Ex•
pela oportunidade que dá a este Senado, que dâ à Nação,
pelo menos na parte que compete ao Senado, um instrumento válido, eficaz, para a reabilitação do Tribunal do
Júri em nosso Pa[s.
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O SR. MURILO BADARÓ- Tenho a_iiDpressão de
que, realmente, este é um documento em que o relator,
que no caso fui eu, apenas sintetiza tudo o que foi dito e
o que foi ouvidQ_na_comissão. Eu não inovei nada, ape.nas procurei obter uma média do pensamento dos
membros da comissãO sobre esses assuntos mais palpitantes. b claro que o Senado e a Câmara terão oportunidade, se o desejarem, de promover uma reforma muito
mais profunda na instituiÇão do júri. Mas o que realmente causa preocupação à pessoas que foram advogados, e
que hoje estão na vida pública, é esse desgaste, é essa erosão na opinião pública da respeitabilidade de uma instituição que é, de certa maneira, representativa de um estâgio democrâtico que o País jâ alcançou.
O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex• para, em
seguida, encerrar.
O Sr. Alcides Saldanha - Senador Murilo Badaró,
quero louvar, discordando um pouco do meu ilustre colega Hélio Gueiros, que se tenha modificado a Lei Fleury, mas não voltado ao sistema antigo e, sirn, partindo da
prisão da pronúncia. Não sei se porque trabalhando no
júri sempre como defensor, jamais como acusador, eu
não tenho o raciocínio de que todo aquele que inata necessariamente seja culpado, senão não haveria necessidade de julgamento, bastaria encarcerã-Io. Então, em nome
daqueles que matam e que ainda estão ao resguardo da
lei, partindo-se da pronúncia, pelo menos, jã se tem algum indício de culpabilidade. Parece-me que a sugestão
trazida ...
O SR. MURILO BADARÓ - Partindo da sentença
de pronúncia transitada- em julgado.
O Sr. Alcides Saldanha --Transitado em julgado. ~
mais correto este procedimento do que era ainda o anterior à Lei Fleury. Mas, a minha preocupação, nobre Senador Murilo Badaró ...
O SR. MURILO BADARÚ - Senador Alcides Salme desculpe, é apenas para dizer o seguinte:

danha~

O Sr. Alcides Saldanha -

Pois não.

O SR. MURILO BADARú - Pessoalmente, como
relator, adotei a posição de admítir apenas a obrigatoriedade da prisão a partir da sentença condenatória. Quer
dizer, o réu só poderia recorrer preso, pois exatamente
me impressionaram - e fuí o -Refator da Comissão da
Violênciã. - a mim me irõ.Pi-essiOilaram muito os depoimentos referentes ao es~do das prisões no Brasil.
O Sr. Alcides Saldanha- Veja bem. Eu nem chegaria
ao problema do estado das prisões; eu chegaria ao
problema da liberdade do indivíduo que acho, deve estar
aci~a de qualquer coisa, pelo_ -~osso princípio de que
ninguém é culpado até que o Estado o prove. Afinal, o
réu_ é um cidadão sozinho, sentado, contra o Estado,
com toda a sua máquina, com capacidade financeira e
fiscal para exercer ajustiça. Mas, nobre Senador Murilo
Badaró, eu me preocup_o com a redação do art. 596, que
perguntei a V. Ex•, e que na verdade traz o antigo
problema. Veja bem:
..A apelação da sentença absolutória nãõ impedirã que o réu seja posto imediatamente em liberdade,
sal vo nos processos para o crime a que a lei comine
pena de reclusão, no máximo, por tempO iSual oUsuperior a 8 anos."
Um homicídio, o cidadão absolvido ficará preso se o
promotor entrar com uma simples apelação. Isso me
preocupa, porque me parece que seria o seguinte: o condenado terá que entrar com recurso e permanecer preso
porque já foi condenado. Absolvido pelo Tribunal do
Júri, me parecia mais justo qU:e, iÕ.dependente da apelação do promotor, ele ficasse livre até que o Estado viesse a provar que ele realmente é culpado, porque, na verda~ pelo artigo, nos casos de homicídio, ele ficará preso de qualquer maneira. Mas, volta-se ao-sistema antigo,
em que se queria unanimidade, e que não é esse o proble-~_!..,__Q__J?{Pblem~_ do júri é maioria. Então, realmente,

quanto ao art. 596, fico com alguma preocupação. E
quanto ao problema do quesito, o que me preocupa- e
aí vai uma pergunta a V. Ex~- é__se vai adotar o sistema
americano. aoe!laSdo-jiuilty Õot 2uiftv."~
- -- O SR- MURILO BADARÓ -

Não!

O Sr. Alcides Saldanha - ... ou se os nossos jurados
vão poder discutir entre si, ou, simplesmente, vão dizer:
culpado ou não culpado.
O SR. MURILO BADARÚ -

Podem discutir entre

si, mantida a incomunicabilidade, com a presença do
juiz, que é o único que pode se manifestar, sem as par-

tes ...
O Sr. Alcides Saldanha - Porque, do contrãrio, eu
preferiria que se aprimorasse o quesito, mas que, se ele
não tivesse a condição de discutir entre sí o culpado e
não culpado, ficaria meio estreita a margem de decisão
do; jurado, porque teria que dizer culpado ou não, sem
nem sequer ter podido discutir entre si.
O SR. MURJLO BADARÓ - Esse aspecto também
foi discutido, mas aí nós cairíamos na velha dúvida da
desclass_ificação de crime doloso para crime culposo,
com o uso da expressão culpado e que, ademais, alguns
desses conferencistas levantaram problema de natureza
filosófica com relação à natureza da culpa. Então,
optou-se por essa forma que me pareceu mais simples de
o juradO responder apena$, .. o réu deve ser condenado,
ou, o réu não deve ser condenado".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, verificam V. Ex•s que o
tema é apaixonante, desperta controvérsias, suscita debates intensos, afinal de contas, o júri estã tão presente
na vida de cada um de nós que é indispensável que o Senado participe desse grande debate em torno da sua modernização. Aprovando este projeto, ele vai à Câmara
dos Deputados, onde, certamente, merecerâ a análise de
grandes especialistas em Direito que lá existem. E, se voltar ao Senado, certamente, vamos recolher, aqui, outras
opiniões que significarão, ao finàl, a grande contribuição
da Câmara Alta do Congresso brasileiro, a uma insti.:
tuição que está absolutamente afinada aos sentimentos
democrãtfcos do nosso povo.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 10-9-85 E
QUE, ENTREGUE À-REVISÃO 00 ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL_:_ PE. Pronuncia o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

res:
O Dia Mund~al da Alfabetização, instituído pela
UNESCO, a 8 de setembro, teve, no Brasil, celebração à
altura da sUa importância. Na data, roi instalado o Seminário sobre Alfabetização e Educação de Adultos, em
cuja abertura o insigne Ministro Marco Maciel pronunciou brilhante discurso que praticamente esgota a matéria.
Para que conste dos Anais desta Casa, vou proceder à
leitura do discurso a que estou me reportando.
__ ,.''Senhoras e Senhores
Comemora-se, hoje, o Dia Mundiil da Alrabetização.
A alfabetizaç~o de toda a nossa população em
idade capaz de dominar as técnicas de leitura e escrita compõe o quadro dos objetivos a serem atingidos
nesta n-ova etapa da vida brasileira. Esforços em
prol da alrabetização não se apoiarão, porém, ·na
idéia da incapacidade do analfabeto.
A recente recuperação pelo analfabeto do direito
de que usufruiu até o final do século passado, de
participar da vida política como eleitor, é o atestado
mais eloqUente de que deixamos para trãs o preconceito apoiado sobre uma visão equívoca_e distorcida
das possibilidades_do analfabeto, como qualquer cidadão, o analfabeto desenvolve atividades econômicas, participa da vida social, constrói sua família e,
com freqUência, enganja-se ativamente na luta polftica diante do impacto dos meios ~e comunicação
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de massa, ele tem à sua disposição um volume de informações que utiliza com o. discernimento adquirido na luta diãria pela sobrevivência. C:, pois, despi-:
do de qualquer preconceito contra o analfabeto, que
o Governo Federal reconhece a importância da capacidade de ler e escrever.
O domínio das técnicas de leitura e escrita, abrindo as possibilidades de aquisição de uma cultura letrada, facilita uma integração na vida moderna,
conduzem a um novo pa~amar no que concerne à independência e à autonomia no campo político, racilita não apenas o ex:ercfc!o do voto, mas o amplo assumir da cidadania. Esta não se reduz à participação eleitoral, mas inclui a capacidade de recorrer
às leis e de contribuir para a constituição de todas as
instâncias de poder, seja através da interferência
junto ao Esta:do, seja por meio da organização das
direrentes esferas da sociedade civil. 1
A preocupação do Governo com a alfabetização
não se esgota nela mesma, nem está diriB:ída apenas
às populações adultas.~ preciso que a escola brasileira reconquiste a eficiência na tarefa alfabetizadoTa daqueles que se encontram em idade escolar, no
momento em que o Governo se volta para a ârea social e pretende, através do Programa Educação para
Todos, universalizar o ensino básico. ~ esta universalização que, aliada a um elevado padrão de qualidade e de ação pedagógica, dentro de um quadro
sócio-econóinico e político que amplie permanentemente as possibilidades de participação de todos;'
nos fará reduzir substancial e duradouramente os
índices de analfabetismos do País..
Para educarmos uma crinÇa, para completarmos
a educação do adolescente e para suplementarmos a
educçaão do adulto, é preciso educar para a cidadania, para as responsabilidades coletivas, para os deveres cívicos e para os desfrutes de direitos, enfim,
para as suas responsabilidades políticas. Mas isto só
não basta. O processo educativo é sobretudo o ins~
trumento que desperta as pontecialidades de cada
indivíduo, não apenas ensinando-lhe uma profissão,
um oficio ou uma determinada técnica. A educação
deve permitir também o pleno exercício da dúvida,
da especulação da busca da verdade e da explicação
que a curiosidade humana exige.
Uma sociedade democrática ê aquela que dã a todos os seus integrantes do instrumento essencial, em
suma, o único instrumento- capaz de superar as diferenças - a educação. Uma sociedade de pessoas,
adequada e convenientemente educada, é exatamente aquela em que os contrastes e as diferenças acentuadas não existem. E não existem, porque sendo
todos iqualmente dotados, passam todos a ter a
mesma oportunidade de superar as diferenças que
os saparam. Uma sociedade de cidadãos educados
jamais será uma sociedade subdesenvolvida, pois será uma sociedade de pessoas iguais em pontencial de
criatividade e desenvolvimento. Por isso, são capazes de ter o mesmo desempenho econômico e de
produzir a mesma escala de bens. Uma sociedade
educada, além de ser uma sociedade desenvolvida. é
uma sociedade igualitãria. Igualitãria, não t:J-0 sentido de todos serem idênticos, mas sim no seO.tidp que
lhe empresta o moderno liberalismo, de terem todos
as mesmas oportunidades. E esse é o grande desafio
que a sociedade brasileira não venceu. Para ultra·
passarmos, portanto, a barreira do subdesenvolvimento. é preciso que o Estado, que tem o dever
constitucional de suprir a mesma educação para todos, dê a todos a melhor educação que lhe for materialmente possível.
Temos hoje trinta milhões de analfabetos, 19 milhões dos quais com mais de 18 anos, Hã cerca de
100 anos atrâs, quando a nossa taxa de analfabetos
era três vezes superior a atual, Unhamos menos de
11 milhões de analfabetos. Se não proporcionarmos
ensino e educação a todos as crianças, o número de
analfabetos adultos não cessarâ de crescer. Ou resgatamos, a partir de agora, esses números dramãticos, sem os quais não vamos superar a barreira do
subdesenvolvimento, ou continuaremos a agravar o
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terrível quadro social com o qual nos defrontamos

ainda hoje.
Um desafio dessa nature.Zã. e deste porte não
pode ser vencido apenas com os instrumentos frágeis e precários da vontade do estado impessoal.
Esta ê uma tarefa para toda a sociedade, para todas
as instituições, para todos os homens, em todos os
momentos. E este ê o sentido do projeto. "Educação
para Todos", que constitui o fundamento da políti,ca educacional da Nova República, nos termos da
opção social declarada pelo Presidente José Sarney.
' Nós não podemos nem pretendemos, sabe-se, fa,zer tudo de uma vez. Nenhuma sociedade, por mais
!rica e opulenta que seja, o conseguiu em uma geração. Mas nós podemos acelerar esse processo,,
conscientizando-nos de que não venceremos a barreira do subdesenvolvimento, se não vencermos a
batalha da educação.
Nessa titrefa de extraordináií.ã importância, a
Nação brasileira não só deve dispor de escolas em
condições de receber a renovada e crescente população em idade escolar obrigatória; mas, também, contar com ações educativas para aqueles que a escola se mostrou incapaz de atraí-los, de abrigá-los
ou de alfabetizá-los.
Nesse sentido, vamos realizar, em articulação
com os Estados e Municípios, em debate nacional
sobre a escola que queremos.
Espero Que nãO-apenas educadores~ PrõThSsõies
alunos, mas que todos participem desse debate a ser
realizado no dia 18 de setembro e ofereçam sua contribuição para que Governo e sociedade possam
participar da construção da escola que, a partir da
Nova Repóblica, desejamos construir para a sociedade brasileira.
O GãVerrio-saberá oyvir a todos aqueles que tenham algo a contribuir para melhorar a eficiência
da escola brasileira, de modo especial a escola pública, bem como. para uma adequada programação
voltada para alfabetização e para educação de ado-
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- Com relação à educação de adultos, a ação alfabetizadora deverá completar-se com amplo programa de alfabetização, através do qual possam ser a
eles oferecidas oportunidades diferenciadas de educação e que sirva como ponto de partida para novas
fonnas de identidade cultural e de integração na atividade econômica e na vida política. S hora de voltar a discutir o assunto para que desses debates e reflexões nasçam as linhas capazes de orientar novos
programas oficiais, estimular as iniciativas no âmbito da sociedade civil. O primeiro e o segundo Congressos Nacionais de Educação de Adultos, realizados respectivamente em 1947 e 1958, constituíram
marcos importantes na nossa vida educacional.
Neste momento de retomada da vida democrâtica, o
Governo se oroDÕe a promover uma reunião que
sirva à revali~ção do que se fez no passado e à apresentação de novas propostas de diretrizes nesta matéria.
.
Com esse objetivo convocaremos, para o próxi~
mo ano, o terceiro Congresso Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos, que terá ã missão ·de
trazer ao Governo o pensamento daqueles que têm
1
dado o melhor de si sobre o assunto na cotidiana tarefa de educar.
Senhoras e Senhores
O. "Seminário sobre. Alfabetização e Educação de
Adultos" - promovido pelo Ministério da Educação, através do INEP, e que ora se instala- tem
o objetivo de recolher subsídios para à ação governamental com relação ao assunto.
Neste dia em que a comemoração internacional
propicia um momento de reflexão sobre o problema
do analfabetismo, o Governo da Nova República
1manifesta, mais uma vez, seu interesse .e preocupação com o tema e saúda a todos aqueles que,
como professores ou como alunos, encontram-se
envolvidos no processo de alfabetização em nosso
País. Pois, os ideais democráticos de um regime
, político estâvel, de uma ordem e<:onômica justa, e

de uma ordem social solidâria e fraterna só serão
efetivados, no dia em que a educação para todos
deixar de ser a mais importante de nossas metas,
para se transformar na mais palpável de nossas realidades.
Não resta dúvida de que a existência de 30 milhões de
analfabetos, a que se reportou o ilustre Ministro da Educação, Senador Marco Maciel, constitui uma dívida social que precisa ser urgentemente resgatada, com a participação de toda a sociedade brasileira. E resgatá-la será
o _esforço maior a ser feito pelo Governo para que se consigam e se propiciem melhores condições de vida ao nosso povo, o que, evidentemente, só serâ conquistado através do desenvolvimento econômico e das mudanças sociais, e a educação é um dos seus instrumentos básicos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito bem1)
ATO DO PRESIDENTE N9 189, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e-97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo éom a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014329 85 9,
Resolve apo~entar, voluntariamente, Breno Braz de
Faria, AdjuntO Legislativo, Classe;. "Única", Referência
NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea
a, da Constituição da Repóblica Federativa do Brasil,
combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I,
430, incisos III e V, e414, § 49, da Resolução SF n9 58, de
1972, e artigo 29, parágrafo ónico, da Resolução SF n9
358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF _n9 13, de 1985,
com proventos integrais correspondentes ao vencimento
da Class.e:. "Especial", Referência NS-19, e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, lO de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 190, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97 inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014359 85 5, ,
Resolve aposentar, voluntariamente, João Martins de
Souza, lnspetor de Segurança Legislativa, Classç:, .. Especial", Referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 1~1, inciso IJI, e
102, iriCiso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso TI,.429, inciso I, 430, incisos IV e V, e414, § 4v, daRe-solução SF n9 58, de I 972, e artigo 29 parágrafo ónico, da
Resolução SF n9 358, de t 983, e artigo 39, da Resolução
SF n' 13, de 1985~ com proventos integrais acrescidos de
20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a
que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, §
29 da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de setembro de 1985. - Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 191, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artígos 52, item 38, e 97, inciso JV, do Regimerito Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014348 85 3
Resolve aposentar, voluntariamente, Hilton do Amaral, Adjunto Legislativo, Classe.... Única", Referência
NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea
a, da Constituição da Repóblica Federativa do Brasil,
combinados com o·s artigos 428, inCiso II, 429, incisO l,
430, incosos me V, e 414, § 49, da Resolução SF n9 58,
de 1972 e artigo 2'1', parágrafo único, da Resolução SF n9
358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF n9 13,de 1985,
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com proventos integrais, cofres-pondentes ao vencimentos da Classe_ "Especial", Referência NS-19, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que fas jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 10 de setembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 192, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições 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
Comíssão Diretora n'>' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014502 85 2
Resolve aposentar, voluntariamente, Gilberto Botelho~ Técnico Legislativo, Class~, .. 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 Brasil,
combinados__ com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I,
430, incisos IV e V, e414, § 49, da Resolução SF n958, de
1972, e artigo 29, parâgrafo único, da Resolução SF n9
358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF n91J, de 1985,
com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação por temPo de serviço e a que faz jus, observado o
limite previsto no artígó 102,-§ 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em lO de setembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 193, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regiffiento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n" 014684 85 3
Resolve aposentar, voluntariamente, Alberto Corá Filho, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe ...Especial", Referência NS-17, 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 Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso IV e V, e 414, § 49, daResolução SF nQ 58, de 1972, artigo 29, parágrafo único, da
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução
SF n9 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de
20% e a gratifiCaÇão adicional por tempo de serviço a que
faz jus, observa.do o limite previsto no artigo 102, § 29, da
Constituição Federal.
Senado Federal, em 10 de setembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 194, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições 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 nv 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Pl'ÇJCesso n9 014629 85 2
Resolve aposentar, voluntariamente, Julieta Lovatini,
Têcnico Legislativo, Classe;:. "Especial", Referência NS25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo único, e 102,
inciso I, alfnea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II,
429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF n9 58, de 1972, artigo 29, parágrafo único, da
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução
SF n" 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de
20%, e a gratificaçãO adicional por tempo de serviço a
que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, §
2'>', da Constituição Federal.
,
Senado Federal, lO de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 195, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in-.
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ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da

Comissão Diretora n'~ 2, de 4 dC abril de 1973, e tendo C:m
vista o que consta do Processo n'i' 014441 85 3
Resolve aposentar, voluntariamente, João Zeferino
Alves, Adjunto Legislativo~ ClasSe.uÜnicã", Referência
NS-15, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos

termos dos artigos 101, inciso III, C 102, inciso I, alliteãa,
da Constituição da RepUblica Federativa do Br3.sil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430,
incisos III e V, e 414, § 49, da Resolução SF n"' 58, de
1972, e artigo 29, parãgrafo único, da Resolução SF n~'
358, de 1983, e artigo 3\", da Resolução SF nv 13, de 19fS,com proventos integrais correspondentes ao vencimento
da class(f. '"Especial", Referência NS-19, e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
limite previsto no atigo 102, § 21', da Constituição Federal.
Senado Federal, em 10 de setembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 196, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições Que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014322 85 4, Resolve aposentar, voluntariamente, Jaime Pereira de Souza, Inspetor de Segurança Legislativa, Class~ .. Especial",
Referência NS-19, do Quadro Permante 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 428, inciso II, 429, inciso I, 430, iincisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF
n~" 58, de 1972, e artigo 2Y parágrafo único, da Resolução
SF n~" 358, de 1983, e artigo 31', da Resolução SF n9l3, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicionai por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 21' da Constituição Federal.
Senado Federal, IO de setembro de 1985. - Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 197, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97; inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nY 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 01452_7 85 5
Resolve aposentar, voluntariamente, Eleotério Rodrigues, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe... Única'',
Referência NS-16, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos-dos artigos 101, incis_o III, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 11,429,
inéiso I, 430, incisos IV e V, e414, § 49, da Resolução SF
nl' 58, de 1972, e artigo 29, parãgrafo único, da Resolução
SF n9 358, de 1983, e artigo 31', da Resolução SF n' 13,de
1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Classe... Especial", Referência NS-19, e a gratificaçã.o ·adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 2Y, da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de setembro de 1985.- seriadcif
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 198, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nQ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014351 85 4
Resolve aposentar, voluntariamente, Vera deAlvarenga Mafra, Técnico LegislatiVo;- Class~... Especial", -ReferênCia NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, fnciso lll, Parágfaío único, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da Repúbli-
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ca Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e414, § 41', da
Resolução SF n9 58, de 1972. -e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF nQ 358, de 1983, e artigo 3~", da Resolução SF nY 13, de 1985, com proventos integrais,
acrescidos de 20% e a gratificação adicional por tempo
de serviço a que faz jus, observado o limite previstO-no
artigo 102, § 29, da Constituição FederaL
Senado Federal, to de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 199, DE 1985
--õPreSidente do Senado Fed~ral, 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 outo_rgado pelo Ato da
Comissão Oiretora n' 2, de 4 de_ abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo nl' 014630 85 O Resolve aposentar, voluntariamente, Arthur Botelho
Casado Lima, Técnico Legislativo, Classtt "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 Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429,
inciso I, 430, incisos lV e V, e414, § 4Y, da Resolução S~
nl' 58, de 1972, e artigo 21', parágrafo único, da Resolução
SF n9 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF nl' 13, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicional pbr tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 2~", da Constituição Federal.
Senado Federal, lO de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 200, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97 ,' inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nY 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014467 85 2
Resolve aposentar, voluntariamente, Walter Dias da
•Costa, Técnico Legislativo, Classe. "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alfnea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso
I, 430; incisos IV e V, e 414. § 49, da Resolução SF n9 58,
de 1972, e artigo 29, pai"ágrafo úilico, da Resolução SF n9
358, d:e 1~8~! e_artigo 3~",_da Reso~ução SF n~ 13, de 1985,
com proVentõs -integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adiciOnal por tempo de serviço a que faz jus, observado __o limite previsto no artigo 102, § 2Y, da ConstitUição Fiáeral.
Senado Federal, 10 de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 201, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atrib.uições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regl"mento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outor&ada pelo Ato da
Comissão Diretora nY 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 014279 85 l
Resolve aposentar, voluntariamente, João Francisco
da_ Silya._ I_Çlspetor de Segurança Legislativa, Class~. "Única", Referência NS_-19, dÕ QuadrO Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e
102, inciso l, afinea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso f, 430, ínCísOSlVeV. e 414, § 4', da Resolução SF nQ 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo út-tlco,
da Resolução SF nY 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF n'i' 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adiCional por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo
102, § 2~". da Constituição Fedel-al.
Senado Federal, lO de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.

Setembro de 1985

ATO DO PRESIDENTE N• 202, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso- das atri~
buições 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 Diretoran92, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que constã do Processo número 014389 85 1
Resolve aposentar, voluntariamente, Antonio Alves
de Lima, Adjunto Legislativo, Classç, "Única" Referência NS-16, 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 Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso
I, 430, incisos IV e V, e 414, §49, da Resolução SF n9 58,
de 1972, e artigo 2Y, parágrafo único, da Resolução SF n9
358, de 1983, e artigo 39, da Resolução SF n913, de 1985,
com proventos integrais, correspondentes ao vencimento
da Classe. "Especial", Referência NS-19, e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
limite previsto no artigo 102, § 21', da Constituiçáo Federal.
Senado Federal, lO de setembro de 1985.- Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 203, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Internq e de acordo com a dele-gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissã.o Diretora nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 14430 85 1
Resolve aposentar, voluntariamente, Valdir Antonio
Pereira,. I nspetor de Segurança Legislativa, Classe Especial, Referência NS-18, 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 Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II,
429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4Y, da Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo_ único, da
Resolução SF nY 358, de 1983, e artigo 31', da Resolução
SF n913, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de
20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a
que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, §
29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de setembro de 1985. --Senador
José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 204, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de_competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora, nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo número 014837 85 4
Resolve aposentar, voluntariamente, Alberto Pereira
da Cunha, Técnico Legislativo, Classt;:. "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
Brasil, combinad_os çom Os artigos 428, inciso II, 429, inciso _I~430,_inciso~ IY e V, e414, § 49, da Resolução SF n~"
58, de 1972, e artigo '1.9, parãgrafo único, da Resolução
SF nY 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução n~" 13, de
1985, com proventos integrais acrescidos de 20%, e a gratificação adicíorial por tempo de serviçO a que faz jus,
observado o lim,it~ previsto no artigo 102, § 21', da Constituição Federal.
S_enado Federal, em 11 de setembro de 1985~- Senador José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE No 205, DE !985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe C:_~nferem 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 constá-do Processo número 014633 85 Q __
Resolve aposentar, voluntariamente, Jurandyr Barbosa Leite, Adjunto Legislativo, Class~. "Especial", Refe-
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inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa dõ Brasil, oombinados com os artigos 428, inciso II,
429, incíso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4~', da Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigo 2~', parágrafo único, da
Resolução SF n'i' 358, de 1983, e artigo 39, da Resolução
SF nl' 13, de 19_85, com proventos integfais, acrescidos de
20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a
que faz jus, observado o limite pevisto no artigo 102, § 29,
da Constituição Federal.
Senado Federal,_,_em 1_1 de ~tembro de 1985,- Senador José Fragelli, Presidente,

rência NS-18, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, incisO I,
alínea a, da Constituição da República Federatíva do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, ínciso I, 430, incisos IV e V, e414, §41', da Resolução SFn'1
358, de 1983, e artigo 31', da Resolução SFnl' 13, de 1985,
com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adici,onal por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 2~>, da Consti-

tuição Federal.
Senado Federal, em 11 de setembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.

inciso I, 430, incisos IV e V, e414, §49, da Resolução SF
n9 58, de 1972, e artigo 2~', parãgrafo único, da Resolução
SF n~' 358, de 1983, e artigo 3~', da Resolução SF nl' 13, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite pevisto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em I 1 de setembro de 1985, ~Sena
dor José Fragelli, Presidente,

ATO DO PRESIDENTE N• 208, DE 1985

ATO DO PRESIDENTE N• 207, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o que determinam

O Presidente dó Senado Federal; no uso das atribuições que lhe oonferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimenfo Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretói'il n'i' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista _o_ que consta do Processo nv 014585 85 1
Resolve aposentar, voluntariamente, José Jurandir de
Vasconcelos, Técnico Legislativo, Classe .... Especial",
Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, 102, inciso I, alínea a, da constituição da República Federativa
do Brasil combinados, com os artigos 428, inciso II, 4_29,

ATO DO PRESIDENTE N• 206, DE !985
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_CQm 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~' 014632 85 3
Resolve aposentar, voluntariamente, Helena Carneiro
Leite, Técnico Legislativo, Class~ "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo único, e 102,

ANEXO

as" Resoluções n'S 146, de 1980, 50, de 1981 e 360, de

1983.
Resolve conceder Progressão Especial e Ascensao
Funcional aos servidores aprovados no processo seletivo
interno para provimento de vagas existentes nos Quadros Permanentes e CLT, na forma do Anexo I ao presente Ato, vigorando _seus efeitos a partir de }9 de setembro de 1985.
Senado Federal, em II de setembro de 1985. -Senador José Fragelli, Presidente.

1

QUADRO PERMA.."l'ENTE
L

-CATEG_Q?.IA FUNCIONAL DE TÉCNICO LEGISLATIVO
PROGRESSÃO ESPECIAL -

(04 vag::J.s prov:idas na :fc~,=. do art._ 5_1 ,_ §§ 3ll e 41! da
Resolução 14'6/80)
SI'I'UAÇÃG

I

A N T E R I O R

N 0 M E

sá

Categoria

Classe

NO V A

Refe
1
rência

:ategoria

Classe

I

Adjunto Legislativo

Única

US-15

2. Fioravante Salerno Filho

Adjunto Legislativo

Única

NS-17

Legislativo
Técr.! o o
7~-=r:::: ::-::=- Legislativo

3. Josias Chave-s de Amorim

AC.junto Legislativo

Especial

US-18

Te-=:-:.:.::: Legislativo

4. Juracy Alves Coelho

Adjunto Legislativo

Especial

NS-18

jTé~n::-:':1 Legislativo

1.

Maria CI'istina Bittencourt de

Ponte

Referê>ncia

8

NS-16

c
c
c

tlS-18

NS-19
NS-19

2. CATEGORIA FUNCIONAL DE TÉCNICD LEGISLATIVO

ASCENSÃO FUNCIONAL -

( 04 véigas)
SI'i'UAÇ

N O M E

1. Maria Sadia Batista

Assistente Social

l. c

I

A N T E R I O R

Categoria

Classe

Referência

Especial

NS-21

NO V A

I

·-:-=. "::egoria

Classe

Referência

ITécni:::: Legislativo

Especial

NS-22

Obs: Provida 01 vaga pela Única candidata habilitada.

;. -CATEGCR:::A l"UNCIONAL DE ADJUNTO !-EGISLAT::-VO
PROGRESSÃO ESPECIAL -

(07 vagas)

S I T U A
NOME

L

t1aria Clara Cruz Marcondes

2- Cibele Hammes

ç

Ã

o
N O V A

A N T E R I O R
categOria
Assistente Legislativo
Assistente Legislativo

Obs: Providas 02 vagas por ::·_as candidatas hab.i.litadas.

Classe

c
c

Referência

3345

Referência

Categoria

Classe

NM-29

Adjunto Le_gislatívo

Única

NS-14

HN-29

Adjunto Legislativo

Única

NS-14

Setembro de
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DatilÓgrafa

Especial

--NO V A

Re:fe-

Categoria

rência
NM-21

Classe

Adjunto Legislativo

Única

Refe-

rência
NS-14

-

2. CATEGORIA FUNC!DNAL DE ASSISTEN'l'E LEGIS_LATIVO
ASCENSÃO- FUNCtONAL -

(01 vasa provida na forma do art. 33 §§ 411 e 51:1 da

__ ,

s
NO H E

1. Hamilton Vieira Ramos

Resol~

ção 146/80)

ANTE R I

I

T U A Ç Ã

Categoria

Classe

DatilÓgrafo
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Senado Federal, em 05 de setembro de 1985

j~i~p-=
SECRETARIA GERA-L

OÂ MESA

(Resenha das matérias apreciadas de ]'1 a 31-S..SS)

ERRATA
No D~ário do Congresso, Seção_ lt, n_'1 lOS, de 5 de" setembro de 1985, págína 3147, coluna 2, onde se lê:
-SubstitutivÕ dã Câmara ao Projeto de Lei do Senado n'1 118, de 1977 (n9 3.228/80, naquela Casa), de autoria do Senador Jessé Freire, que dispõe sobre o cheque e
dá outras proVidências.
Sessão: 6-8-85 (extraordinária)

leia-se:
-:-Projeto de Lei do Senado n'i' 118, de 1977 (n'1
3.228/80, na Cãmara dos Deputados), de autoria do Senador Jessé Freire, que dispõe sobre o cheque e dá outras
providências.
Sessão: 6-8-85 (extraordinária)
Na página 3148, coluna I, onde se lê:
- Projeto de Lei da Câmara n"' 49, de 1985 (n"'
,5.565/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

Presidente da República, que dispõe sobre indenização
aos Ministros de Estado.
Sessão: 20-8-85 (extraordinária)
leia-se:
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da ·câmara n' 49, de 1985 (nY 5.565/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre indenização aos Ministros de Estado.
·
Sessão: 20-8-85 (extraordinária)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO
ANO XL-N• 111

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE i985

CONGRESSO NACIONAL------r
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.150, de 3 de julho de 1984, que "rel\iusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Oistrlto Federal, bem como os
das pensões, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.150, de 3 de julho de 1984, que "reajusta os valores de vencimentos, salãrios e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os
das pensões, e dá outras providências".
Senado Federal, 13 de setembro de 1985. -Senador José Fragelll, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 85, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.335.608.228 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e
oito cruzeiros).

Art. I' fi a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.335.608.228 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros), equivalente a 161.198.46 OR TN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 8.285,49, vigente em fevereiro de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção e equipamento do ProntoSocorro Municipal, 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, 12 de setembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.
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Oiretor Adiunto
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli,

Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 86, DE lY85
Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS S,OOO,O(JO.OO (cinco milhões de dólares americanos).
Art. I• É a Prefeitura Municipal da Cidade do R.ecire, Estado de Pernambuco, autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor deUS$ 5;uoo;ooO.O(J{cirico ·milhÕes de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de refinanciamento da dívida externa daquele Município.
Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 1•, item II, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Municipal n• 14.160, de li de julho
de 1980.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 167• SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE.I985
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
].2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
N~"

205/85 (n9 441/85, na origem), restituindo au-

tógrafo de projeto de lei sancionado.

1.2.2- Leitura de projetos
-Projeto de Lei dO Senado n~> 26IJ85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que obriga os estabelecimentos comerciais do ramo de produtos Veteri-

nários a ma-iúii'erri- um técfllOO ·resj:iõnSâVCl.
-Projeto

de [ei.do Senado n" 262/85, de autoria

do Sr. Senador Roberto Wypych, que dispõe sobre a
criação de Escolas Agrícolas Federais nos Yiunicí"
pios de Cascavel, Palatina e Medianeira, no Estado
do Paraná, a nível de 29 Grau.

1.2.3 - Requerimento

N'i' 345(85, de autoria do Sr. Senador Carlos Chiarelli, solicitando urgência para o Pi'ojeto de Lei da
Câmara nl' 245/84_ (n~'_3.85_8/84, na Casa de origem}.

1.2.4 -

D~ursos

do Expediente

SENADOR JOÃO CALMON- Reivindicação
db. Estado do Espírito Santo no sentido de receber
imposto devido pela Companhia Siderúrgica de Tubarão. Conferência proferida pelo Ministro Clóvis
Ramalht:te sobre a histórii-das constituintes brasilei~
ras, por ocasião -da inauguração do auditório da
Rede Gazeta.de Comunicação, em Vitória- ES. Iniciativa do Ministério da Educação em promover debates sobre o "Dia Nacioilal da EduCação".
. SENADÓR HUMBERTO LUCENA, -como
Líder- Balanço das atividades governamentais da
Nova República.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Problemas
enfrentados pela indústria do Estado do Rio de Janeiro depois da fusão.

l.2.5 - Comuilicaçiío da Presidência
Convocação da sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que dçsigna.

1.2.6 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n9 263/85, de autoria do
Sr. Senador Nivaldo Machado, que altera a Lei n'?
4.545, de 10 de dezembro de 1964 e dá outras provi~
dências.

1.3-0RDEM DO DIA
- P·rojeto q~ Lei da Câ-mãra n9 18/85 (N9
4.337/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a
_ criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Sarita Catarina e dã outras
providências. Aprovado. -À -sançâ"o.
-Projeto de Lei do Senado n9 228/81, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a
obrigatoriedade- de reprodução pelas Editoras de
todo o País, em regime de proporcionalidade, de
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obras em caracteres Braille; e a permitir a -rePrOdução
sem finalidade lucrativa, de obrasjã divulgadas, para

SENADOR ALFREDO CAMPOS-Eleição do
Engenheiro Bernardo Tolentino, para a Presidência
do Comitê de Distribuição de Energia Elétrica.

uso exclusivo de cegos. Aprovado, em 19 turno.
-Projeto de Lei do Senado n9 158/83, que regula
a utilização e a -liberaÇão -di co-nti- Vinculada do
FGTS, para a Construção e aquisição de casa própria .. .Aprovado, em 19 turno com emenda. À comrs~são de Redação.
-- -Projeto de Lei do Senado n9 20/84, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de maio de
1979, estabelecendo privilégio em favor dos locatários com mais de 80 anos de Idade, -no Caso âe des-pejo. Votação adiada por falta de quorum, após usar
da palavra o Sr. Nelson Carneiro.

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- 43• aniversário_da Associação dos Plantadores de Cana de A lagoas - ASPLANA.
-SEN;IDOR ALBANO FRANCO- Defesã-da-insta,_l_ãção çj_e~póloS ind~st~_iui~ com_ características ger~
minatív-as: no EStado ôe Sefgípe.

-- --1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da presente
sessão
-1.4-ENCERRAMENTO

-Projeto de Lei da Câmara n9 239/84 (n~'
3.739/84 na Casa de origem), que cria cargos de Procurador Militar de 2~ Categoria na carreira dõ Ministêrio Público da União junto à Justiça Militar e dã
outras providências. DiScussão encerrada, ficando a
sua votação adiada pof falta de quorwn.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 52/85 (n~'
2.771/83, na Casa de ori&em), que siriiplifica o registro dos contratos de alienação fiduciâria de veículos
automotor, embarcação e aeronave. Discussão encerrada, voltando às comissões competenteS em virtude
de recebimento de emenda em plenário.
-Projeto de Lei do Senado n~' 23Ij83, que dispõe
sobre a concessão -de amparo previdenciârio aos filhos dos trabalhadores rurais desde que invâlidos ou
portadores de defeitos ffsícos ou congênitos. Discossão encerrada, votação adiada por falta de quorum.

-2-ATA DA 168• SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE 1985

2,1- ABERTURA
22- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projeto
- Projeto d_'? Lei do Senado n~' 264/85, de autoria
do Sr. Senador Alfredo Campos, que determina a imi,-rCssão da data de fabricação e· dos preços do fabricaf)te e de venda ao consumidor, na embalagem de
produtos de fabricação nacional e dá outras providências.2.2.2 - Requerimento
- N~> 346/85, de urgência p-ãra o Projeto de Lei
do Senado n~> 256/85, que dâ nova redação aos artigos 41,45 e§ )9 do art. 55 da Lei nl' 5.682, de21 de julho de 1971 e dá outras providências.

1.3.1- D~scursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOÃO LOBO--=- Apelo ao· Ministro
Aureliano Chaves, em favor da conclusão das obras
da segunda etapa da Usina de Boa Esperança.
SENADOR CÉSAR CALS, como LíderRelatório da Federação dos Trabalhadores na Construção CivH do Esúido do Ceará, concernente ao alto
índice de desemprego que atinge aquela classe.
SENADOR NÉLSON CARNEIRO- Indicações
aprovadas pela Câniara -Municipal de Nova
Friburgo....;,;,RJ, reiterando a necessidade de ser feita a
cobrança do Imposto Territorial Rural atravês da
rede bancária, bem como protesto contra os aumentos da prestação da casa própria.
SENADOR ODACIR SOARES_- Críticas à administraçãO do Governador do Estado de Rondônia,
Sr. Ângelo Angelin,

2.2.3 - Comunicaçãº
-Do Sr. Senador Moacyr Dalla que se ausentarã
do País.
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guaína, Estado de Goiás, a contratar operação de
crêdito, no valor de Cr$ 152.711.060 (cento e cinqUentá e dois mílhões, setecentos e oilZe mil e sessen~
ta cruzeiros). Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução nl'
91f85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito, no valor de CrS 6.812.900.380 (seis bilhões,
oitoceqto_s_e qoze_milhões, nove~ntos Qlil, trez~ntos
e oitenta cruzeiros). Apro~da. À promulgã.ção.
-Projeto de Lei do Senado n~' 59/80, que acres-centa alínea ao art. 2'~' do Decreto-lei n9 869, de 12 de
setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão de
Educação Moral e Cívica -como di~ciplina obrigatória, nos sistemas de ensino do País, e dã outras providências. Aprovado, em segundo turno. A Comissão
de Redação.
2.3.1 - Matêrias apreciadas após a Ordem do

D~a

-:- Projeto_de Lei do S~na.do__n9 256/85, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n~> 346/85,
lido no Expediente. Aprovado, em primeiro e segundo turnos, após parecer da comissão competente. A
Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de_ Lei do Senado nl'
256/85, em regiffie de urgência. Aprovada. A Câmara
dos Deputados.
2.3.2- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIROComemorações do 137'~' aniversãrio do Almirante
Alexandrino Faria de Alencar, pela Associação dos
Suboficiais e Sargentos da Marinha, no Rio de Janeiro.
-

2.3.3- DesignaçãO- da Ordem do Dia da próxJma
sessão.
2.4 -ENCERRAMENTO,
3- ATOS DO PRESIDENTt DO SENADO

-

2.3 -ORDEM DO DIA

N•s 209 a 2Il, de 1985,

- Redação final do Projeto de Ld do Senado -n'i'
47/80, que -acreScenta dispositivo ao Artig_o_ 483 da·
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dã ou::~ra_s providências. AproV8da. Â -Câmara-aos Di!puta~
dos.

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

- Redação final- do Projeto de Resolução nl'
__ 88/85, que autoriza a Prefeit~ra Mu!_licipal de Ara-

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES_ PER. MANENTES

4- MESA DIRETORA

Ata da 16711 Sessão, em 12 de setembro de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli, João Lobo, Martins Filho e Alberto Silva

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Odaçir SoaresGabriel Hermes- Hélio GUeiros....:.... Alexandre CostaAlberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar
Cais- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira- Albano Franco
- Heráclito Rollemberg - Jutahy Magalhães - Lomanto Júriicir .:..._-João Calmon- Nelson Carneiro Itamar Franco- Murilo Badar6- Henrique santillo

-GaStão Muller- José Fragelli -,:_Saldanha DerziRoberto Wypych - Enêas Faria - Jorge Bornhausen
-Carlos Chiarelli - Alcides Sãldanha- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A lista de presença acusa o comParecimento de JS Srs. Senadores. Hi~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !~>-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autó~afo de P~jeto de Lei sancionado!.

- N• 205/85, (n' 441/85, na origem), de II de setembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da_ Câmara n~> 60, de
!985 (IJI' 4.990/85, na Casa de ori&em), que ••concede
pensão especial ao Padre Virgínia Fistarol (Ordem Salesiana)."

(Projeto de que se transformou na Lei n"' 7.362, -de
!985.)

- Setembro de !985
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicaÇão.
Sobre a mesa, projetaS de lei que serão lidos pelo Sr.
1~'-Secretãrio.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 261, de 1985
Obriga os estabelecimentos comerciais do ramo de
produtos •eterinários a manterem um técnico responsável.
o-congresso NUi::ional decreta:
Art. Jl' Aplic~tm-se, no que couhcrcm, ao-S estabelecimentos que comercializam produtos medicamentosos e
similares, destinados à pecuária, as disposições dos ãrts.
15 a 20 dn Lei n~> 5.991, de 17 de dezembro de 1973, aos
qu<~is é itriposta -a_ obrigaçiiá de mar:tterem um yeterinário
devidamente habilitado como técnico responsável.
Art. 2ç. Os estabelecimentos comerciais referidos no
artigO anteriOr; que estejam em fun~i~namento à diú~ de
publicação desta tei, terão o_ prazo in1prorrogável de cenw
to e oitenta ( 180) ~_i_ as_ puni Se ada piarem à exigência aqui
prevista.
-Art. 3<:> Esta lei entrará em vigor na data de- sua
publicaç1'ío.
Art. 41' Rcvogamwse as disposições etn cdntrârio.-

Justificação
Se o cstubelecimento comercializa produtos vcteriw
núrios e se_o uso índiscrirriinado de tais produtOs pode,
eventualmente, trazer prejuízos irreparáveis à pecuária _e
U economia, é justo, segundo nos parece, que sejam obrigados u munter, tanto quanto as farmácias _c drogarias,
um téCnico responsável durante todo o tempo de seu funciomimcnto e utendimentO .à clientela.
O que nUo se pode permitir é que tais produtos continuem sendo vendidos livremCnte. sem o resnaldo de uma
assistência técnica -especializada; responsá~el.
Sala dus Sessões, 12 de setembro de 1985.- Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇÃO ('[TADA
LEI N' 5.991,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.

CAPITULO IV
Da Assistência e Responsabilidade Técnicas
Art. 15. A farmácia e a drogaria terão, ob-rigUtoríamentc, a assistência iie técnico responsável, inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. __ ·--·
~ 1~' A presença do técnico responsáVel será obrigatória durante todo o horário de funcionamentO _do estabelecimento.
-- -§ 2~> Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico respõnsáYel substituto, para os caw
sos de impedimento ou de ausência do titul::ir. -§ 3~> Em razão do interesse público, carãctedzada a
necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e na
falta do farmacêutic_o, o -6rgão s-:.rnitário de fiScaliúção
local licenciará oS eitabelecimentos sob a responsabilidade técnica de prátiCo- de farmácia, oficial de farmácia ou
outro. igualmente inscrito -no Conselho Regional de farmáciü, na forma da-leL
Art, 16. A responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual. pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato
de trabalho do profisSional responsável.
§ I~> Cessada a assiStência téCnica pelo término ou alteraçUo da declaração de firma indivíduãf,-Contrato social ou estatutos da pessoa jurídica. ou pela rescisão d(_)
contwto de trabalho, o profissional responder{! Pelos

a tos praticados durante o período que deu assistência a9
estabelecimento.
§ 2~> A responsabilidade referida no_ parágrafo anterior subsistírá pelo prazo de um ano a contar da dat<Jem
que o sócio ou empr~gado cesse o vfnculo com _a empresa.
_
Art. 17. -Somente será -permitido o funcionamento
da farmácia e drogaria sem a assistê"ncia do técnico respons{\~el. _ou de seu_ Substituto, pelo prazo de até trin.ta
dias, período em que n~o serão aviadas f6_rm_ulas }~agis
trais ou oficinais, nem vendídos -mediCamen{os SUJeJfos a
regime especial de controle.
Art. !8. É facultadO à "farmácia ou drograríil manter
servíçO de atendimento ao público para aplicação de injeçõe._<; a cargo de técnico habilitado, oQservada a prescrição médica.
§ I~> Para efeito deste artigo o estabelecimento dever{, }er_ ~~~ti privativo, equip<:tmento e acessprios aprOpriados, e CUm~_"trir os preCeitos Sa~itários _pe~t_inentcs:
§ 2~> A farmácia poderá mantêr iibô"rator"iõ-~e-â"n<ili
ses clínicas, desde que em dependênci~ dls_t_inta S?parada, e sob a responsabilidade técnica-dO fa-rmacêutico-bioquímico.
Art. 19. Não dependerá de-·assistêncíã técnica e resw
ponsabilidade profissional o posto de medicamentos e a
unidade volante.
Art. 2b. A cada farmacêutico será- Permitido exercer
ti dirCç~o técnica de, it_O-m(L_x_imo, duas farmácias. sendo
uma coinerciãf uma hospitalar.
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(Ãs Comissões de Co~stiruição e Ju.~tlça, de Economia e de Agricultura)

PROJETO_ DE LEI 'DO SENADO
.-N• 262, de 1985
Dispõe sobre a criação de Escolas Agricolas Fede-rais nos Municípios de Casc:avel, Palotina e Medianeira, no Esta~o do Paraná, a níVel de 2"' grau.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i<? Ficam criadas 3 (três) Escoias AgríCoias Few
derais no Estudo do Paraná, sendo uma no Município de _
Cascavel, outra no de Palatina e outra no de Medianeira,
incumbidas de ministrar Cursos técnicos em agropecu[,ií<i-. <i ilível de '1!!- gr:fu-.
Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino de
que truta este artigo ~etão subordin:,tdos a,o Ministêrio
da EdUcação.
·
·
Art. 29 As despesas com a instalação das Escolas
Agrícolas cte Cascavel, Palotina_e Medianeira, correrão à
conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialF AS. consignando-se nos próximos orçamentos da
UniUo tiS necessárias para sua manutenção e funcionamento.
Art. ."W Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç~o.

Art. 4<:>

Revogamwse as disposições em contrár_i?·
Justificação

O selar primúrio da região oeste do Paraná é dos
mais dirüimlcos e tecnificados do a tua I estágio da economia nacional, com níveis elevados de produtividade, result~nte da utilizaç~o generãFzada de ínsumqs modernos. especialmente técnicas agrícolas recomendadas, mecanização e emprego de sementes selecionadas.
A microrregitto detêm a primeira posição em área,
quanto ao~ cultivos de trigo (45%), da soja (37%) e do
milho (16%), _da Mca cultivada do Estadq,
Aproximadamente 70% das proprieda-des regionais
têm menos de \00 hectares, o que revela a estrutura
agrúr-ia- com:posta de minifúndios produtivos.
A tendência regional, pelo inct?ntivo do Sistema Cooperutivistu. é desenvolver uma grande _diversincaç-d.O--na
produção agrícola, atendendo .à crescente demanda de
gêneros alimentícios.
Todavi:.t, essa me..<>ma microrregião, constjtu[da por 29
municípios, ressente-se, por ser de V9t;tção eminentemente ag_rícola. de Escofus Agrícolas que possam, na forw
mação d~e técnicos em agricultura e pecuária de nível médio. ;,1mpliar as suas possibilidades, preenchendo, ainda,
uma jusht expectativa da juventude estudantil da região e

da comunidade que clama, há muito, por escolas desse
porte e desse rl1vel.
Ademais, a criação de três Escolas Agrícolas Federais
nos municípios de Cascavel, Palatina e Medianeira, formando técnicos pura agricultura e para pecuária, fixará
os }éq"lic_os na região, poiquc dela são oriundos. Injetarâ
___ técnicas modernas e compatíveis com as Condições e pe-_.,ç_uUaridaçi~s locais e, em médio prazo, ensejará substancial aumento da produção e da produtivídade, com uma
nova consciência da importância ·social da terra e da
agropecuána.
Ressaltewse., ainda. que as Escolas em questão atende-rr_io u um_u popülnçüo superior a um milhão de habitantes,. loc_al_iz;Lc:la r;;;m Ar~a equivalente a 11,6% do Estado,
responsável por 34% da produção de grãos no Paraná.
_ Assim. pois, a criação das Escolas Agrícolas Federais
pretendidas, numa região cujas atividades econômicas
giruin e-m tOfno da agrOpCCuária, será, indul)itavelmente.
medida fundamental para o desenvolvimento das potenClalid:.tdes regionais c dos recursos humanos ali existentes.
Finàlmente, assinale-se. que, em atendimento à expressa determinaçUo constitucioi"lal, a presente proposição prevê_que a instalação das _três E."icolas Agrícolas
cm Cascavel, Palatina e Medianeira, no Estado do Paran{t, é subordinada à p.révia consignação no Orçamento
-da Unit10, das dotações necessárias, aSsim como- a
criaçUo dos cargos e empregos indispensáveis ao funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da Repllblicu. através do Ministério pertinente,
Sala d<JS SCS;.'>Ões. 12 de setembrO de 1985.- ~Qberto
'WypyCIC .
.
--

(íis Comissões de ConstituiÇão e Justiça. de Educação e Cultural e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Os projetas lídos serão publicados remetidos às comissões compe-tentes.
Sobre a.mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.

e

É lido o seguinte

REQUERIMENTO .
N• 345, de 1985
Requeremos _urgência, nos termos do art. 371, alínea
"C" do Regimento Interno, pa"i-a com o Projeto dC: Lei
da Câmara n~> 245, de 1984 (n9 3.858/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza a transferêncía da participação da União
Federal no C'apital da Companhia Nacional de Álcalis.
-âaS Sessões, 12 de setembro de 1985. _- Carlos
Oliarelli.

sara

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento lido será, noS termos regimentais, incluído em Ordem do Dia,
Há oradores inscritos.
Co_nceçio a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOA.O CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na próxima semana, o Governador do meu Estado,
Sr. Gerson Camata, estarã em Brasília para continuar
. trav_aildo b.<,ttalha, tentando conseguir pagamento na ordem d_e 100 bilhões de cruzeiros da Companhia Siderúrgica de Tubarão, que insiste em não pagar os impostos
devidos ao Espfrito Santo pela transferência para a Kawasaki do pátio de minérios e de outras benefeitorias.
JniriiaJI:n.enlc, a referida Companhia tentou obter isenção
do pagamento desses-impostos. Tendo sido indeferido o
seu requerimento, recorreu à Justiça e conseguiu limiriãf,
evi~JldO!_ ª~~11;1, o pagamento dos tributos devidos ao
Tesouro do Estad_o._Como Membr_o da bancada federal
do Espírito &tnto, sinto-me no dever de assegurar ao
Governador do_ Estado o apoio de todos nós para essa
justa reivindiçição.
_Aproveito também a oportunidade para destacar que
untem, na capital do meu Estado, a Rede Gazeta de Comunicaçõ_es inaugurou o seu auditório com uma conferência do jurista capixaba Clóvis Ramalhete sobre ..A
História das Constituições e das Constituintes"- do BrasiL
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Clóvis Ramalhete é um dos nossos mais notâveisjuris~
tas. Ele foi juiz da Corte Int~rnacional de Justiça, em
Hay<t; depois, exerceu as funções de Consultor~Geral da
República e se aposentou, finalmente, como Ministro do
Supremo Tribunal FederaL A conferência de Ctóvjs Ra~ _
malhete alcançou êxito extraordinário, tendo sido o eminente capixaba aplaudido de pé por todos os presentes.
Certamente, Clóvis Ramalhete vai dar inestimável contribuição à elaboração da Nova Carta Magna.
O Sr. Moacyr Dalla- Permite--me V. E>;'_ um aparte,
nobre Se nadar? '
O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador Moacyr Da !la.
-

O Sr. Moacyr Dalla- Quero congratular-me com V.
Ex• duas vezes -·primeiro, pelo enfoque da operação
trhwgular feita entre a Kawasaki Steel Corporatioit C-o
Governo do nosso Estado, e a a dação das medidas que o
Sr. Governador vem tomar, no sentido de carrear maior
receita para o Espírito Santo. Acho justo e conheço o parecer do Sr. Henrique Prett, quando Secretário da Fazenda do Governo anterior; dias apóS; em coriver:Sa cOm
o eminente Deputado federal Nyder Barbosa, Secretário
da Fazenda, que também ínsistiu na cobranqa desses impostos, tivemos plena convicção de que o Sr. Governador terá o êxito de alcançar e carrear mais recursos para
o nosso Estado. Com pennissa venia de y. Ex• junto,
também, os meus aplausos à Rede Gazeta de Televisão
pela inauguração do seu audi(óiiO e Quero diZer da jUSteza, da sinceridade das palavras de y. Ex~ ao _eminent~ju
rista capixaba Dr. Clóvis Ramalhete. Nós Õ conhecemos, temos estreitas relações de amizade~ e quando S.
Ex• teve oportunidade_ de representar o nosso País em
conselhos internacionais se houve muito bem. Como
Consultor-Geral da RepUblíca, o Espírito SariiO noS deu
um dos seus mais ilustres filhos. Receba, pois, V. _Ex~ não
só a manifestação do meu apreço pessoal, mas todos os
aplausos possíveis pela oportunidade do pronunciamen-

to.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•. nobre
Senador Moacyr Dalla, as palavras de apoio às démarcbes que vai realizar aqui em Brasília, na próxima semana, o Governador do nosso Estado, Sr. Gerson Camala,
e também pela sua solidariedade no momento em que estou destacando a feHz iniciatiVa da Rede Gazeta de Comunicações, que convidou o luminar das letras jurídicas
do nosso E,s(ado para proferir magistral conferência
sobre tema de excepcional importância. Destaco tainbém o trabalho admirável que realizaram os Secretários
da Fazenda Henrique Prett e, mais recentemente, N)'der
Barbosa, na defesa dos interesses da Fazenda caplxaba,
no episódio da CST.
Agora, desejo cOrrientar uma feliz iniciativa do eminente Ministro da Educação, __ Senador Marco Maciel,
que decidiu promover debates em todo_o Brasil, no próximo dia 18, que assinala o .. Dia Nacional da Educação". Aqui em Brasília, em todas as capitais e em todos os municípios do nosso País, serão realizadas confe~,
rências e discussõ_es sobre o tema Edu~çãO.
No mort:~ento em que o' Orç2:mento da _LI_J?._i~o para
1986 destina à manUtenção e ào desenvõivímento do en~
sino, no cumprimeilto" do-§ 4'i'd0 .are r?-6 d3 Consiituição, o total" de 38 trilhões, 7_72 bilhões de_ cruzeiros,
que tepresentam 13,35% da receita de impostOs federais,
em contraste com apenas 4 trilhões, 986 bilhões de cruzeiros que o OrçamentO do corrente ano de.I98S-reseiY.l
para a Educação, registro, com profun~_o Pesar,_a reação
que começa a surgir, por parte de municípios de São
Paulo, contra o cumprimenta_do paragráfo4~> do art. 176
da Constituição.
··
Recebi dois recortes de jornais paulistas- urri~ -de A
Tribuna de Santos, e do jornal Cidade de- Santos, pertencentes ao grupo da Folha de S. Paulo, ambos do dia 29 de
agosto.
Nessas matérias, há um resumo dos -debates travados
no dia 28 de agosto, em São Paulo, em que prefeitos daquele Estado resolveram, segundo um dos jornais, partir

para- uma campanha de hÕstilidade à execução dessa
conquista do Congresso Nacional. O jornal Cidade de
Santos publica a manchete: "Declarada guerra à Lei Calmon"- que se refere à mi ilha proposta de emenda, que
.se trunsformou noS 4~> do art. 176 da Constituição.
-A- certa alturu, o jornulista salienta:
..J:?aí para a_ fr~nie a lei fo:i tachada de ridícula,
discricionária, de!magógica, e muito mais coisas,
_com algumas propostas: não orçar coisa alguma, segundo a nova lei, e esperar pelo indeferimento das
cont-as de 571 muniCíPios paulistas, pelo Tribunal de
Contas ... "
Obviamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deve es-

~~~ ~~o~~n~~~~~-ve incompreensã_o -~a parte dos prefei~
O Sr. Nivaldo _Machado- Permite V. Ext. um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Concedo, com o maior
prazer, o aparte ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado - Eminente Senador João
como já tive oportunidade de sal.ientar no plenário da Comissão de Educação e Cultura desta Casa, na
sua última reunião, custa crer que alguém neste País tenha feito uma referência tão melancólica, conforme essa
de que nos dá conhecimento V. Ex•, a respeito da lei que
regulamentou a emenda que tomou o seu nome. Não se
. pode adm_itir que AdministradoreS púb!icos: PrefeitOs,
Secretários ou Técnicos de Educação se manifestem desse modo em torno da chamada Lei Calmon. que foi justamente considerada pelo eminente MiniStro~ da Educação, Senador Marco Maciel, como a Lei Ãurea da
educação. Essa lu(a de V. Ex•, que foi coroada com a
aprovação e posterior sanção da lei ordinária 'que regulamentou a emenda, atribuindo 13% dos recursos pllblicos
federais paru a_ educação, credencia V. Ex~ ao respeito e
ao retonhecimentO do povo brdsileiro e de todos quantõ.S têm -respõ"ils-abilidade na gestão da coisa p'óblica. V.
E:t_:!11erece ~s maiores h9menagens por_ e~sa vitória, que
é também -do País. VeJo com tristeza pessoas desavisadas, que não estão à altura dos cargos que ocupam, fazerem julgamento dessa natureza. Hoje, o Ministério da
Educução tem condições de realizar uma obra sem precede.nte, graças ao dinamisln_o e à compet~~cia que o caract~rizam, mas é preciso_ qüe se diga que Os instrumentos
necessários para ajudá-lo nessa missão, foram proporcionados pelaemendade autoria de V. Exf De for91a que
vejo-com tristeza, como V. Ex• também, manifestação
desse teor que não tem razão de ser em nenhum País,
pril)_cipalmente num país como" o nosso, que precisa de
vultõsas verbas para a preparação dos seus recursos hum_anos, necessários para o desenvolvimento, com justíça
sqç_iuJ.
Cal~.on,

O Sr. Joâo Calmon- Agradeço a V. Ex~~-nObre Senador ~ivald_o M?~.h;ld_o, o seu aparte, que focaliza c_Qm
mUita propriedade esse infeliz atítUde de alguns PrefeitOs
paulist;ts q1,1e__ c::hegaram a cogitar da apresentação de
nova proposta aqui no Congresso, no sentido de modificar a admirável conquista do Congresso Nacional que,
para ser vitoriosa, exigiu nada menos de nove anos. Estou certo dt--que os- Prefeitos, quando forem bemesclarecidos, vão reformular a sua posiçã_o, porque é precisam~nte em Si! o Pª-!.Ilo__que, segundo o livro Educaçio e
Trtuisiçio D~mocrática, de autoria da Professora Guio~
mar Melo, Sçcr~!ária)V):u_ni_cipal de Educação da Capital
de São P.dulo, há escolas de primeiro grau que mantêm 4
a 5 t>urnos, apenas com 2 horas de aula por dia. Há necessidade do cumprimento rigoroso do novo dispositivo
constitucion_al, ao mesmo tempo em que todos nós devemos_~Jªt flJO_I;?_iJj_~acl_o_s_ para aprovação da Emenda A ir~
toq .$a.ndoval.__q'ue vai tornar possível a aprovação, pelo
Congresso Nacio_nal, de uma reforma tributáiia de'emergCncia paru beneficiar_Ç)S Municlpios que, realmente, noS
últim9s anos, têm sido, sistematicamente, espoliados
pela l!ni_~o. que arrecada impostos dos !=:st~dos e MunicípiOS, OevOfvendo-lhes, depois, somente algumas migalhas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO:

ORÇAMENTO DA UNIÃO -

1986

Verbas para Educação
Receita tributária global: CrS 305,152 trilhões.
Receita de impostos: Cr$ 297,950 trilhões (caso calculados sobre essa receita, que a SEPLAN chama de "receita bruta de impostos", os 13% corresponderiam a Cr$
38,733 trilhões).
Receita líquida de impostos: CrS 205,863 trilhões (esse
total corresponde à receita de impostos menos a parcela
dela própria, que é transferida aos Estados e Municí-

pios).

.

Recursos cõrrespondentes aos l3% da educação, nos
termos da emenda Calmon: CrS 26,762 trilhões_
Recursos conferidos ao Ministério da Educação: CrS
38,772 trilhões.
Recursos provenientes de impostos af incluídos: Cr$
27,500 trilhões (acima portanto do limite de 13%, desde
q_ue se aceite o conceito de receita liquida, o que importaria transferir aos Estados e Municípios também o ônus
de aplicar 25% delas no ensino como determina a emenda).
Outros recursos do MEC: salário-educação, Cr$ 2,140
trilhões, FINSOCIAL, Cr$ 5,100 trilhões. (Ob&.: arrecadação total do salário-educação incluída no orçamento:
Cr$ 6,420 trilhões. TransÍerência do salário-educação
aos Estados e Municípios, Cr$ 4,280 trilhões.)
Emenda Calmon: aprovada pelo Congresso a 24 de
novembro de 1983, promulgada a I~> de dezembro de
1983, regulamentada pelo Executivo (mediante projeto
de lei aprovado pelo Congresso) a 24 de julho de 1985.
Efeito --orçamento de 1985: receita global, Cr$
88,872 trilhões; dotação para o MEC, Cr$ 4,986 trilhões;
percentual, 5,61% do orçamento, 8,68% da receita de impostos.
Orçamento de 1986: receita global, Cr$ 375,1 trilhões;
dotação para o ME, Cr$ 38,772 trilhões; percentual,
13,35% da receita de impostos.
Cresçi.mento nominal das verbas para educação:
784%; crescimento real da~ verbas para educação, aproximadamente. 330%.

DECLARADA GUERRA
À LEI CALMON
Os secretários municipais de finanças estão em pé-deguerra com a chamada emenda _João Ca~mon, que se
transformou na Lei n' 7.348/85. Os primeiros tambores
dessa guerra soaram ontem, em Santos, durante a reunião dos "homens do dinheiro" (ou auxiliares dos titulares) de dezessete cidades do litoral~sul, Baixada·santista,
ABC e Campinas; irritados- senhores ameaçaram simplesmente não cumprir a lei e até acionar judicialmente o,
governo federal, além de exigir a imediata aprovação da
reforma tributária de emergência que continua dormindo_ nas gavetas.
Mas o que estaria levando esses ci_osos senhores a uma
situação de_ quase insurgência? Ocorre o seguinte: a legislação existente antes da emenda Calmon previa a aplicação de 20 por cento da Receita Tribut_ária para educação, mas com ela esse teia foi levantado para 25 por
cento. Até aí tudo bem, já que vários municípios (inclusive Santos)já aplicavam rriais do que isso. Acontece que a
lei manda aplicar no ensino, genericame-nte definido, inclusive o militar, 25_ por cenlo das transferências de tributos federais e estaduais, além do novo teta. "E aí a coisa pega", como lembrou o secretãrio santistaArthur Rivau.
"É absolutamente impraticável isso, ê um absurdo",
segundo Francisco COcei, secretá~io de Santo André.
"Uma inconsequência", conforme- o ·secretãrio de São
Bernardo, Vitória Pustiglione, preocupado com os ''brutais cortes" que será obrigado a fazer em iteris importantes de seu_ orçamento. A mesma posição da maioria dos
representantes presentes. Problemas adicionais: o Tribunal de Contas está vigilante e o orçamento para o próximo ano deve ser apresentado aos Legislativos, dependendo do procedimento de cada cidade, entre os primeiros
dias e o fim do próximo mês. O que fazer?

3352

Sexta-feira 13

Celina Kumura, do Centro de Estudo e Pesquisas de
Administração Municipal - CEPAM -_que deveria
dar indicação, só pôde dar uma orientação óbvia: ''Essa
lei foi uma bomba. Também não fomos consultados. O
CEPAM entendeu de orientar os municípios a fazerem
os cálculos e orçarem esse total conforme determina a
lei, enquanto se busca solução". Foi a chtadeira geral.
..Como vamos fazer isso",-perguntavam exaSperados os
secretários.
Daí para a frente a lei foi taxada de ridicula, discriminatória. demagógica e muito mais coisas, cOm algumas
propostas: não orçar coisa alguma, segundo a nova lei, e
esperar pelo indeferimento das contas de 572 município_s
paulistas pelo Tribunal de Contas; exigir a imediata
aprovação da emenda Ayrton Sandoval, de reforma tributária, que ca~ce:Iaria essa parte da lei Calm~n que se
julga perniciosa (mas muitos narizes sé torceram de incredulidade), e, por fim, apresentar uma moção alertando a República para o problema. Ontem ele fOi só empurrado com a barriga.

"MUNICIPIOS CONTRÃRIOS A
MAIOR VERBA PARA ENSINO
Os secretários-Cit! "'Fin~riÇãS -~é _19 _Municípios que
participaram da reunião com técnicoS do Centro de
Estudos e Pesquisas da Administrã.ção MufliCií)al....:..._CEPAM - , durante quase toda a tarde de ontem,
no salão nobre da Prefeitura, _decidir~m pressionar
o Governo Federal, para que seja mÕdificada a Lei
n~' 7.348, de autoria do Senador João Calmon (J?).
As prefeituraS não se julgam em condições dC obedecer essa lci, sancionada recentemente pelo Presidente José Sarney-, poiS ela determina a aplicação de
25% da receita tributária, inclusiVe dos impostos repassados pela União e pelo Estado, no ensino do 19
grau.
Além de pedir a reforma da Lei n9 7.348, a moção
aprovada na reunião de ontem defende a manutenção do art. 15 da Constituição, que obriga a aplicação de 2~ da r~eita tri~utãria obtida no próprio
município, sem fevar em conta os recursos transferidos, como Imposto de Renda e lCM. Para se ter
uma idéia da extensão da Lei Calmon basta citar
que a Pl'efeitura de Santos teria que destinar no
orçamento deste ano Cr$ 41 bilhões para o ensino,
em vez dos CrS 28 bilhões que foram estimãdos.
Entre as justificativas para exigir a reforma da
lei, os secretários argumentaram que os municípios não têm condições de prever corretamente aquilo
que vão receber da União e do Estado. Lemb-raram
também que as disposições da nova lei tornaram-se
'impraticáveis na elaboração e execução das peças
orçamentárias para 1986 porque ·~a quase totalidade das receitas municipais do próximo a rio jâ se encontram comprometidas com os custeios, a dívida
interna, encargos e inVestimentos, alguns dos quais
jâ definidos em orçamentos plurian.uais".
Por último argumentaram que a grande maioria
dos municípios sobrevivem quase que exclusivamente com as transferências dos recursos da Uniã,o
e dos Estados ..e não podem ser surpreendidos com
a ampliação de suas obrigações, o que se revela tam:.
bém nas execuções orçamentárias. quase todas padecentes de déficits crôn1c0s"~
-- -Segundo os representantes _do CEPAM, órgão
subordinado à Secretaria do Interior, o Tribunal de
Contas do Estado deverá fisCalizar os próximos
orçamentos, a fim de verificar se a Lei Calmon esiã
sendo cumprida. Por isso, durante o encontro .de
ontem ficou também decidido que os Municfpios
poderão adotar providênci~ judiciais que entenderem oportunas, para anular a e.xigê:ncia da nova lei,
argUindo inconstitucionalidade.
Emendà Sandovd

O secretário de Finanças da Prefeitura de Santos,
Artur Rivau, aproveitou o encontro de ontem para
apresentar outra moção, que também foi aprov:ida
pelos presentes . .Trata-se de apelo para a imediata
aprovação pelo Congresso da Emenda Airton Sandava!, que representa o pensamento de Tancr~do
Neves, pois implantará a Reforma Tributãria de
Emergência, ampliando os recursos financeiros destinados aos Estados e Municípios.
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Cópias da moção serão encaminhadas ao Presidente José Sarney; ao Presidente da Câmara Federal, Ulysses Guimarães; ao Presidente do Senado
José fragelli; ao Ministro do Planejamento, João
Sayad; ao Ministro da Fazenda. Dilson Funaro; aos
líderes das bancadas na Câmara e no Senado e ao
Presidente da APM, Orestes Quércia.
Participaram da reunião de ontem representantes
das prefeituras de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Eldorado, ltanhaem, Iguape, Juquiã.
Jacupiranga, Miracatu, Pedro de Tolt:do, Peruíbe,
Sete Barr.as, Mongaguâ. Osasco, Campinas. São
~ernardo do Campo e Santo André. Quem abriu o
encontro fõi o Prefeito Osvaldo Justo, que fez um
resumo das atividades do Colegiada de Prefeitos do
Litoral Sul, e enumerOU algumas dificuldades que a
Prefeitura enf(enta, arcando com responsabilidades
do Estado e da União."

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a
p~lavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
L1der.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISXO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para wna breve
comunicação. "Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Minhas primeiras palavras são de saudaçãO ao nobre
Senador H um berto Lucena, que retorna ao convívio desta Casa e ao serviço da Nação.
Sr. Presidente, quando se fez a fusão do Rio de Janeiro
com o Estado da Guanabara se anunciou que ali se construiria o segundo pólo eConômico. No entanto, ainda
onlem, na mesa· redonda sobre política industrial dentro
do II Encontro de Economistas do Rio de Janeiro, o economista João Paulo de Almeida Magalhães, Professor
Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma no jornal O Estado de S. Paulo:

..A produção industrial do Rio de Janeiro vem
caindo vertiginosamente nos últimos anos e, a continuar nesse ritmo, o Estado passarâ antes do final do
século a ocupar o q'uarto lugar entre os Estados com
forte parque industrial, sendo superado por São
P..aulo., Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Ao falar sobre os problemas da indústria no Rio
de Janeiro. o professor-da UFRJ. João Paulo de AImerda Magalhàes, mencionou os números da prO.:
duçào industrial no período 1970a 1980, mostrando
que, enquanto o valor da produção industrial cresceu IS% em Minas Gei-aise 14% no Rio Grande do
SUl, no Rio de Janeiro não passou de9,34% naquele período.
·
S~.

Presidente, ao mesmo, tempo, e no mesmo jornal:

.. A PETROBRÁS anunciou, ontem a existênCia
da maior jazida de petróleo até agora deliniitada na
bacia. de Campos, coin reservaS de "cerCa de 400 milhões de ba.rris, equivalentes a 40% das reServas de I
bilhão e HX)' milhões de barris existentes naquela
área. Os poços desse novo reservatório devCrào pro.duzir cerca de 10 mil barris por dia. uma elevada
produtividade, jã que a média de produção na -regiãó é de 3 mil barris diários por poço.·
Ainda sem nome. o novo campo de petróleo
·situa-se na parte nordeste da bacia de Campos, a
certa de IIOquilômetroS da costa.. Nele já tinha sido
perfurado o poço Rio de Janeiro 305, reve!and4?-se
produtor, descoberta agora confirmada pela perfuração do poço de extensão Rio de Janeiro 316, cuja
produção em teste atingi ti 2.470 barris por dia, limitada a esse volume pela diminuta abertura de meia
polegada na tubulação de extração do óleo.
Sr. Presidente, esse contraste mostra que o Rio de Janeiro, depois de tantos anos de fusão, longe de ser o pólO
econômico que se esperava, continua lutando com grande dificuldade, e só a redenção do petróleo poderá devo!-

ver ao Estado aQuela expectativa de crescer como desejam todos os brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer e grato a V. Ex•. Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alvevir Leal - Alcides Paio- Gaivão ModestoCarlos Lyra - Luiz Cavalcante - Moacyr Dalla Amurai Peixoto- Alfredo Campos- Severo GomesBenedito Ferreira -:- Lcnoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
convoca sessão ex'traordinária a realizar-se hoje. às 13
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérías:
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 47.
de 1980.
·
.
- Redações finais dos Projetas de Resolução n9s 88 e
91, de 1985; e
- Projeto de Lei do Senado n9 59, de 1980.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
prC?jeto de lei que 'será lido peio Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 263, de 1985
Altera a Lei n<:>-4.'545, de lO de dezembro de 1964e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O§ 29 do art. 9~> da Lei n9 4.545, de 10 de dezembro de 1964, passa a ter a seguinte redução:
~~~

·······························

§ 2t' A Administril.Ção Regional serã chefiada
por um Administrador Regíonal, de livre nomeação
do Governador, dentre cidadãos de comprovada
ido.~eid<lde, competência e experiência adminiStT:itívu
Art. 2t' Es.ta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrãrio.

.Justificaçio
A Lei nt> 4.545~ de 1964, ê a Lei Orgânica do Distrito
Federal, tendo reestruturado a sua administração, organizada 001 forma da Lei n'i' 3.751, de 1960. No que diz respeito à nomeação. pelo Governador do Distrito Federal,
dos Administradores Regionais, das diferentes chamadas Cidades-Satélites, a Lei nv 4.545 estabeleceu uma
norma que agora se afigUrou de todo inconveniente,
criando !'iério embaraço ao Governador do Distrito Federal para nomear tais auxiliares.
A referida lei estabelece, no parágrafo segundo do seu
artigo 9\', que os administradores regionais devem ser_ nomeados ··dentre servídores de comprovada idoneidade e
experiência adniinistrativa, integrantes ou à disposição
do sistema de administração do Distrito Federal".
Diante d<.l díliculda.de havida, ·uma vez que o Governador decidiu cumprir à risca a re'ferida lei, embora nos
anos anteriores ela não tenha sido obedecida, urge modificar esse dispositivo, quanto mais que, na capital da República, onde funcionam os Ministérios e a sede da grande parte das companhias estatais. grande ê a oferta de
pes.:.ro·al cap<ICitado que pode ser requisitado pelo GOF.
para exercer <.\q~ela':'t Administrações.
.
O projeto enYcausa abre a escOlha a qualquer cidadão
brasileiro que tenha comprovada idoneidade e exper_íê:ncia-o:JdminístratrVit, seja dos quadros do GDF ou não, de
fonri.a a posSibilitar uma admirlistraçã-o.competcnte p.úa
as Cidades.-So:ttélites do Distrito Federal, conforme sugeriu o Jõ-rnafisüi -Esaú de Carvalho, em matéria de sua autoria.
t uma modificação que precisa ser feita com Urgência.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1985.- Nivllldo
Machado.

LEGISLAÇÃO C'ITADA
LEI N• 4.545,
DE 10 DE DEZEMBRO DE t964
Dispõe sobre a reestruturação administrath•a do
D~sÚito Federal, e dá outras providências.
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Das

TITULO IV
Regionais

ORDEM DO DIA

Administraçõ~s

Art. 99 O Distrito federal será dividido em Regiões
Administrativas. para fins de descentralização e coordenação dos serviços de natureza local.
§ I~> A cada Região AdnliriTS:fratiVã corresponde:râ
uma Administração Regional à qual c-.tberá representar
a Prefeitura do Distrito Federal e promover a coor~e
nação dos serviços em harmonia com o interêsse público
local.
§ 2~> A Administraçüo Regional será chefiada por
um Administrador Regional, de livre nomeação do Prefeito, dentre servidores de comprovada idoneidade e experiência administrativa; -Integrantes ou à disposição do
sistema de administração do Distrito federal.
§ 3~ O Administrador Regional deverá residii obri!,mtóriamente, na sede de sua Regíão, desde que lhe sejam proporcionadas condições para este fim.
(As C'omi:r:sões de C'onsJituicão e Justiça e do Di'slrilo Federal.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O projeto serã
púbJicado e remetido às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -
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Estã finda a

Hora do Expediente.

Passa-se à

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA

Ih!m 1:
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara ni' 18, de 1985 (n9 4.331/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a criaç.ã~ de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
-Santa Catarina e dã outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 526 e 527,
de I 985, das Comissões;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Passa-se à votação da matéria que nos termos do inciso H, alínea b, do art. 322 do Regimento Interno, depende para sua aprovação do voto favorável da maioria abSOluta da composiÇão da Casa, devendo ser feita pelo·
prOceiséJ:CJetrórilco; mas, tendo havido entretanto acordo entre as Lideranças, a matéria serã submetida ao Plenãrio pelo processo simbólico.
Votação do projeto, em Segundo turno.
Os Srs.Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

N• 18, de 1985
(N9 4~37/84, na Casa de orlgein)
De iniciativa do Tribunal ·superior Eleitoral
D~pôe

sobre a crfaçiio de cargos na Secretaria do

Tn1Ju:nal Regional Eleitoral do Estado de Sauta Catarina e dá outras provJdênclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Ficam criados, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Santa Catarina. os cargos constantes do Anexo a esta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos de
provimento efelivo preVistOs neste art'igo far-se-á de
acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais Eleitorais, observadas as
disposições do§ 2'1 do art. 108 da Coõstituição Federal.
ArL .29 As despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina ou de outras para esse fim destinadas.
Art. J9 Esta_iêi êõfi-â em Vigor na data de sua PUb-licação.
__ _ _
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO A LEI N.0
, DE
DE
DE 198
!fR.lBUNAL RE<HONAL ELEr;J:ORAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
C~rgus criados (Art. 1.~)
GRUPO-OUTRAS A'):'IVIDADES"DE
... ,.. NíVEL S)JPERI9R -r CÓ\ilgo .TRE.-NS-900
.

~

Cargos

Categoria Fnnclonnl e C!Moc
Çontador

Código

ltclcri!ncla

A

GRUPb-OUTRAS ATIVIDADES·bE NíVEL Mll:DIO-'-- Códlgo TRE-NM-1000.
Cargos..
I

t·

Código

Categoria. Funcional e Classe

Técnico de Contab!lic!a<!e
''I'ééhico de'C!nitatiilidade

NM-24 a·'29
NM-17 a·23

~cNM·IC42

B
A

TR.li:,NJ-4-1042

GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA Código TRE-TP-1200
Cargos

Categoria. Funcional e Class.e
Motorista Oficial
Motorista O fiei al

E;

A

Código

TRE-TP-1201
TRE-TP-1201_

GRUPO-SERVIÇ9S AUXILIARES -

cargos
2

.8
lO

Categoria. Funcional e Classe

Datilógràfo
patÜ<jgrafo
· Dat!lógrafo

-.E
B
A

Referência
NM-17 a 23
NM- 7 a 16

Código TRE-Sh-800

Código

TRE-BA-802
TRE-SA-802
'J;'RE,SA-802

Referência

NM-17 a 19
NM-12 a 16
NM· 4 a 11

..
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 2:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 228, de 1981, de autoria do S_eri,ador
Gastão" MUller, que autoriza o Ministério da Edu-

cação e Cultura a disciplinar a obrigatoriedade de
reprodução pelas Editoras de todo o Pafs, em regime de proporcionalidade, de _obras em caracteres
Braille; e a permitír a reprodução sem finalidade lu-

crativa, de obras jã divulgadas, para uso exclusivo
de cegos, tendo

PARECERES, soo n's 334 e 335, de 1984, das

Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCiOnalidade e jurldicidade, com voto vencido do Senado:r
Helvídio Nunes; e
-de Educação e CUltura, favorãvel.
Votação do projeto, em primeiro tur"iio.

Os Sr.s. SeGadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto _voltará oportunamente à Ordem do Dia,
para o segundo turno regimental.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 228, de t9st
Autoriza o Ministério da Educação e Cultura a
disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas edlw
toras de todo o Pa&, em regime de proporclonalidade,
de obras em caracteres Braille; e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras já divulga~
!!as, para uso exclusivo de cegos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' Fica o Ministério da Educação e Cultura autorizado a disciplinar a repordução obrigatória de publicações pelo sistema Braille, pelas editoras de todo o País,
em regime de proporcionalidade, permitida a reprodução, sem fin'alidade lucrativa, de obras científicas ou
literárias já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.
Art. 21' O Poder Executivo regulamentarã esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.
·
Art. 31' Esta lei entra em vigor mi data de sua publicação.
.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 3:
Votação, em primeiro turno do Projeto de Lei do
Senado nt? 158, de 1983, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regula a utilização e
liberação da conta vinculada do FGTS, Para a construção e aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob

n~'s652

e 653, de 1984, das Comis-

sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurídicidade e, no mérito, favorável; e
-de Economia, favorãvel, com emenda que apresenta
de n• I-CE.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~ o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• l58, de 1983
"Regula a utilização e a Hberação da conta vlncu-

_JaduloJ!GT8,_para a """'trução ~-aqu!~o !lo_~...
própria."
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1~> A Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966,
passa a viger com as seguintes alterações:
"Art. 10. A pedido do titular de conta vinculada, o saldo total ou parcial do FGTS poderá ser liberado para 11 aquisição ou construção de casa pró·

pria, mediante requerimento dirigído ao BNH, através da agência bancãria depositãria.
Parágrafo único. O prazo para a liberação do
depósito será de 15 (quinze) dias, contados da data
da entrega do requerimento, atendidos os seguintes
requisitos:
l-Na aquisição da casa própria:
a) tratando-se de financíinailto pelo Sistema Financeiro da Habitação; o requerente anexará os documentos exigidos, em conformidade com as normas pertiilentes ao BNH;
b) quando a aquisição for de particular, anexará
título de domínio devidamente registrado e declaração escrita do proprietário consignando sua intenção irrevogável de venda, sob pena de multa de
10% (dez por cento) sobre o valor do negócio, ·em
caso de arrependimento.
I I - Na construção de casa própria, o requerente anexará escritura definitiva do_ terreno com o cor~
_respqndente registro imobiliáriq, ou regular com.- promisso de compra e venda, com planta aprovada
e respectivo alvarã de construção ou documento
equivalente, quando se tratar de imóvel urbano.".
_Art. 2~> O Poder Executivo, oUvindo o Banco Nacional da Habitação, regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESID~TE (João Lobo) - Votação da
emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria irã à Comissão de Redação, a fim de serredigido o vencido para o. segundo turno regimental.
É a seguinte a emenda aprovada

EMENDA N' I-CE
O item I, letra b, do art. lO da Lei n'i' 5.107, de 1966, a
que se refere o Projeto de Lei do Senado n~" 158, de 1983,
passa a ter a seguinte re~ação:
"I- Na aquisição da casa própria:
b) quando a aquisição for de particular, deverã
anexar o título de domínio do com promitente vendedor e o instrumento do contrato de compromisso
de compra e venda, cessão ou promessa de cessão,
na forma e com os requisitos do art. 26 da Lei -nl'
6.766, de I9 de dezembro de I979."

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 4:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~" 20, de 1984,- de autoria do Senador
Nelson Carneiro que acrescenta dispositivo à Lei n'
6.649, de I 6 de maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos locatários com mais de 80 anos de
idade, no caSo de despejo, tendo
PARECERES, sob n's 597 e 598, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucion~dade e
juridicidade; e
-de LegislaçãO Social, favorável, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiareili.
O SR. NELSON CARNEffiO- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)'- Concedo a palavra ao nobre Se0ador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
- O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Srs, Senadores;_
Vãrias criticas fOram feitas a este projeto, neste Plenârio, e al,8:unlas delas procedentes. Por isso mesmo, ao
aprovar o projeto, em primeiro turno, jã tenho para encaminhar à Mesa, para o segundo turno, duas emendas
que atenderão às críticas aqui formuladas. De modo que
a aprovação, em primeiro turno, não importa em prejudicar o andamento do projeto, mas também não consigna o apoio do PlenáriO ao projeto tal como é redigido.
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Enviarei as emendas oportunamente à Mesa quando o
projeto chegar, em segundo turno, para o exame do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Votação do
projeto, em primeiÍ"o turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado pelos votos das Lideranças do PMDB e do
PFL.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente,
quando fiz a afirmação sobre as emendas estava certo de
que, de acordo com o que me era informado, as Lideranças iriam aprovar o projeto. Já que não houve a aprovação, sou compelido a requerer verificação'de votação
com o maior Constrangimento, pois não ê do meu hábito, a fim de que o projeto possa ser emendado oportunamente..- - O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Vai-se proceder
à verificação de vOtação requerida pelo nobre Senador
Nelson Carneiro.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Como vota o
Líder do PMDB'!' .
O SR. HllLIO GUEffiOS- Não.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Como vota o
Líder do PFL?
O SR. NIVAIDO MACHADO- Não.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- COmo vota o
Líder do PDS?
O SR. JORGE KALUME -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Não estão pre-

sentes os demais lÍderes.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Albano Franco.
Alberto Silva.
Amaral Peixoto.
Benedito Ferreira.
César Cais.
Henrique Santillo.
H. Rollemberg.
Jorge Kalume.
Lenoir Vargas.
Lomanto Junior.
Luiz Cavalcante.
Moacyr DaUa.
Nelson Carneiro.
Nivaldo Machado.
Octavio Cardoso.
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Alcides Saldanha.
Alfredo Campos.
Carlos Lira.
Gabriel Hermes.
Gaivão Modesto.
Hélio Gueíros.
Jutahy Magalhães.
Roberto Wypych.
ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Martins Fitho.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Votaram
"Sim", 15 Srs. Senãdores e "Nãõ", 8 Sts.. Senadores.
Houve l abstenção.
Não há quonnn. Vou suspender a sessão por 10 minutos, antes aeionando as campainhas, a fim de que os Srs.
Senadores compareçam ao plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 4 minutos a sessão é reaberta às 16 horas e 10 minutos.)
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se~ã~~· PRESID~NTE (João Lob_o)- Está reaberta_ a

Persiste a falta de quorum em plenário. A votação do
Projeto de Lei do S"'enado o9 20/M, fica -adiada:· " ·

O SR- PRESIDENTE (Joii? Lobo) -

Item 5:

Discussão, em turno único: do Projeto de Lei da
Câmara n9 239, de 1984 (n~> 3.739/84 na Casa de ori-

gem), de iniciativa dO Senhor Presidente da República, que cria cargos de Procurador Militar de2•
Categoria na carreira -do Ministério Público da
União junto à. Justiça MiHtar e dá 01:Jtr~~ providências, tendo
_
.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 544 e
545, de 1985, das Comissões: _
- de Serviço Público Civil; <:
- de Finanças.

Em discussão. (Puusa.)
Não havendo quem queira díscuti·lo, encerro a discus-

siio.
A votação fica adiada por falta de número.

O SR. PRESIDENTE (João LQbo)- Item 6:

Ler

Discuss~o, em turno úríico,_ do Projeto ~é
da
Câmara n~> 52; de 1985- (n~>-2.'771/83, na Casi de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que simplifica o regístiO dOs Contraias de
alienação fiduciária de veículo automotor, embarcação e aeronave, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 577, de 1985,
da Comissão
- de Constituição e Justiça.

Sobre a mesa, emenda que será lida_ pelo Sr.
Secretãrio. -- -

1'~'-

Ê lida a seguinte:

EMENDA SUBSTITUTIVA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
nl' .52, de 1985
(de plenário)
Altera a redação do§ 10 doart. 66da Lei nl' 4.728,
de 14 de julho de 1965.
Dê-se ao projeto a segUinte redação:
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' O§ lO do art. 66 da Lei n~> 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação dada pelo Decreto-lei nl' 911,
de l~> de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redaç-J.o:

"Art. 66 ............. •·-·-··----·.,··'····
As averbações relativas à alienação- fiduciária em garantia de veículo automotor, embarcação e aeronave, serão anotadas nos Õepartamêntos e Circunscrições Regionais de Trânsito, no Tribunal Maritimo ou na Capitania de Portos e no De-partamento de Aviação CíVif"d-o MfníSiério-da Aeronáutica e constarão obrigatoriamente dos certificados de registro expedidos por aqueles órgãos."
§ IO.

Art. 29
cação.
Art. 3~>

Esta lei entra em vigor

ry_~

data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O projeto em sua redação original não evidencia uma
alteração de sistemática necessária e prática:
Pelo contrãrio, hoje a alienação fiducíária tem arquivado, o seu instrumento, no Cartório de Títulos e Documentos, órgão dirigido por titular de fé pública e devidamente estruturado, portanto.
Segundo o projeto o feito passaria ao Departamento
de Trânsito, Cupitanjas de Por~os e_ Departamento de
Aviação Civil, tudojustiticado como um ato de desburocratização.
Ora, hoje somente tem fé públi~ os tabelíonatos, sãó
órgãos auxiliares da justiça. O prÕjeto pretende investir
na fé pública também os DETRANs, DAC, Capitariia
de Portos para uma atividade inteiramente estranha aos
misteres de suas atribuições.
A justifiCativa do prõjcto, segundo a EXposição de
Motivos oferecida, ert:'J nada esclarece quanto aos seus

objetivos. Se _utiliz.a de uma dúvida existente_ !lO que se
re(cre_ ;~. cmbarc:wOes e a~rQnaves, o que aliás é de se admirar pois a lei é bem clãra quanto à validaáe do documento contra terceiros desde que seja registrada no Cartório de Títulos e Documentos, e a partir daí sugere a
trl!_Q_s~e~Çnc~ia cJ~t.@..!JlP.eJêg._çj~ para tais órgãos.
Se aprovarmos o projeto estaremos dirimindo suposta
cont_r_<!vÇrsia implantando nova controvérsia, ou seja, a
inve~tidura de _tais _(n:gãos çomo se fossem tabeliogatos,
ou que é verdadeiro absurdo.
Por isto, entendemos m~hor apresentar este substitutivo que dá nova redação ao§ 10 do art. 66 da Lei n\>
4.728, de 14 de julho de 1965, sem alterar a sistemâtíca
atual.
Sala das_ Sessões, em 12 de sete~bro d~ 1985. Virgílio TávOra.
O SR. PRES1DENTE (João Lobo)- Em discussão o
projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, encerro a diS~
cussão:-Encerril_d_a _a d_ísc:ussão com apresentãção de emenda
em Plenário, a matéria volta à comissão competenfe.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item 7:
Discussão, en1 primeiro turno (apreciação p~eli
nlinar -da 'constit_ucional_ida_de, nos termos do ai-t.
.29? do R~$Í_mento Interno), do Projeto de Lei do
Seriado n9 231~ de 1983, de autoria do Senador Ãlvaro Dias,-i:Jue dispõe-sobre-a concessão de amparo
prcVidenciário -aos filhos dos trabalhadores rurais
desde que inválidos ou portadores de defeitos tisicas
ou congênítos, tendo
PARECER, sob n~> 512, de 1984, da COmissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
·

Em discussão o projeto quanto à Constitucionalidade.
Não havendo quem queira discuti~ lO, enCerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
O SR._PRES~DENTE (Martins Filho)- Volta-se à
lista de oradores iilscritos.
Co_ncedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.

O SR. VIRGlL!O TÃ VORA- Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE {Martins FHhÜ) _::Nobre Senador, eu jã havia c_ô_ncedido a palavça ao [lobre Senador
João Lobo.

O SR- VIRGlL!O TÁVORA- E porque V, Ex• não
tinha ouvido. Mas curvo-me à decisão de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Eeço desculpas, nobre SenadOr Virgílio Távora. Concederei a palavra a V. Ex~, logo em seguida.
Com a palavra o nobre Senador João Lobo, para uma
breve comunicação.

O.SR. .JOÀO LOBO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLli:ADO P()STERJORJ,ffNTE.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)-- Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Virgílio TáVOra.

O SR. VrnGlL!O~. TÁ'VORÀ (PDS -

CE. Como

Líài!r pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora~

dor.) Sr._Presidente, Srs. Senadores:
Numa hora desta, estando o P1enáriÇJ praticamente vazio, declinamos da palavra, já que o assunto ê polêmico
por excelência e se diria, justâmente, a V. Ex~ que teremos muito rrazer, em_o_o_m_e__da liderança, de ceder a pa~
lavra ao nobre Senador Cesar Cais que falarã sobre outro assunto. 0 nOSSQ é ã_ reperCUSSão da prestação de
contas qUe. Ontem, o Ministro João Sayad, em nome do
Go~terno, fez perante a__ Câmar~ dos Deputados.
O SR. PRESID~N'tE (Aiberfo Silva) --Concedo_ apalavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. Ci!:SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte çl_iJi~urso.}__-=--:.$r,_e_r%idente, Srs. Senadores:
Os._Trabalhadores da Construção Civil no Ceará, reunidos em seminário realizado em Fortaleza, no recente
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fim de _semana passado, procuraram diagnosticar a real
situação da classe.
Ao faZer 0-Sei.i relaióriõ;- 0 Presidente da Federação
dos Trabalhadores na IndÚstria de Construção Civil do
Cear[[. olíder Mariano Nunes disse.:· "O ano de 1985, foi
exatãm~ntç _9 ano_ de maiOr índiCe- de desemprego na
consttuçüo civil, pois o Governo federal cortou todos os
financiamentos_ neste setor, rio que se refere à Caixa Econõnl"i~p; Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil,
BNH e SUDENE".
E con_tinuou: "Não entendemos porque -a Nova República não conhece o trabalhador da construção civil,
eles que tantas vezes disseram nas praças públicas, nas
grandes concentrações que quando governassem o País,
os trab<!1hadores iri"arn_ particíj)ar na administração e Oodesenvolvimento e, no entantO, os trabalhadores cearenses estãó na noíte mais negra da história. A categoria que
atinge no Ceará o- número de 300 mil trabalhadores,
atravessa mOmentos de extrema dificüldade pela falta de
obras no Ceará, tanto na ârea do Governo federal, como
estadual".
Mais adiante diz o Presidente da Federaçã-o: "Nós trabalhadores da construção civil, não temos nenhuma dívida a pagar para sermos tão castigados pelos poderes
constituídos. Não estamos pedindo esmola o que pedimos é que a construção civil seja reativada".
_Na reu~i8.o em que estive Prese_nte fiquei realmente
pfófundámente sensibilizado com a palavra da esposa de
um trabalhador, senhora Gilda Alves Pereira, que mostrando que além do desemprego o •'alto custo de vida esmagii"aS classes assalariadas~ As mulheres s-ofrem para
repartif ã migalha que se consegue, para os filhos desnutrídos'".
A cris-e do desemprego no Cearã, é das mais graves.
Não podem operários qualificados sentireril a frustração
de ficarem_ penalizados por governos insensíveis que s6
ameaçam cada dia com um corte mais severo de obras,
visando diminuir o déficit público quando a rigor asestatais pouco contribuem para o referido déficit.
Ainda esta semana o Professor Dércio Munhoz, da
Universidade Federal de Brasília, ao depor na CPI das
estatais, mostrou que as empresas estatais do setor produtivo pouco recebem do orçamento fiscal a não ser
aquelas que são da adminiStração descentralizada ou ati~
vidades típicas do Governo, como são as fundações univerSitár1as;-aufarCiUlaS cômo-DNOS, DNER, CNPq e
outras empresas do setor de transporte.
São números apresentados pelO Professor Munhoz:
"'as estatWs do setor produtivo no li' semestre de J985
não receberim nenhuma transferência do Tesouro da
União e o déficit público aumentou de 180 trilhões de
cruzeiros, sendo que 10 trilhões de cruzeiros foram empregados nã compra de sementes, a corrf:ção inflacionária do déficit chegaria a 110 triihões de cruzeiros, sendo, portanto, o aumento de 60 trilhões devido ao custo
do dinheiro, e outros fatores que não propriamente asestatais".
As estatais do setor produtivo estão contempladas no __
orçamento fiscal com 5,4 trilhões de cruzeiros para o ano
de 1985, o que é uma quantia pequena em termos relativos ao total do referido orçamento. De nada, portanto,
influi quanto ao déficit público o corte de investimentos
de empresas como ·a PETROBRÃS, ELETROBRÁS,
CVRD, TELEBRÁS, SIDERBRÁS, NUCLEBRÁS,
EMBRAER e outras.
O corte-pretendido somenteãgrava a qualidade dos
serviços públicos ou a possibilidade de gerar empregos
por uma população que necesSita-de empregos.
Ccm·a:paratisação de obras, sofrem os trabalhadores e
suas famílias colocando em risco o desenvolvimento e a
__
.
ordem social.
_
_ , . -·
No diU 20 de agOsto_- pasSado, 3.000 trabalhadores da
construção civil reunidos em. Brasília; com a presença de
dez federações e 250 sindicatQs da categoria, entregaram
ao Prcsidente_JoséSarney documento sobre o assunto relatai-ido as difiCuldades que atravessa a classe com arecessão e ~udta do custo d~ ~ida, pedindo a reativação de
obras no setor da construção civil. Reclamam esses trabalhudores uma resposta do Presidente da República.
Diz ainda o Líder Mariano Nunes, no seu pronuncia. -menta: .. Será que as autoridades que governam o País
não sabem que a única fonte_de recursos financeiros para
o tr.:1balhador é o ordenado, fruto do seu emprego?" Na
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aproveitou-s~ do princípio_--:- Keynesiano --d~ que
elevados déficits públicos estimulam a atJvtdade
çe-onômica."
---

hora em que o Trabalhador pára, começa a miséria no
seu lar e começa a humilhação do_ ho_~em frente à
famniu que viVe do ordenadO de Seu chefe.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente, _fi.cjuei pfoM
fundamente sensibilizado em Ver uma dasse o6reira ciuerendo trabalhar, pois são carpinteiros, pedreiros, serv~n
tes, eletricistas querendo trabalhar e não têm como fazêlo. Como é qui podem esses 300 mil homens do c:-eará
sustentar suas fu.mí!ias se a única fonte de suas receJtas é
o seu ordenado? Corta-se as obras dessas estatais do seter produtivo como se isto aumentasse, influísse no déft:.
cit público. Está demonstrado pelo próprio Prof. Décio
Munhoz- que não é um homem ligado à Velha República, é um homem até que fez parte da COPA~-:
mostra ele que o déficit público não tem__ ~aOa a ver c_om
as estatais do setor produtivo. Corta-se _as obras,
aumenta-se o desemprego, faz-se_com que os serviços
públicos percam a qualidade, vamos dizer_ ~ssim, e_
coloc_a-se_ em risco o desenvolvimento deste País, sem
analisar profundamente o assunto.

Diz ainda Peterson e Estenson:
"O fafOr rilaiS importante na recUperação-da econOniia americana foi o estímulo fiscal, representado
pela estratégia de mariter elevados déficits orçamen~
târios como indutor de um alto nível de emprego."
O Sr. Virgmo Távora- Eminente Senador, permitanos dizer que seu governo, então, erra de cabo a rabo, _
porque está combatendo os déficits públicos_. Não entramos no mérito, ficamos na preliminar.

Ó Sr. João Lobo - Meu caro e emincm_t~ ~~S~_nadPr
Virgílio TáYora, Professor, estou oferecendo ao dtscurso
dc:illiisCre"Senador César Cais apenas os dados que estou
lendp dando os autores e os donos da idéia, exatamente
contrârios a tudo isso que se tem fei_to e que V. Ex• tem
pregado aqui, junto aos economistas da sua esc~la. Déficits governamentais são estimulantes d~ cresc1men~? e
do emprego e não do desemprego. Essa e uma exp_enencía que está sendo feita e_ comprovada pelo Prestdente
Reagan, nos Estados Unidos. Estou ape~as lendo a ~otí
cia para que V. Ex•, como professor emtnente que e, as
digira e traduza tudo isso.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permita-:
nos um aparte?
O SR. Cf:BAR CALS- Com muita satisfação.

O Sr. Virgílio Távora - Não deveríamos n~m _ap~r
tearV. Ex•,já que vamos falar, perante um audttóno tao
reduzido, um assunto tão polêmico. M?s o que V. Ex• no
momento aborda tem igual importância e sobre ele controvérsia maior, ainda, do que aquele outro que íamos
abordar, se travou. Desejaríamos saber qual a aritmética
que mostra, qual po_de haver- que para um déficit colossal como este, um corte estatal de menos de 10%~ do
futuro déficit, e aproximadamente de 6% do atual, va1 resolver o problema que, do outro lado, tem como c_onseqUência, nesta solução imaginada, a ~a~alisação, Ju~t_a_
mente, do órgão motor hoje de to_da at.IVIdade braslle1r~,
que ê o setor estatal público? E mais amda: qual_ a m.ãglca inventada, porque uma sociedade de econom1~ m!sta,
eminente Senador, é uma sociedade que tem ac10mstas
particulares e públicos, e não pode, da ~oit~ para o di~,
pegar esse déficit ou esse superávit, no caso, e o superávxt
são aqueles _com que eles estão ti dando, transformando
esse.superâvit em aplicações de OR TN e L TN, e querer,
num passe de mágíca, vamos dizer, resolver problemas
de_caixa, problemas de déficit. Isso contabilmente está
certo: na prática, gostaríimõs de ver essa aritmética funcionar.

O SR. ctSAR CALS - Agradeço, nobre Senad?r
João Lobo, o aparte de V. Ex•, que traz uma nova teona
econõmica, mas na realidade o importante é o aspecto
emprego.
Então, fico preocupado, nobres Senadores, pois so~
um homem que faço Oposição, mas dentro de uma prãttca de Oposição construtiva. Assim, passo a ficar preocupado, pois já ouvimos aqui dois Ministros de Estado:_~m
Ministro do Interior que, com toda a sua manetra
vibrante de anunciar as coisas, não abordou o assunto
Projeto Nordeste de maneira alguma. ~u seja: d~ m~nei~
ra muito boa no atacado, mas no vareJO S. Ex• nao tmha
nada a acrescentar. O Ministro Roberto Gusmão- e
amanhã vou fazer um pronunciamento sobre o assunto
- também só fez uma exposição rica em conceitos teóricos; no varejo, não conhecia nenhum daque~es a~u.ntos
que lhe foram levados. E, a~ora, o pr?p~lo Mmtst:o
Sayad estâ aí mostrando camtnhos econom1cos que sao
contestados até por membros da COPAG ...

O Sr. Virgílio Távora equipe.

O SR. CtSAR CALS - Agradeço, nobre §:enador
Virgílio Távora, porQUe V. Ex• esteve preserite à reunião
da CP!.

O Sr. João Lobo --Permite V.

Ex~

O SI-. Virgilio Tá-vora- E era umdosmembrosdaantiga COPAG.
O SR. C~SAR CALS--E mostrandoqueo rumo que
se está traçando é perigoso. porque não resolve o problema ...
E o agrava.

O SR. Ct:sAR CALS- ; .. e coloca o Problema social
sob grave risco, que ê o desemprego daqueles profissionais que querem trabalhar.
Ouço, com prazer, o Senador João Lobo.
O Sr: JOãO Lobo- Nobre Senador César Cais, gostaria apenas de apresentar um dado ao discurs·o de V. Ex•.
porqu·e me-pareceu muito oportuno que esse assunto fo~
se ventilado agora, nesta tarde. Eu estava lendo, aqm,
que dois economistas da Universidade de Nebraska:
Wallace Peterson e Paul Estenson sustentam que,
..apesar de sua retórica favorável à economra da
oferta, a reaganomics se tornou Keynesiana."
"A idéia é sirrtples", diz ele, e acrescenta:
''Ao reduzir os impostos e elevar ~s gast~s governamentais, a pOlítica econ6mica de Reagan

Até por membros da sua

O SR. áSAR CALS - Acho isso Perigoso para o
País. Nós temos pessoas pouco práticas em ...

um aparte?

O SR. C't:SAR CALS- Pois não: Sê wn momento,
para reforçar o argumento do SenadOr Vírgílio Távora.
E V. Ex' viu que_ se trata de pessoa totalmente i~~!;l_s-: __
peita, Professor de Economia da Unjversidade_ Cfe
Brasília; ele não é políticO.

O" Sr. Virgílio Távora -
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O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
~

O SR. d!:SAR CALS- ... em administração pública.
Acho isso perigOSo, porque pode levar ao desempr~go,
como está acontecendo no Nordeste, no Cearâ, e entao a
uma conVulsão social. t pre<:tsõ que -a -gCtite rião fique
aqui somente aplaudindo os Ministros, não. Vêm eles
aqui para ouvir, para mostrarmos o que está errado._Lamentei, ontem, nã~ poder falar ao Ministro RqQerto
Glisinão, porque _iria mostrar que e~e não dísse Uf!Ia palavra sobre comércio exterior, uma palavra sobre indus~
trializaçãa do NOrdeste, uma pal~vra sobreentro~en
to de Ministérios. Se se fica aqut somente aplaudmdo,
aplaudindo discursos, como é que isso poderá contribuir
para o Senado?
Cóncc!do o aparte ao nobre Senador Virgílio Tá_;ora.
O Sr. Virgt1io Távora - Eminente Si::nador César
Cãls, por isso é que vimos pedindo, hã tanto tempo, à
eminente Situação para ter um pouco de calma. Vamos
discutir soluções; não adíanta aqui esto11rmos, cOmo diz
V. Ex~. a bater palmas à apresentação de providências
tomadas pelo Governo ou criticá-las in totum, em absoluto_; crítica com solução ou aplausos por essa solução,
mos_trando o porquê. Não pode haver outra forma de
ação se se quer, realmente, chegar à resol!lção_de problema tão grave quanto esse. Mas, vê V. Ex•. um_ conspícuo
membro da situação~ engenheiro, que lê bem a literatura
estrangeira, n6s apresenta aqui-, é S. Ex' quem diz- a
condenação, pelo que ele leu, de tudo que Sayad ontem ...
O sr: João Lobo todos.

E Delfim anteontem e os Q_utros
-

O Sr. _virgflio Távora- ... -estamos tratando -nãõ
d-o passado mas do que agora temos a e:nfrentar- disse,
que é preciso enfrentar ~se déficit que está esmagançio a
economia; e mais ainda, seus auxiliares mais diretos e~·
bora divergindo da forma como ele combate o défiCit.
Nessa reunião dos economistas, no Rio de Janeiro. ontem e anteontem, apresentaram também como funda~
mental o combate a esse déficit, que segundo ele éiim déficit emfnentemente finaricdro. Aí já entra a divergência
de V. Ex• com o ilustre ex-Ministro da Fazenda. mas uns
e outros achando que o déficit há que ser combatido em
cima de paus e pedras. Se nos apresentam agora a condenação dessa grande diretriz, nós nos perguntamos, realmente, o que fazer. Hoje, eminente Senador César Cais,
cedemos a palavra a V. Ex•. justamente porque a Casa
está praticamente vazia e sabemos que- o assUnto é muito
polémico. Mas vamos dizer claramente o que vem dentro
.do Orçamento da República, aquilo que afirmávamos, podem ler na primeira pâgina - o déficit de 21 1 trilhões de cruzeiros vai ser coberto pelo GoYerno, pelo
menos se ele executar aquele orçamento, por operações
internas e peqUenas operaçõeS externas- pâginá n'~ I da
Mensagem Governamental que encaminha a proposta
orçamentária. Era sobre isso que queria comentar, mas
saiba V Ex', que" estamos atónitos por todo mundo afirmar uma coisa hoje e amanhã estar jurandojustamenteo
contrário. Desculpe-nos o alongado do aparte.
L

O SR. C:€SAR CALS --Agradeço, nobre Senador
Virg"ílio Tá vóra.
Realmente, V. Ex' está mostrando que o desentrosamento não é sô entre as áreas interministeriais e siffi dentro do próprio setor.
Na realidade a_ Nação não pode ficar sem rumo. Nós
somo; líderes políticos para indicar rumos e o que se vêê
que se procurou colocar como prioritário o déficit público e, na Yerdade, cortando de estatais produtívas que
não contribuem para o déficit público. V. Ex• hoje trouxe, nobre Senador João Lobo, uma boa esperança, a necessidade de fazer Boa Esperança gerar empregos no
Piauí, isso é que está certo; não pode uma população
querer trabalhar e não ter emprego. Agora, quanto ao
Ministro Delfim que V. Ex'···
O Sr. João Lobo- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. Ct8AR CALS- Um minutinho, por favor.~··
no Governo Figueíreâo- a Prioridade não foi déficit
público, a prioridade foi dada à dívida externa e isso se
conseguiu ...
O Sr. João Lobo-- Isso era déficit público também. O
déficit público tem duas parcelas: uma interna e outr~
externã. O Sr. Delftm preferia a externa, era uma -questão de pri aridade.
O SR. ct:SAR CALS- Mas, na dívida externa, inclusive, conseguiu-se reduzir, por exemplo, a conta petróleo, de 12 bilhões de dólares para menos de 4.

O Sr. Joio Lobo- Graças à brilhante atuação de V.
Ex' à frente do Ministério das Minas e Energia.
O SR. C~SAR CAlS - Muito grato. Mas com o
apoio e a orientaÇão dO Presídente João Figueiredo.

O Sr. João Lobo- EYidente. Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ctSAR CALS João Lobo.

Pois não, nobre Senador

O Sr. JOão Lobo- Senador, li de propósito esse tópico do jornal, exatamente para o nosso Professor, emi·
nente Senador Virgílio Távora. Esse é apenas um resumo
das minhas posições quando se levantam assuntos econômicós nesta Casa. Sou um hom~ profundamente
d~scrente dos ~"papas" da economia deste ou de outros
países. Acho que a economia funciona de acordo com os
fusos horários: o que dá certo na Inglaterra não dá nos
Estados Unidos, o que deu certo nos Estados Unidos
não dá no Brasil, nem na Argentina e vi ce-versa. Nunca
vi conclusão -nenhuma de economista, para que um País
recupere as suas finanças, e a sua estabilidade econômi-ca, aplicada em outro país, surtir os mesmos efe!tos. Então, acho que a economia é eminentemente pra_gm~tica,
tem-se que fazer, como se faz na iniciativa prívãda, guardando as devidas proporções. Eu chamo a atenção, creio
que o Presidente Jos.é Sarney está se cori.duzinhõ com
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muito acerto quando tem a humildade de estar tentando
acertar por experiência. Isso é um processo experimental. Sua Excelência tem que ir apalpando o caminho para

ver o que responde bem ou não este País; neste País que
ninguém compreende direito; neste País onde há um tumulto de opiniões, um entrechoque de opiniões e de teorias, etc., que nunca produziram efeito. Ninguém pode
acusar o Sr. Delfim Nelto de incompetente; competente,
trabalhador c dedicado, ele sempre o foi durante os altos
cargos que exerceu neste País. Outros também mostraram competência e capacidade, mas nunca nenhum re..
solveu o problema brasileiro. A inflação continuou subindo, o déficit continuou subindo, a recessão crescendo,
o desemprego, enfim, todos eSs_es- fantasmas, contra os
quais nós nos mobilizamos, contínüàffi de pé e faZendo
assombração a todos neste País. Quando vejo estas reuniões de economistas, o jargão econoffiês que O nosso
eminente Senador Virgílio Távora gosta de usar, repetindo sempre os seus conhecimentos, Professor emérito e
homem dedicado que é neste assunto, começo a dar-lhe
apartes inconseqUentes e, às vezes, jOcosos, só para mostrar que eu não acredito ...
O Sr. Virgílio Távora - InconseqUentes, não! Os
apartes de V. Ex• podem ser jocosos, mas inconseqUentes, não.
O Sr. João Lobo --Sr. Presidente, e Senador César
Cais, eu o faço de prõpósito, para mostrar que não acredito nessa sapiência dos economistas. Prefiro acreditar
na sensibilidade dos homens públicos, prefiro acreditar
na humildade de um homem como José Sarney, que tem
coragem de rever as posições, de apalpar essas posições,
de voltar quando não estã certo. Veja V. Ex•, e eu li aqui
o que aconteceu no grande país da América do Norteo Sr. Reagan, contrariando todas as escolas econômicas
do seu país e do mundo inteiro, adotou um procedimento que está sendo a grandeza da Am~rica_do Norte .•.
O Sr. Virga1io Távora - Pela simples razão de ser ele
quem rola o dólar. Nenhum de nós rola dólar, só ele
quem o faz.
O Sr. João Lobo- ... que está sendo a grandeza dos
Estados Unidos; baixou a inflação, apertou o desemprego que, apesar do enorme déficit público, continuou
crescendo. Durante a sua campanha eleitoral eu estive
nos Estados Unidos e o Presidente Reagan, um grande
comunicador, talvez o maior "destes últimos tempos que
aquele país já vfU,Iimitava-se, ao invês deargumeli.tar na
sua campanha, a perguntar aos homens do povo, aos lavradores, aos operários, aos trabalhadores, um a um:
•·você, a sua vida está pior ou melhor agora do que há
três anos? O seu dinheiro está comprando mais ou menos?"" Só isso deu a vitória ao-Sr. Reagan na última
eleição. Agradeço e peço desculp~s por ter me prolongado; V. Ex•s fizeram muito pior no_ meu discurso e eu suportei pucientemcnte.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro ao
nobre Senador que" o seu tempo está esgotado; peço que
conclua o se~ discurso.

O SR. CÉSAR CALS- Nobre S"enador Pfesidente,
eu pediria para ouvir o aparte do ilustre Senador Benedito Ferreira, porque o aparte do Senador João Lobo
sobre a política do Presidente Ronald Rea8-en não cabia
bem no meu discurso; de maneira que e~ quero ouvir_ o
aparte do nobre Senador Benedito Ferreira, se V. Ex•
pennitir, para que eu possa concluir o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) que seja breve.

Peço aPenas

O Sr. Benedito Ferreira- Senador César Cais, é muito correta a preocupação de V. Ex•, e eu deploro que a
coisa venha sendo conduzida da forma que está, porque
os frutos aí estão. O salário do pecado, inequivocamente,
já ensinava o Apóstolo Paulo, que é a morte, fatalmente.
O BNH, em desviando a grande massa de recursos para
financiar apartamentos para a classe média alta, para os
abastados, aplicou uma grande soma de_ recursos que
hoje está faltando para atender o setor das construções
mais modestas, que é aquele que agrega mais material
básico~ conSeqUentemente mais mão--dC:.obra, e com paicelas muito menores financiaria muito mais, um volume
muito maior de habitações no Brasil. Mas, esses desacer-

tos e essas desatenções: levou, há poucos dis, um Ministro du árcu urbana, por sinal meu conterrâneo, a ficar atê
numa situação realmente penosa diante da opinião
pública nacional, quando S. Ex~ não pôde sequer, infor·
mar aos seus interloc1,1tores, aos jornalistas, num debate
na televisão; quantas habitações já haviam sido financiadas na sua gestão, ou melhor, no Governo da Nova República, c quantas eles pretendiam financiar. Ele não
teve sequer como dar números porque realmente a situilção é einbaraçosa e parece que o pessoal lá embananou mais ainda a coisa do que já vinha sendo emb<manado. ~~gora, qu~n~o ao ecc;momê!!, quant_o_ a e~sa liguagem
difícil que agride os nossos ouvidos e _o nosso entendimento_de-homens_do_interior, de_sertanejo, é que, na reafidade, C?U aprendi.- Pelo menOs de modo particular tem
dado muito certÇl Pa_ra mim- o Qrincípio de que quem
ga-sta mt_1is do que econõmiia, toma eniprestado; e qUem
toma emprestado paga juros. Quer dizer, essa é urna lei
que eU-nã:a-vejo como modificá"-la. E não hã hermeneuta,
não há Virgílio Távora, -não há CelsO Furtado, não hâ
Delfim Netto que vã conseguir _alterar- essa lei. Quem
gas.ta mais do que economiza, toma emprestado. E eu
não vejo como possamos nós, no Brasil, cortejando a po·
pulação urbana, como temos cortejado, preocupados em
agradar o povão que vota, como·todos os governos, desgraçadamente, vêm se cori:lportaildo no Brasil, e pelo
menOs, desde que eu me entendo por gente, eu só tenho
assistido a isto, quer dizer, preocupado em agradar, em
cortejar, em propiciar um padrão de vida muito acima
da nossa capacidade real, o que vemos hoje? É gente que
não pode-Comprar e pagar uma bicicleta, comprando au·
to móvel_. E V. Ex~ sabe que essa maldita dívida externa
Cjue~está aí, V. Ex~ como Ministro das Minas e Energia
sabe mais do q_u_e_eu,_ que 63 bilhões de dólares foram
consumidos exatamente com os dois piqu_es do petróleo.
O Brasil saiu de menos de 20 milhões de metros cúbicos e
chegou a sessenta e tantos milhões âe metros cúbic_os de
consumo, enqliarito" os eUropeus qúe nos eporestam dinheiro, foram andar de bicicleta, foram andar a cavalo,
foram andar de charrete mas, nós continuamos fabricando automóveis, continuamos ostentando uma vida de rico, dentro daquele princípio de gastando mais do que
ecoriomizando e, logicam-ente, -tomando emprestado. V.
Ex~ fez quase que um milagre à frente do Ministério,
porque elevou a nossa produção de petróleo, quandC!
ningUém acredit::~va nisto no Brasil. Havia aí as aves de
mau agouro, dizendo que se estava jogando dinheiro fo.
ra, tentando perfurar, mas V. Ex•, como sofrido nordestino, obstinadamente colocou a sonda da PETROBRÃS
no chão, furou e o r:esult!ido é quetívemos-qUâSea·quadruplicação na produção de petróleo brasileiro durante
sua gestà_o_Nào obstante t~.~:do isso, nós que pagãva_!llqs
nossa conta de petróleo, em 72, com trezentos e setenti e
oito milhões de dólares, chegamos a 80, gastando onze
bilhões de dólares para pagar a conta brasileira de petróleo. Por tudo isso, ~obre Senador César Cais, eu gostaria que houvesse mais que a humildade, que estamos
asSistindo aqui, já enaltecida pelo Senador João Lobo,
houvesse uma dose maior ainda de humildade, mas de
-i.fli'la humildade nacional; que-todos n6S nos capacitássemos de que temos que viver realmente de" acordo com
aquilo que nós produzimos, e com a riqueza que nós geramos. Se nós não pararmos, nobre Senador, se nós mesmos.-q-uc·aqui estamos gritando que precisamos de mais
e mais prerrogativas, se nós não cuidarmos das nossas
(~is_ prerrogativas, regulamentando, por ex:meplo, o art.
64, da Constituição, que disciplina o dispêndio com ·a
pessoal, e acabamos com esse empreguismo vergonhoso
que está aí, no serviço público brasileiro, se nós não acabarmos com essa história de jogar o dinheiro do contribuinte fora, COl11_Q_eâÍª-ffi~_ogando_,_eu não vejo c-omo
resolver, senão arranjarmOs uma varinha de condão, ou
então, que venhamos- a ter, aí, um Midas, capaz de transformar todas as nossas besteiras em ouro, para pagar as
nossas dívidas intent_as__ e_e:xternas. V. Ex!_ me desculpe
por- ter-me alongado tanto, mas eu precisava realmente
desabafar, porque estou angustiado com essa l;tistória de
prerrogativas para o Congresso Nacional, quando o art.
64 dorme na Constituição há 18 anos e nós não conseguimos sequer regulamentá-lo, disciplinando o desperdício
do dinheíro do contribuinte, do suado contribuinte brasileiro, com o empreguismo no serviço público, porque
_ nós, Congressistas, não encontramos os meios, ainda, de
disciplinar as despesas do Erário com o custeio de pessoal. Muito obrigado a V. Ex'
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O SR. Ct8AR CALS- Vou terminar, Sr. Presidente.
Eu agradeço ao nobre Senador Benedito Ferreira e
gostal'iéJ. d!:! _dize_r ao nobre Senador João Lobo que é necessário que ele transmita ao Presidente José Sarney,
porque cu não sei se ele vai ouvir este apelo desta Casa,
que busta de humildade perante os Ministros. Ele precisa
d~r o rumo, P?rque a classe assalariada e desempregada
nao pode ma1s esperar. Humildade tem limite. O que
precisa é o rumo, de fato, para a economja brasileira.
E ao trazer a esta Casa o apelo patético os trabalhado·
res ~a construção civil, desejo alertar aos Srs. Senadores
que nüo é levando ao desesperg uma classe obreira que
s_e resolve a_crise econômica que vive o Brasil.
Era o que tinh<i a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra aO nobre Seõador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~
recentemente, a Câmara Municipal de Nova Friburgo,
no Estado -do Rio de-Janeiro, aprovou, por unanimidade, uma indicação ao Coordenador do INCRA no Leste
Meridional, reiterando a necessidade de ser feita a
cobrança de tributos de maneira mais racional, através
da rede bancária.
A prática em vigor consiste na remessa dos certificados de cadastro, com a respectiva cobrança do Imposto
Territoria Rural, ao endereço dos contribuintes. Ocorre,
com freqüência, que o destinatário não ê localizado pe~
los Correios, hipótese em que os certificados são devolvidos ao INCRA, que os deveria remeter às prefeituras ou
agências bancárias dos respectivos municípiOs.
No Estado do Rio de Janeiro, essa remessa é feita ao
Bradesco, agência Sete de Setembro, obrigando os contribuintes, residentes nos municípios interioranos, a procurar a capiial fluminense, simplesmente para se quitarem perante aquele órgão federal.
Como se verifica, a reclamação é nitidamente prodecente, de\!endo-se assinalar a necessidade de o FISCO se
compenetrar de que vive em função do contribuinte, a
quem deve tratar melhor.
Em outra indicação, subscrita pelos vereadores Benício Valadares, Ivan Alves e Eugênio Cabral, a Câmara
Municipal de No_Va FriburgO Protesta contra os aumentos propostos para as prestações da casa própria pagas
ao BNH, de mais de duzentos e quarenta e seis por cento
nos contratos anuais e de cento e doze por cento, -quando
adotada a semestralidade.
Diz, a ~~o trec_!lo a indicaçã()~
"É realmente lamentável qu~ a União atinja
drasticamente os adquirentes da casa própria, numa
prova incontestãvel de que os tecnocratas estão
mandando e norteando a política ecorlômica do Governo Sarney, uma vez que S. Ex~ alega que seguiu
as orientações dos técnicos."
-

Na verdade, o Sistema Financeiro da Habitação entrou em crise quando a inflação superou os dois dígitos.
A partir" dessa ocorrência - em parte resultante da crise
do petróleo corrigir as distorções com o sacrifício dos salários da classe trabalhadora, sucessivamente defasados.
DissO resultou o primeiro surto recessivo, incrementando o desemprego e elevando as taxas inflacionárias.
Esse aspecto da conjuntura econômico-fmanceira teria
que se refletir no sistema financeiro da habítação, com o
crescimento das inadimplências e, mais recentemente,
com a retirada de depósitoS das cadernetas de poupança.
Não é culpa deste Governo, mas estamos diante de uma
bola de neve, que vem dos góvernos anteriores.
Era o que tínhamos a dizer, Si-. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Volto a ocupar esta tribuna para, lamentavelmente,
deixar evidente ao Senado da República o caos adminis~
trativo, econômíco e político que passou a tomar conta
do Estado de Rondônia depois que o Senhor Angelo Angelin foi nome"ado Governador.
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Das outras vezes, denunciei, aqui, atitudes arbitrárias
no campo da administração pública, que foram cometi-

das pelo governador não eleito. Denunciei o desentrosamento da equipe governamental, que na realidade se
constituía num bando desorientado, em busca de um caminho que não sabe qual. Denunciei a inércia na condução dos destinos do Estado, que passou a ver a sua
economia erodir-se, esfaceler-se em decorrência da falta
de rumos e objetivos. Denunciei as iniciativaS danosas
do Governador Angelo Angelin em relação ao Banco do
Estado de Rondônia, eivadas de suspeitas por parte de
toda a sociedade de Rondônia.
As denúncias tiveram a maior repercussão no meu Estado. A população ficou indignada com a evidência dos
fatos, com a difusão de ocorrências lamentáveis que estavam a enodoar o nome de Rondônia, sobretudo porque
o noticiáriO que sobre o nosso Estado era divulgado fora
dos limites geográficos de Rondônia eram sempre positivos, favoráveis, falavam de progresso, de êxito, de melhoria das condições de vida, da oferta de emprego para
quem quisesse trabalhar e produzir...
Mas não passaram da indignação pública as denúncias
que fiz. Claro que na hora da verdade, na hora da
eleição, na hora de conferir as urnas, seja para qual pleito for, o resultado mostrará que o Povo não perdoa os
incompetentes, os desonestos, os que em vez de servirem
ao Estado, dele se servem para os seus objetivos menos
corretos e menos decentes.
O GOVernador~ contudo, Sr. Presidente,-Srs. Senadores, continua a não dar ouvidos aos reclamos do Povo de
Rondônia. Pennanece impassível diante dos fatos que
demonstram o evidente descalabro administrativo, económico e político que está destruindo as bases concretas
em que foi erigido o mais novo Estado da Federação.
Volto aqui, sempre lamentando, para mais urna vez
demonstrar a inc-ompetência, a incapacidade e o descaso
com que o Senhor Ângelo Angelin encaminha os destinos de Rondônia. E voltarei quantas vezes forem necessãrias; país nãO me cansarei de defender os verdadeiros
interesses da coletividade que tenho a honra de representar nesta Casa.
Agora, mostram os jornais de Rondônia, ligad-OS às
maiS diferentes correntes políticas, novas investidas do
Governador estão aumentando o caos generalizado -em
que o Estado jâ se encontra desde que ele assumiu o cargo sem que o povo fosse consultado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estivéssemos em um pafs- sério e algumas coisas incríveis não estariam acontecendo. Recordo o tristemente
famoso episódio de Watergate, nos Estados Unidos, que
resultou na renúncia do ex-Presidente Richard Nixon,
justamerite porque membros da sua equipe de governo,
com ramificações na Casa Branca, promoveram a invasão do escritório eleitoral de um partido de oposição ao
ex-Presidente e procederam à escuta telefônica dos aparelhos daquele escritóriO~ atitude que é sob todos os modos criminosa e punida nos países democráticos.
Ora, vivemOs num regime democrático, em Cjuea escuta telefónica, como a invasão de domicílio, com·o a violação de correspondência e outras atitudes na mesma linha são ilícitos penais e, como tal, comi nados no Código
Penal com penas variáveis. São crimes, Sr. Presidente,
Srs. Senadores-! A denúncia- da ücorrência de qüalqüef
um destes fatos lamentáveis deve levar a autoridade, se
ela for séria e responsável, a determinar a imediata apuração da veracidade dessa denúncia e a competente punição dos eventuais responsáveis. O que não pode é a autoridade omitir-se, eximindo-se de apurar e definir responsabilidades. A menos, pasmem, como parece óbvio,
que a própria autoridade esteja envolvida direta_ou indiretamente nessa abominável prática, que viola o direito à
inviolabilidade das conversas reservadas. A menos que a
autoridade seja conivente com tais prátícas. __ A menos
que seja o mandailte àe ta] crirrie.
- - ·- ----Por isto é que quero, é que exijo que _a den_úncia seja
mandada apurar pelo Chefe do Executivo de Rondônia,
Senhor Ângelo Angelin, para que fique claro para a sociedade de Rondônia e do meu País se é verdade_Qu se é
mentira o que disse o ex-Secretário de Segurança _de
Rondônia, Raimundo Correia. Sendo verdadeira, que se
punam os responsáveis, com o que determina a lei. Se
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mentira, que seja o autor da denúncia infundada por ela
responsabilizado, enquadrando-o, igualmente, no que
determina o texto legal. O que não pode é ficar como está, uma denúncia séria desta natureza, de que as conversas telefónicas estariam sendo gravadas por determinação do Governo do Estado!
A gravidade da situação foi evidenciada também pelo
Presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia, Deputado Amizael Gomes da Silva, que classificou a espionagem instituída pelo Governo como "a pior coisa que
poderia ter acontecido ao Estado", conforme está escrito
no jornal O Estadão, de 21 de agosto deste ano, cujo teor
integral anexo a este pronunciamento.
Diz aquele jornal, reproduzindo palavras que estão
atribuídas ao Deputado Amizael Gomes da Silva, qu~. "o
fato é que este es_cândalo serve para colocar a nu a outra
face dos líderes máximos deste Governo. É tão séria a
denÜncia que é difícil acreditar em sua veraCidade, mas
_compete ao próprio Governo determinar investig3ções
profundas e dar uma explicação convincente para a
criação de um grupo paramilitar e de espionagem para
ser utilizado contra políticos, jornalistas e outras figuras
que porventura lhe façam oposição".
Estes fatos precisavam ser denunciados aqui desta Tribuna do Senado da República para que a Nação inteira
tome conhecimento das suspeitas que recaem sobre o
Governo do Estado de Rondônia e leve-o a determinar
ampla e irrestrita apuração, para que esta nódoa se apague ou os responsáveis por ela sejam punidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os problemas em que está imerso o meu Estado, como
num ma~ de lama, não par~m por aí. Estendem-se à área
politica, com o inJcio da degola de pessoas que outrora
foram úteís à administração do Senhor Ângelo Angelin e
que, agora, diante da proximidade das eleições, estão
sendo simplesmente exonerados em grupo.
Os secretârios municipais Lucinda Quintans, de Planejamento, e Humberto Viana Nonato, da Fazenda, foram exonerados pelo Prefeito de Porto Velho, José Guedes. Juntos, foram demitidos também o Subsecretário de
Fazenda, Lael Exer da Silva, o Diretor de Arrecadação
Tributária, Nair Cavalcante Maia, e o DiretOr da Divisão da Receita, Roberto Cavalcante de Aquino. São todos do Partido da Frente Liberal e integravam a Aliança
Democrâtica com o PMDB.
O_n<?ticiário da imprensa de Rondônia - repito, de
todos Os jornais - condena essa atitude e evidencja à sociedade do meu Estado que ela foi adotada em decorrência de simples manobras política. É sobre isto, aliás, a
que quero me referir. Entendo que o Governador Ângelo
Angelin, que nomeou o Prefeito de Porto Velho, tem
todo o direito de demiti-lo quando e como achar que deve. Aliás, ele que se cuide, porque a qualquer momento
'poderá ser afastado pelo Governador.
E também entendo que o Prefeito José Guedes possa
demitir seus secretários municipais por determinação do
Governador Angelo Angelin, tudo isto atendendo a exigências políticas do PMDB. Acontece, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que este comportamento do Governador
Ângelo Angelin deixa claros dois aspectos fundamentais:
Primeiro, que realmente houve um sério racha politico
da Aliança Democrãtica em Rondônia, na medida em
que -c--f'MDB aig~---o-afas-tame---n-to-de-Secr-et-ãFies-iadi-sa
dos pelo PFL e a exigência é cumprida.
Segundo, e no meu entendimento mais grave, é que o
Governador Ângelo Angelin e seu Prefeito de Porto Velho estão fazendo da Administração Pública de Rondônia um saco de gatos. um trampolim para as suas ambições políticas. Pois não é compreensível nem é aceitável que vários Secretários sejam demitidos apenas para
cumprir uma exigência pOlítica eleitoreira, como acontece em Rondônia, com a proximidade da eleição para
Prefeito da CapitaL
- Diz o JOrnal ó-EStadão cte2l de agoStO; ·que podl!. "noticiar com absoluta segurança que todos os Secretários e
seus adjuntos, quer na área municipal como na estadual,
deverão ser exonerados, medida esta exigida pelos deputados estaduais d_a_Bancada do PMDB ao Governador
Ângelo Angelin".
O-que é isto, senão perSeguição política? Onde está o
senso de responsabilidade de um Governador que monta
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e logo depois esfacela a sua equipe de trabalho (que deve
sei" composta por profissionais competentes), apenas ao
sabor de interesses pessoais, eleitoreiros, sem se preocupar com o bom funcionamento da máquina administrativa; sem se preocupar com o desenvolvimento do Estado;
sem cuidar do progresso económico da região que tem a
responsabilidade de dirigir, sem cuidar da melhoria das
c:ondições de bem-estar da população?
-Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a situação calamitosa
QUe permanece Rondônia, desde que assumiu
o Governo o Senhor Ângelo Angelin. Um caos. E precisamos dar um basta a isto tudo. Pelo voto, o caminho
certo, o melhor caminho.
Era o_ que tinha a dizer. (Muito bem!)

em

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODAClR SOARES, EM SEU DiSCURSO'
COMEÇOU A DEGOLA
Lucindo Quintans e Humberto Viana,
as primeiras demissões
Os secretâríos municipais Lucinda Quintans (PFL),
do Ptariejamento, e Humberto Viana Nonato (PFL), da
Fazenda, foram exonerados de seus cargos ontem pelo
Prefeito José Guedes, da Capital, que além dessas assinou também os atas de exoneração do subsecretário da
Fazenda, Lael Ezer da Silva, do Diretor de Arrecadação
Tributâria, Nair Cavalcante Maia, e do Diretor da Divisão da Receita, Roberto Cavalcante de Aquino.
O Chefe do Executivo municipal explicou as exonerações de ontem argumentandQ "interferências" que estariam prejudicando o bom andamento da administração e deixou claro que outros setores apresentam. "idênticas dificuldades" podendo, portanto,. "haver novas
mudanças na equipe. Nos meios políticos a advertência
do Prefeito foi entendida como um recado claro de que
Guedes não só está disposto, como já começou e vai desmontar a Aliança Democrática na Prefeitura, exonerando todos os Secretários do PFL.
Exoneração total
Podemos noticiar com absoluta segurança, que todos
os Secretários seus e adjuntos, quer na área municipal
como na estadual, deverão ser exonerados, medida esta
exigida pelos d_eputados estaduais da Bancada do PMDB
ao Governador Ãngelo Angelin. (Pág. 4)
(0 Estadio- 21 de agosto de 1985.)

DEMISSOES, GUERRA
Com a decisão de ontem, do prefeito José Guedes, ao
demitir os secretários municipais- de F:izenda e Ptanejamento, deflagra-se um processo de guerra política, que
atê então era mantido nos bastidores. Aquilo que era
guerra fria- traitsforma-se no combate corpo-a-corpo de
uma batalha política de imprevisíveis proporções.
Os argumentos eleitos pelo prefeito para justificar as
exonerações de Lucinda Quintans e Gualberto, parecem
acenãr para a desobstrução administrativa. Mas isso janiais vai conseguir sufocar argumentos mais fortes, tais
como o clirua de campanha eleitoral, e de rompimento
da Aiiança Democrática no que respeita ao município de
Porto Velho. Para a Frente Liberal, tudo não passa de
pura e simples perseguição política.
A etapa de ontem, pode ser traduzida como o cumprimento do primeiro ••houve" de um embate que se prolongará, indefinidamente. Estão previstas as demissões
dos também secretários municipais de Administração, ·
vereador Lucivaldo Souza, e o de Serviços Públicos,
Pauto Oto. E tudo isso para ser de.c;lindado nas próximas
horas. Aliás, causou até certa estranheza, não tem o prefeito demitido a todos de uma só vez, quando já pública
e notória a sua intenção de fazê-lo.
-No phirio estadual a estrutura da Aliança Democrática também está irremedivelmente estremecida. Ontem o
Deputado Zuca Marcolino, em discurso. desancou o secretário da administração. Arnaldo Bianco, que é da
Frente Liberal. E no começo da noite, praticamente todos os parlamentares peemedebistas foram ao Palácio
pedir as demissões de todos os secretários de Estados, li-
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gados à Frente Liberal, que são os da Administração,
_
Planejamento, Obras e Interior c Justiça.
O jogo está, pois, aberto e sem subterfúgios, a convivência do PMDB e PFL, os dois partidos poHticos patronos da Aliança Democrática estão impossibilitados de
respirar os mesmos ares políticos.
E a luta não pãra aí, afinal, tudo_ isso são movimentações ainda preliminares de um jogo polftico que começou com a eleição de Tancredo N~s à Presidência
da República. Logo, nada mais natural que a coisa vã rapidamente bater às portas do Palácio do Planalto. E lã,
embora não possa ser encontrado o Dr. Tancredo, está o
Presidente Samey, que hoje anda também às voltas com
sustentação político-parlamentar, mas que é também o
mais importante vértice da Aliança Democrátíca. E de
Brasília o problema pode voltar a Porto Velho, indo direta para o Palácio Presidente Vargas, e burilar o próprio Governador Ângelo Angelin. Os peemedebistas,
com suas estratégías, dizem que não, mas os pefelistas
garantem que sim.
O certo mesmo é que a luta apenas começa, e os seus
desdobramentos_ são, repita-se, imprevisíveiS. As cabeças
estarão rolando a cada nova etapa das escaramuças polfticas. E o difícil mesmo, vai ser explicar que tudo não
passa de meras mudanças de rotina administrativa, e na
de perseguições políticas. E isso vai incendiar os debates
tanto na Câmara Municipal quanto na Assembléia Legislativa, quando as previsões mínimas, indicam que os
termômetros devam ser estourados. -Mauricio Calixto.
(O Estadão- 21 de agosto de 1985)
DEPUTADOS DO PMDB PEDEM
SECRETARIAS DA FRENTE
Toda a bancada do PMDB na Assembléia, à frente o
líder deputado Ronaldo Aragão, esteve ontem à noite
reunida com o governador Angelo Angelin e a agenda
estava carregada, com todas as reivindicações ligadas
praticamente ao relacionamento com a Frente Liberal.
Os assuntos que foram tratados na ocasião, conforme
uma lista em poder de um dos deputados foram os seguintes: a) punição de corrupção: SeijuS, Codaron e
Hospital de Base; b) envolvimento da Casa Militar, comando da PM e serviço de segurança do governador no
espancamento de Jaimar Saraiva; c) substituição de secretários de Interior e Justiça, Planejamento, Administração e Obras (todos indicados pela Frente Liberal); d)
substitUição da Comissão Geral de Licitação (a proposta
é de que esta comissão sejã dirígida a partir do gabinete
do governador); e) licitação da usina do Rio Vermelho
(o único em Que não há envolvimento político mas é aSsunto de interesse público). f) a questão da Casa Civil (já
há um convite para substituto do atual titular, Antonio
Picheti); g) intervenção em Presidente Médici (pedida
desde julho pelo Tribunal de Contas mas que., conforme
informação de um membro do PMDB, ainda não foi definida porque hã interesse em atrair o_ prefeito José Cunha para o partido).
PT DIZ QUE TEM SOLUÇÃO
PARA PROBLEMAS: CAPITAL
O candidato do PT à Prefeitura, engenheiro Neumar
Silveira, traçou ontem um perfil de Porto Velho, afirmando qu~- ..mais de 200 mil habitantes vivem em sua
área urbana, onde existem grandes riquezas e miséria eXtrema; onde a maioria da população precisa disputar um
lugar para morar; um lugar nos meios de transportes e
um acesso aos serviços públicos".
Neumar disse também que_ "esta realidade precisa mudar, e nós temos a solução para isso". Acrescentou que
''a grande maioria da população - em especial a dos
bairros periféricos - é desassistida no tocante à saúde.
Os lO postos de saúde existentes não atendem e nem
prestam um serviço digno, o que obriga os necessitados a
ficar sem assistênciía médica, ou quando não, tendo de
recorrer a hospitais e clínicas particulares".
-A moradia é um dos problemas mais sérios enfrentado pelos porto-velhenses, multiplicando-se aos loteamentos e à ação das imobiliárias, sem que o poder públíco (hoje, exercido pelo PMDB e PFL), faça nada para
coibir esta ação. Consideramos um absurdo o preço
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cobrado por um aluguel, ainda por cima, com a agravante da população ter um serviço de transporte caro e pre- dffio- disse Neumar.
SANTANA NEGA
INGERENCIA NA PREFEITURA

O candidato à Prefeitura pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, Jerônimo Santana, negou ontem que tenna qualquer participação na propalada exoneração dos secretários municip'ais ligados ou indicados
pelo Partido da Frente Liberal. Segundo ele o prefeito
José Guede:>_ "tem a absoluta autonomia para dirigir sua
administraçãO do modo que lhe aprouver".
Para Jerônimo Santana se aconteceram demissõe~ ..estas partiram do próprio prefeito GU_ede..s_ que administra
o município da maneira que_considerar mais adequada
para seu estilo de governo. Nesses meandros da administração nunca me meti. O prefeito tem toda a liberdade
para realizar seu governo".
(Alto Madeira -

21 de agosto de 1985.)

GUEDES DEMITE
AUXILIARES
LIGADOS AO PFL
O prefeito José GUedes assinou hoje, no final do expediente, a exoneração dos Secretários de Planajamento,
Luciano Quintans, do seu sub-secretário, Silvio Roberto
Amorim, do Secretário da Fazenda, Humberto Viana
Nonato, do subsecretário Leal Ezer da Silva e dos diretores de Arrecadação Tributária, Nair Cavalcante Maia e
da Divisão da Receita, Roberto Cavalcante de Aquino.
-Ao tecer comentários sobre os motivos dessas exonerações, o prefeito José Guedes _disse "que no atual Governo não se admitirá interferências que prejudiquem o
bom andamento da administração". Guedes deixou entendido que em outros setores idênticas dificuldades persistem e têm atrapalhado de certa forma o bom desempenho do governo municipal, podendo haver novas mudanças na equipe.
Para responder pela secretaria do Planejamento foi designado o funcionário Francisco Duarte e para a Fazenda, a funcionária Floriza Santos, atual Coordenadora de
Auditoria.
Alto Madeira, 21 de agosto de 1985.

SERVIÇO SECRETO~ CHAMADO WATERGATE
O deputado Amiza_el Gomes da Silva Presidente da
.-Assembléia Legislativa de Rondônia, classificou como a
pior cOisa que poderia ter acontecido ao Estado a instituição da espionagem pelo governo, corno foi denunciada pelo ex-secretário de Segurança· Pública de Angelo
Angelin, Raimundo Correia. Segundo o Presidente da
Assembléia, estamos assistindo a alguma coisa "idêntica
ao lamentável escândalo de Watergate, que derrubou Nixon nos Estados Unidos".
Para o Amizael Gomes da Silva, o governo tem obrigação de "apurar toda esta denúncia" pois o contribuinte não aceita que a tal da Nova República fique bri_ncando de James Bond para desestabilizar seus desafetos
políticos, enquanto o Estado sofre dificuldades de totos
os ifpoS., .. pela inação dos titulares dO poder". A existência de um servíço Paramilitar e de investigação a serviço
do governo- como vem sendo denunciado -compromete seriamente a chamada Nova República no Estado,
comO explicou Amizael Silva.
- Este mini-watergate chega ao 'conhecimento da opinião pública revolvendo seu estômago pois, mostra assim que técníc"as utíliiiidas pelos governos mais reacionârfos de que se tem notícia são utilizadas com desenvoltura por alguém que chegou ao poder prometendo liberaljzação e franquias democráticas. O fato é que este escândalo serve para colocar a nu a outra face dos lideres
máximos deste novo governo. É tão séria a denúncia que
é dificil acreditar em sua veracidade, mas compete ao
próprio governo determinar investigações profundas e
dar uma explicação convincente para a criação de um
grupo paramilitar e de espionagem para ser utilizado
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contra políticos, jornalista·s e outras figuras que porventura lhe faÇa oposição,
Sucessão de Escândalos.
Continuando sua análise sobre o tema, Amizael alertou o governO a lembrar-se de uma máxima utilizada pelos políticos sábios.: "escândalo puxa escândalo e assim o
governador deve pôr um ponto final nestes desvios -se
realmente pretende salvar sua reputação - pois corre o
risco, caso não aja assim, de perder totalmente o centro·
!e da administração".
O Presidente da Assembléia informou também que
"as denúncias de escuta telefônic.a" e coisas do tipo, causaram certa apreensão a ele~ "pois é possível que tais tentáculos tenham atingido a própria Assembléia", mas ainda não decidiu se ped~ "uma varredura" dos telefones do
Poder Legislativo para garantir a inviolabilidade das
conversas telefônicas.
Concluindo, Amizaet afirmou esperar que o governo
~ neste momento eleitoral - não permita a concessão
d~ "favores" a quem quer· que seja para facilitar a eleição
do candidato de seu partido, bem como não promova
como aconteceu coffi o Watergate americano. "a invasão
de sedes partidárias dos concorrentes e nem mesmo a espionagêm praticada por grupos paramilitares e de inteligência".
O Estadão- 21 de Agosto de 1985.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Sena.dor _Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
_
Registro, com grata satisfaçãO, a eleição do Engenheiro Bernardo Tolentino, Diretor de DiStribuição da Companhia Energética de Minas Ger-ais, para a Presidência
do Comitê de Distribuição de Energia Elétrica.
Instituído em abril de 1975, o Comitê, que se compõe
das principais concessiOitárias de fornecimento de energia elétrica no_ Brasil, representadas por seus DiretOrCS,
tem trabalhado no sentido de estabelecer e definir parâmetros básicos para o desenvolvimento dos sistemas elétrícOs de distribuição em níveis econõmicos compatíveis
coin a realidade brasileira.
Nos dez anos de sua existência, com o apoio das empresas concessionârias, deu efetiva contribuição à padronização de_ materiais, equipamentos e instalações, o que
possibilitou elevar os índices de nacionalização e de efiM
ciência no setor. Paralelamente, voltou-se para o aprimoramento da qualidade dos__s_e:rviços, da segurança no
trabalho e .do atendimento ao consumidor, por meio da
elaboração de normas e procedimentos operacionais e
comerCiais.
A Companhia Energética de Minas Gerais, que tem
participado ativamente de todo esse trabalho, dâ agora
uma contribuição maior: seu Diretor, Bernardo Tolentino, agora Presidente do Comitê de Distribuição de Ener~
gia Elétrica.
No momento em que o Brasil, sob a égide da Nova
República, caminha na direção do desenvolvimento social e econômico, cabe ao setor de distribuição uma tarefade fundamental importância: levar a eletricidade a to~
dos os brasileiros. -Nesse aspecto, surge o Comítê co_mo o
mais legítimo f6rum de debates, na condução das concessionárias aos prOcedimentos mais efetivos e mais con~
diúntes com as necessidades e com a capacidade de suportes da sociedade nacional.
Faço votos para que a nova Diretoria do Comitê consiga representar com fidelidade os anseios dos consumidores, sem desprezar a realidade dos encargos do setor
de di~tribuição de energia elétrica do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL-AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)_- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Venho a esta tribuna para lembrar e reverenciar aqueles que, fez ontem 43 anos, criaram a Associação dos
Plantadores de Cana de Alagoas - ASPLANA. Seus
principais artífices foram Rui Palmeira e Manoel Messias de Gusmão, secundados por Mário de Gusmão,
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Eustáquio Gomes de Melo, Alfredo Oiticica, AfonsO José de Mendonça e, por último, João Carlos Filho, Presidente por oito longos e proficuos anos.
Hoje, a ASPLANA está nas mãos do Dr. João Eudes
Leite Soares, que comanda um exército de mais de três
mil produtores.
A cana-de-açúcar é a grande alavanca da economia
alagoana, respondendo por 70% da riqueza estadual e
propiciando mais de 150 mil empregos diretos. Mantê-Ia,
na atual posição, exige homens rijos -e destemidos, pois
ser fornecedor de cana não é nenhuma prebenda.
O Estado e o País são os grandes benefici_ários da pujança da cana alagoana, a qual, no ciclo completo, que
termina no açúcar e nO álcool, fatura cerca de dois e
meio trilhões de cruzeiros, dinheirama essa que, em boa
parte, vai engordar o erário estadual e o federal.
Ao parabenizar a ASPLANA pelo transcurso do 43<?
aniversário, cumpro também o dever de exaltar sua ines~
timâvel participação no processo de desenvolvimento
econômico-social da nossa querida A1agoas. (Muito
bem!)

O SR. PRESID~TE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
É com satisfação que" Ocupamos a tribuna desta Casa
para, mais uma vez, aqui tratar de um tema que consideramos de alta relevância para o desenvolvimento iridustrial do Nordeste e, por via de conseqüência, do País.
Devemos dizer, de início, que a questão das disparidades regionais no Brasil, especificamente o atraso relativo
do Nordeste com relação às regiões mais prósperas, só
poderá serefeti~amente solucionac;ia na medida em que o
setor industrial nordestino possa se desenvolver autosustentadamente, ou seja, se dê prosseguimento a implantação de unidades industriais germinativas ca.Q_~çs
de promoverem efeitos aceleradores no sistema econômico tegional.
Dentro desse pressuposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que pretendemos enfocar as extraordinãrias POssibilidades existentes no Estado de Sergipe, _com vistas ~
instalação de pólos industriais corii características germinativas, baseados no ap!"Oveitàihf:nto çlas imens_as riciue~
zas de origem mineral que jazem no subsolo sergipano.
O primeií-o desses pólos - o de fertilizantes encontra-se quase que completamente instalado e já produzindo rnacronutrientes nitrogenados e potãssícOS alta~
mente necess'ários à rápida _etevaçãO da produtividade
agrícola regional e nacionaL
Neste pólo, o Estado de Sergipe, através da NITROFÉRTIL. subsidiária da PETROBRÁS, já está produzindo cerca de400 mil (quatrocentas mil) toneladas/ano
de uréia, podendo esta produção ser duplicada nos próximos anos, segundo abalizados estudos técnicos realiza.::
dos pela empresa.
No que se refere à produção de cloreto de potássio,
convém acrescentar que, já no próximo mês d~ outubro,
a unidade mineradora entrará em opera<;ão comercial,
prevendo-se para 1986 uma quantidade produzida superior a 300 mil (trezentas mil) toneladas/ano, devendo,
nos anos seguintes, este quantum atingir as 500 mil (quinhentas mil) toneladas, com perspectivas reais de ampliação" em face dos grandes jazimentos disponíveis e
também do crescimento do mercado.
Cabe aqu_i enfatizar que a extração de cloreto de potássio do subsolo sergipano serã a primeira_experiência
em funcionarnent~, neste ~etor dª mineraçã<?• ein todo
hemisfério sul: Desta forma, o -pioneirismo do projeto
potássio, além de colocar o BrasH como um dos poucos
produtores mundiais, acairetará, também, a substituição
de importações anuais em aproximadamente US$ 100
milhões (cem milhões de dólares), possibilitando a economia de divisas para o País.
Por um dever de justiça, devemos abrir um parênteses
para aqui destacar o trabalho patriótico realiza4o_ pelo
Dr. Edilson de Melo Távora, Vice-Presiél.ente da PETROMISA, sem o qual, estamos convencidos, não seria
possível a concretizar,;:ão dessa obra tão importante para
o desenvolvimento nacional, que é, sem dúvida nenhum<t, a exploração do potâssio sergipano.
Por outró lado, prospecções geológicas realizadas pela
PETROBRÂS na região de Castanhal, no final da déca-
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da passada, indicaram significativosjazimentos de enxofre nativo que poderão, em futuro próximo, dar origem a
uma fábrica de ácido sulfúrico, tendo em vista o potencial económico das reservas.
O úcido sulfúrico associado industrialmente a rochas
fosfáticas, (j:ue poderiam ser importadas em grandes
quantidades da África, ensejariam a produção de ácido
fosfórico que, em mistura com a urêia e os sais de potássio, culminaria com a produção do complexo NPK.
Por conseguinte, numa única e privilegiada área, terse-ia a produção dos três macronutrientes indispensáveis
à expansão da agricultura brasileira, em bases modernas,
principalmente nesta hora de graves dificuldades económicas.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, além do mencionado pólo de fertilizantes, o Estado de Sergipe poderá
contribuir ainda mais com o desenvolvimento industrial
nordestin-o e brasileiro, caso sejam aproveitadas as
1.300.000- (Hum milhão e trezentas mil) toneladas; ano
de cloreto de sódio que compulsoriamente serão extraí~
das do subsolo a partir da mineração do potãssio.
De fato, o aproveitamento dc!ssa expressiva quantidade de sal combinado industrialmente com outras
matérias-primas existentes no Estado,_ além dos insumos
a serem produzidos, permitjrá o_ barateamento do próprio projeto de potássio, tendo em vista que o cloreto de
sódio, por ser considerado um rejeito, representará um
elevado ânus financeiro para a PETROMISA, na medida em que deverá ser escoado para o mar.
Racionalmente, esta tonelage~ de cloreto de sódio poderá ser aproveitada na produção de barrilha e outros
produtos por este sal derivados. tais como soda cáustica,
cloro_, MVC/PVC, _isto sem que sejam prejudicados os
EstadOs hoje produtores, visto que a demanda desses insumos tenderá a superar rapidamente a oferta, sobretudo com a retomada do crescimento econômíco do País.
No que diz respeito a barrilha_ ( carbonat_o de sódio), os
~ados referentes à evolução do consumo nos informam
qlie, por volta de 1987, o País t~rã um déficit de aproximadamente 200 mil (duzentas mil) toneladas/ano, caso·a
unidade de Macau, no Rio Grande do Norte esteja em
flfndo"fiamCiáo e -produzindO 200 mil (duzentas mil) toneladas/ano. Dada a_ improbabilidade de funcionamento
dessa unidade, o déficit será de 400 mil (quatrocentas
mil) toneladas/ano, yisto que a oferta ficará restrita à
ffiliiica de Cabo Frio-, no Estado do Rio de Janeíro, com
cerca de 200 mil (duzentas mil) toneladas.
Visando, portanto, satisfazer à demanda de 600 mil
(sCfSceríias mil) toneladas/ano em 1987, a oferta de barrilha deverá ser ampliada através da implantação de
m,aJs_uma fábrica çjou do aumento das importações do
produto.
A imPlantação desta nova fábrica inevitavelmente de~
verá ocorrei em Sergipe pelas excelentes condições oferecidas. Além das q uantídades de sal já mencionadas, o Estado possui calcário de alta pureza e infra-estrutura indispensável ao desenvolvimento do projeto. em face destas condições, calcula-se que o preço da tonelada seria
um terço (I /3) mais barato que a produzida em Cabo
Frio.
Na verdade, a fábrica de barrilha de Sergipe já deveria
ter sido implantada desde a p~imeira metade dos anos
70. Isto não aconteçeu_ devida _às concessões para a exploração dos evaporitos sergipa_nos terem sido entregues
pelo Governo Federal ao grupo LUME. Este fato levou
a ~ompanhia Nacional de Ãlcalis a instalar uma unidade no f3.io Grande do ~orte que, passados mais de 1 (sete) anos do início das obras, ainda encontra-se longe de
entrar cm operação, caus_?ndo grandes prejuízos à economia nacional.
Urge, portanto, que a fábrica sergipana de barrilha
seja implantada, a fim de atender ao mercado interno e
substituir as crescentes importações atualmente em torno deUS$ 100 milhões (cem milhões de dólares) anuais.
Ainda na esteira do aproveitamento dos excedentes do
cloreto de sódio, comporta, em Sergipe, a instalação de
unidades industriais, visando à produção de soda cáustica e MVC(PVC.
Quanto a soda cáustica, as projeções da demanda nacional indicam que por volta de 1987 o déficit do produto será superior a 1.300.000 (hum milhão e trezentas mil)
toneladas/ano,
Considerando as dificuldades de ampliação da SalGema de Alagoas para atender ao crescimento do mer-
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cado, em face da precariedude de sua localização, o Estado de Sergipe apresenta-st: com as melhores condições
para suprir as necessidades brasileiras de soda cáustica.
Por outro lado, a partir da produção de soda cáustica,
poder-se-á, com as frações liberadas de cloro, produzir ,
MVC, utilizando-se, para tanto, de importações de etano
da Bahia ou a instalação de uma fábrica desteinsumo em 1
Sergipe, utTiizando-se como matéria-prima o gás natural
da plataforma continental.
Por sua vez, o MVC daria ensejo à produção do PVC, ,
cuja demanda nacional estará por volta das 600 mil (seis- ·
centas mil) toneladas;ano em 1987, Caso não seja am- i
pliada a oferta desse tennoplástico, o déficit naquele ano·
será de aproximadamente 130 mil (cento e trinta mil) to~,
neladas por ano.
Vê-se, portanto. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a ,
utilização industrial do cloreto de sódio rejeitado da ex~ ,
ploração do potássio, poderá em condições altamente
competitivas, propiciar a instalação, em- Sergipe e nó
Nordeste, de um pólo cloroquímico capaz de suprir as
necessidades do mercado nacional de insumos básicos à
elaboração de uma imensa gama de bens de consumo.
Por serem investimentos cfe elevado poder germinativo, este pólo cloroquimiCo -certamente que iria acarretar
o surgimento de inúmeras indústrias de bens finais, possibilitando, dessa forma. a modernização do parque industríal nordestino. A criação de novos empregos, a elevação dos níveis de ren-da da pop-ulação e, conseqüentemente, a redução das disparidades regionais; Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Não hã mais
oradores inscritos~
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas _e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discl!ssão,_em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 426, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n"'47, de 1980, de autoria do Senador Gastão Müller, que acrescenta dispositivO ao artigo 483 da Col_lsolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e dâ outras providências.
2
Discussão, em turno único, da radação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Pare_cer n'i' 587, de
1985), do Projeto de Resolução n"' 88, de 1985, qUe autO:.
rjza._ a Pr~feitura MLf:nicip_af de Araguaína, EstadQ de
Grnás, a contratar operaÇã_ã de c_rédíto_, no valor_ d~ Cr$
152.711.060 (Cento e cinqoerita-e dois milhões; setecentos
e onze mil e sessenta cruzeiros).

3
Discussão, em turno úníco, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 590, de
1985), do Projeto de Resolução n9 91, de 1985, que autoriza a Prefci_tura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a cõntratar operação de crêdito, no valor de
Cr$ 6.8 12.900.380 {seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
4
Discussão, em segundo turno; do Projeto de Lei do Senado n"' 59, de 1980, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta alínea ao art. 21' do Decreto-lei l1'i'
869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão de Educação MoraJ e Cívica como diSciplina obrigatória, nos sistemas de ensino do País, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 435 a 437, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pe!a constitucionalidade e
juridicidade, e, no mérito. favorãvel;
-de Educação e Cultura, faVorável; e
-de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Atberto Silva)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 48 minutos.)
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Ata da 168ll- Sessão, em 12 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA .
Presidência do Sr. José Fragelli.

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA_M-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Fábio Lucena- -AIcicies Paio - Gaivão Modesto - O_dacir Soares ~
Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - A_lex_andre CostaAlberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo- Cesar
Cais-- Virgílio Távora --Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena- Marco.ndes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Carlos LyraLuiz Cavalcante- Albano Franco-Herãclito Rollemberg- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João
Calmon- Moacyr Dalla ~Amaral Peixoto- Nelson
Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo
Campos- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão MUller- José Fragelli- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Enéas Faria -_Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos ChiarelliAlcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comParecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão_.
Sob a proteção de Deus iniciamos nóssos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.

O ilüemiediário, por sua vez, estimula a elevação dos
preços, ao estabelecer uma margem bastante alta no custo de seus serviços.
A me~_id~l_[l_!Opos~_por esh~P.roieto~de Le~ye~ ~limi

nar, pelo IDenofüsTresronles prmc1pa1s de encarecimento do preço ao cons-Uffiidor: a especulação pela estoca·
gem. a remarcaçtio descabida e a i~termediação; por outro ladl>. estimula as vendas, por aJUStar os preços à realidade do poder aquisitivo, em função da _época de fabricação do produto.
Ressulte:se uinda que quando um intermediário, atravessador ou até o estocado r de mercadorias tem o privilégio;- como atualmente, de remarcar todos os preços de
seus artigos. ele s.empre trab~:~lha como estimulador inflacionário,-só----pensando nos lucros, sem qualquer comprometimento com as autoridades governamentais pelo controle d<L-inflação e sem nenhum sentido comunitáriõ.
P<lnl ele, o consumidor final é sua vítima e não um seme-lhante. p~lo qual de~ería trabalhar, também. E, na outra
ponta, ficam os consumidores, vítimas de tudo: da remarcnção descontrolada. dos que se enriquecem da noite
parn o dia e dos que vivem à espera de um reajuste de
preços e de uma remarct~ção afrontosa à economia popuw
lar.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1985. Alfredo
cslmpos.
--( Ãs Comissões de Constituição e Justica e de EconmniaJ

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 264, de 1985

Q_SR.-PRESIDENTE (José Fragelli) -O lido serã
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!"-Secretário.
É lido o seguinte

Determina a impressão da data de fabricação e dos
preços do fabricante e de venda ao consumidor, na
embalagem de produtos de fabricação nacional e dá
outras providências.

REQUERIMENTO
N• 346, de 1985

O Congresso Nacional decreta: _ _

Art. I"' t. obrigatória a impressão mecânica da data
de fabricação e dos preços de fabricante c de venda ao
consumidor, nn embalagem de todos_ os produtos de
fabricação nacional.
ArL 2'i' Fica expressamente proibida a remarcação
do valor impre..c;so, por S\lbstituiçilo, por supcrposição de
preço novo ou atualizado ou por qualquer outro meio
que viole a impressão inicial.
Art. 3"' O preço de venda ~º consumidor final terá
validade em todo o território tiacion_al e será acrescido,
exclusiV<\mente, dos percentuais relat.ivos à incidência de
tributos federais.
Art. 4~ Quando for tecnicamente impossível a Impressão da data de f<lbrícação e do,'i preço,<> de fabriC;S?te
e de venda ao consumiçlo_r na embalagem, será perm1t1da
a utilização de adesivo, conforme modelo a ser fixado na
regulamentação desta lei.
___
__
Art. 5<? O de.~cumprimcnto de qualquer das normas
fixadas por esta lei implicará a imidiata apreensão do
produto, sem prejufzo das sançõeS penais cabíveis.
Art. 6~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (novent;.t) dias, ouvida a Secretaria da Receita Federal.
Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 81' _ Revogam-se as disposições em ·contrário.
Justificação
Uma das maiores lutas com que s_e defronta o Poder
Público. em <ltendimento às_ reais necessídad~s dõ.l so_ç_i~
dade brasileira, é Contra a inflação.
A rem<trcação desenfreadõ.l dos preços ao com;_umidor
tem se transformado em fonte de lucro constante, cujo
maior beneficiário é o grande empresário, graças oo seu
alto poder de estocõ.lgem.

Requeremos urgên-cia, nos ternlOs do art. 371, alínea b
do- Regimento Interno, para o Projeto de Lei_ do Senado
n" 256, de 19"85, de autoria do Senador Amaral Peixoto,
que dá nova redação "aos_ artigOs 41, 45 _e§ 1'~ do-art. 5~ daLei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 edã O!ltras providên-_
cias~_- Virgílio Távora- Humberto Lucena- Nivaldo
Machado.
O SR~·- PkESlDENTE (José Fragelli) --O -reQUeiimento'Tído sci'á~Vi;it'ado após a Ordem do Dia, na forma
dO-arL 375, I~. do- Regimento Interno.
Sobre a mesa~ comunicação que set=ã lida-Pelo Sr. 1"'-

seêretartõ.
-

- - -·

-

·

-É lida a s~_guinte

COMUNICAÇÃO

Item 1:

;m

Discussão,
t-~rno único, da redação firiã.t (ofC:.:.
recicla pela Comissão de Redação em seu Parecer_n~'
426, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n<~47, de
1980, de autoria do Senador Gastão Miiller,- que
acrescenta dispositivo ao artigo 483 da Conso_lidação das Leis do Trabªlho (CLT) e dá outras providências ...

Em discussão a redação final. (Pausa.)
NãCIYaVendO QUem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitiVamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimerüo Interno.
O projeto vai à ~~a~a- dos Deputad~s.
É a seguinte a redução final aprovada.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 47,
de 1980, que acrescenta dispOsitivo ao artigo 483 da
Consolidação das Leis do Trabalho {CLT) e dá ouw
tras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. -r., O artigo 483 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n~' 5.452, de {9 de
maj9 _de ~~~3, passa a vigorar acr~cido da seg1,1inte -~Ií
nea:
"Art. 483.
h) o empregador ou seus prepostos incumbiremno de carregar ou transportar valores pertencentes à
empresa, fora do seu local de trabalho, sem que, da
respectiva relação empregatícia, conste especialmente tal obrigação."

Art. 29
cação.
Art. 3"'

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

A comuni-

Ó-sR. _pRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à

Item 2:

Discussãcr, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~
587, de 1985), do Projeto de Resolução n9 88, de
1985, que aütoriza a· Prefeitura Municipal de Ara- guaína, Estado de Goiãs, a contratar operação de
crédito, no valor de Cr$ 152.711.060 (cento e cinq üenta e dois milhões, setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros).

Em discussão a redação finai. (Pausa.)
f\üfo-hav-endo- quem queira discuti-la, âeclaro~a- eticeirada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 d_o Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

t_ a seig_uirite a- redação

Em 12 de setembro de 1985.
Senhor Pr~ideQte
_
__ _
Tenho ã honra de comunicar a Vossa Excelência, de
açç.~dõ co_mo _disposto rJ.O "ãrt. 43;ª[_ínea a, do Regirrien-:
tÕ-I_nterno,. q~~- me ~uSf:ntar~i_doitribalhos_9fl _çasa a_-_
partir do dia 19 de setembro do corrente mês, com destíno à Hannover, Alemanha, para acompanhar tratamento de saúde de minha esposa.
Atcnci~s_a.~ -~~udições - Seriiulor MOiCy~ Dalla.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) cação lida vai à pUblicação.

ORDEM DO DIA

final aprovada:

R_el;lação ligai dQ .Pr~Jjeto cl_e_ Resoluçio n9 ~' de
1985.
Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos
do art. 42, iriciso VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , de !985
Autoriza a Prefeitura Muldclpal de Aragwúna,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito, no
valor de Cr$ 152.711.060 (cento e cinqüenta e dois
milhões, setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, nos termos do art. 2'~ da ReSolução n9 93,
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de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federai, autorizada
a contratar operação de crêdito, no valor de Cr$
152.7 I 1.060 (cento e cinqUenta e dois milhões, setecentos
e onze mil e sessenta cruzeiros), correspondente a 80.000
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
1.775,51, vigellte em inaio de 1982,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo- de
Apoio ao Densenvolvimento Social- FAS, destinada à
implantação de galerias pluviais, meios-fios e ·sárjetas~
construção de duas lavanderias públicas e mbdernii:ação
do sistema de coleta-e tratamento de lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Centrai do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 3:

Discussão, cm turno únicO, da redação fina[ (oferecida pela CorriissOO de Redação em seu Parecer n"
590, de 198.5), do Projeto de Resolução n~' 91, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçãode crédito, no valor de Cr$ 6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil,
trezentos e C?itenta cruzeiros).
Em discussão 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.
- (} pfõ]eto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução 09 91, de
1985
.
Faço saber que o Setiado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Es-tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor de CrS 6.812.900,380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros).
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Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315-do Regimento
Interno.
O projetõ vai à-Comissão de-Redação.

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaÇão: _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer
sentados_._(Pa usa.)
Aprovado.
Estando a matériã em regime de urgência, passa-se
imediatamente a sua apreciação, em segundo turno.
Em discussão: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projetO é dado como defillifivariiC:nte aProvado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vaí à ComiSsão de Redaçào.

É o seguinte o projeto aprOvado

PROJETO DE LEI DO SENADO .·
n• 59, de 1980
Acrescenta alínea ao art. 29 do Decreto·lel1J9 869,
de 12 de setembro de 1969, que dlsp'õe sobre a inclusão de Educação Moral e Cívica como disciplina obrl~
gatória, nos sistemas de ensino do País, e dá outras
providências.
O Cong're5so Nacional decreta:
Art. I() Ao art. 29 do Decreto-lei n" 8()9, de 12 de setembro de 1969, é acrescentada a seguinte alínea:
"Art. 29
.......... ~·· ..••.•.•.•. ··~····
Ministrar-noções de Ecologia.
Art. 29 Est~ lei entra em vigor_ na data de sua publicação.
_
Art. 3" Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Esgotada a
matéria da Ordem· do Dia,
Vai-se passar agora, à apreciação do Requerimento n"
346, de 198,S, lido no Expedi_ente, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 256, de 1985.
-- Em votaçãõ o requerimento~
_
Os_Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (pausa.)
Aprovado.
__ _
_ _
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n" 256, de 1985, do Senador Amaral P~i
xoto, que dá nova redação aos artigos 41, 45 e§ I"
do artigo 5_5 da Lei n~' 5.68~, de21 deful!Jo de 1971,
e dá Outras ·providénciàs (dependendo de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça).
Solicito ao nobre Sr. SenadQr Jy.tahy Jv.lagalhães o parecer da ComiSsão de Constituição e Justiça.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para
ernifir pareCer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden~
te, Srs. Senadores:
O Senado Federal resolve:
O projeto é de autoria do Senador Amaral Peixoto e
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estaprocura dar nova reda9ào aos arts. 41 e 45, § I" do art.
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2" da Resolução
55. Tratã de matéria que, no nieu entendimento, deve ser
n9 93, de li de outubro de 1976, do Senildo Federal, auacolhido, pelo Senado, porque, pela Comissão de Justiça
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
Especial, que é o parecer q_ue estou dando pela Comissão
6.812.900.380 (s_eis bilhões, oitocentos e doze milhões,
de Constituição e Justiça, dã uma maior mobilidade aos
novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros), corresponPartidos políticos para atender às necessidades das suas
dente a 514.000 UPC, considerados o valor nominal da
convenções.
UPC de Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto
O art. 41 procura fixar que as eleições para os direao Banco do Desenvolvimento do Estado de Minas Ge- tórios r~gionais poderão realizar-se nas capitais ou em
rais, na qualidade de agente financeiro do Banco NacioR
municfpios
designados pela Comissão Executiva. Isso é
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de
natural e dá condições para o Partido procurar fixar~se
o bras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as
em
municípios
e não apenas na capital, dentro dos seus
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
intere~ses de _levar a sua bandeira e a sua m_ilitância polirespectivo processo-:------tica
nesses·
municípios
maíores do- Estado, a convenção
Art. 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data de
. para a eleição do diretôrio naciOrial a realizar-se na capisua publicação.
tal da União ou em municípios designados pela ComisO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 4:
são Executiva Nacional, na data que fixar. Tudo também dentro do interesse do Partido, e, agora, no final,
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
possibilita a ampliação do_riútriefo'de fUturOs membros
do Senad_on" 59, de 1980, de-autoria do Senador Ládos
díretórios regionais, nacionais e munícipais.
zaro Barboza, que acrescenta alínea ao -art. 2" do
Como vê V. Ex•, é um assunto que interessa a todos os
Decreto-lei n9 809; de 12
setembro de 1969, que
Partidos,
foi discutido na Comissão Interpartidãria,
dispõe sobre a inclusão de Educação Moral e Cívica
composta por elementos_ dos diversos Partidos políticos,
como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino
e, naquela Comissão foi acolhida, praticamente por unado País, e dá outras providências, tendo
niJl1idade, _a_cei~a a idéia e apn!Selltada até cOmo sugestão, que o_ iminente Senador Amarai Peixoto dá, uma rePARECERES, sob n's 435 a 437, de 1982, dãs-Comissões:
··
daçào qu§ merece Ser at~ndida e apr~~_ada Pela Comissão de Constítuição e Justiça.
··
-De Constituição e Justiça, pela constituciona~
Jidade e· juridicidade, e, no mérito, favorável;
_É est_e _q parecer.
-de E~ucação e Cultura, favorável; e
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da
-de Fmaoças, favorável.
COJ~issão de ConStituição e Justiça c_onclui pela constituCiõiz2lidade e juridiCídade do projeto.
_
E~ discussão o proje-to, em segundo turno. (Pausa.)Completada a instrução da matéria, passa--se à sua
Nao havendo -quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
apreciação.

ae

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a Mesa,_pãre:cer que s_efá lido pelo Sr. !"~Secretário.
~-lido o lj.eguinte

--pARECER

N• 613, de 1985
Comissão de Redaçiio
Rcdaçilo final do Projeto de Lei do Senado n" 256,
de 1985Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Lei do Senado n'i' 256, de 1985, que dá nova redaçào aos
artigos 41, 45 e§ 1" do artigo 55 da Lei n"' 5.682, de 21 de
julho de 1971 e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de setembro de
I985. - Lenoir Vargas, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER
No 613, DE 191f5
Redação final do Projeto de Lei do Senado IJ9 256,
de 1985.
·
Dá nova redaçao aos artigos 41, 45 e§ l"' do arti~
go 55-da Lei n" 5:682, de 21 de julho de 1971 e dá ou~
tras providências.
o--congresso Nacional decreta:
Art. J<:> Osartigos41,45e§i"'doartigo55daLein9
5.682, de 31 de julho de 1971, passam a vigorar com as
seguintes redações:
"Art~ 41. As Convenções para a" eleição dos Diretórios Regionais realizar-se-ão nas Capitais-ou em
Municípros designados pela Comissão Executiva
Regional, na data que fixar.
Art. 45. A Convenç~o para a eleição do Diretórío Nacional realizar-se-á na Capital da União ou
em Município designado pela Comissão Executiva
Nacional, na dat<1 que fixar.
Art. 55.
.. ..............••••.....•.•• ~ .•. ,
§ l" Os Diretórios Regionais e Nacionais fixarão, até45 (quarenta e cinco) dias antes das respecti·
v as convenções; o número de seus futuros membros,
entre os quais devem ser incluídos, respectivamente,
os líderes nas Assembléias Legislativas, na Câmara
dos D.epu!udos e no Senado Federal."

Art. 29 As atuais Comissões Executivas Nacionais
poderão, dentro de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta lei, ampliar o número de membros dos Díretórios Nacionuis e prover as vagas decorrentes_.
Art. 3<:> _ ESt<t lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'>' Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetti) niatéria constante da Ordem do Dia.

Esgotada a
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Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ - Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente e Srs. Senadores:
Sob o patrocínio do Almirante Alexandrino Faria de
Alencar, a Associação dos Suboficiais e Sarge-ntos da
Marinha funciona, no Rio de Janeiro, hã setenta e oito
anos, e estarã comemorando este ano o centésimo trigésimo sétimo aniversário daquele ilustre militar, glória da
força naval brasileira.
A tradição da Marinha brasileira incorpora o culto
aos grandes nomes da pátria, principalmente aqueles que
contribuíram decisivamente, para a projeção da força no
contexto nacional, mostrando que aquela conhecida
como a mais disciplinada das Armas - embora tenha
atravessado difíceis momentos, como todas as insti~
tuições centenárias - nunca esquece os grandes vultos
da história pátria.
O Almirante Ale:r<andrino caracterizou~se, sobretudo,
pelo seu largo e profundo humanismo, contrário aos ri~
gorismos da disciplina medieval que, em seu tempo, ain~
da perduravam em algumas unidades da nossa Armada.
Não admitia puniÇões disciplinares que atingissem a
dignidade humana e b.":l.teu~se, vivamente, por essa orien~
tação, na reformulação dos regulamentos da Armada,
conseguindo influir, decisivamente, para que a Marinha
seja, hoje, uma das nossas forças mais disciplinadas, tratando seus re(:rutas, marinheiros e praças de. "pret" com
o máximo de respeito, para obter uma disciplina consciente, capaz de torná-la um verdadeiro símile para toda
a tropa no País.
Ao escolher o Almirante Alexandrino como seu patrono, os suboficiais_ e sargentos da Marinha prestam-lhe
desde 1907, continuado preito, honroso e justo, à me' mória de quem fez tudo quanto pode pelas praças da Armada brasileira.
Fazemos. votos para que as comemorações deste ano,
como as anteriores, estejam à altura de tão ilustre patrono e do espírito cívico dos suboficiais e sargentos da gloriosa Armada brasileira.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único,-do Projeto de Lei da Câmara n'i' 239, de 1984 (n'i' 3.739/84, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria
cargos de Procurador Militar de 2• Categoria na carreira
do Ministério Público da União junto à Justiça Militar e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 544 e 545, de
1985, das Comissões;
- de Seniço Público Civil; e
- de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 189, de
1985, do Senador Nivaldo Machado, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de auto-

ria de Dom Eugênio de Araújo Sales, publicado no Jornal do Brasil, edição, de 26 de junho de 1985, sob o título
"A Igreja e a Reforma Agrária Brasileira".

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 345, de
1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, ufgência para o Projeto de Lei da Câmara n'i' 45, de 1984
(n'i' 3.&58/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a transferência da
participaç§o da União Federal no capital da Companhia
Naciona( de Álcalis.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 20, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'i' 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos locatários com mais de 80 anãs de idade no caso de despejo, tendo
PARECERES, sob n'i's 597 e 598, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli.

5
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 231, de 1983,
de autoria do Senador Álvaro Dias que dispõe sobre a
concessão de ;1mparo previdenciário aos filhos dos trabalhadores rurais desde que inválidos ou portadores de
defeitos físicos ou congênitos, tendo
PARECER, sob n'i' 512, de 1984, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de.

Sexta-feira 13

3363

Resolve aposentar, voluntariamente, Necy Gomes de
Figueiredo Mesquita, Técnico Legislativo, Class~ "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo único e 102, inciso I, alín~ ''a", da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V""'; e
414, § 4~",da Resolução SF n~' 58, de 1972, artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n~' 358, de 1983, e artigo.39,
da Resolução SF n~" 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por
tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previSto no artigo 102, § 2'i', da Constituição Federal.
Senado Federal, 12 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N'i' 210, DE 1985
O ·Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n'i' 014542 85 4
Resolve aposentar, voluntariamente, Geraldo Lopes,
Taqufgrafo Legislativo, Classe, ''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 Brasil,
combinados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I,
430, incisos IV e V, e414, § 4'i', da Resolução SF n'i' 58, de
1972, e artigo 2'i', parágrafo único, da Resolução SF n~
358, de 1983, e artigo 3'i', da ResoluçãoSF n'i' 13, de 1985,
com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artígo 102, § 2'i', da Constituição Federal.
Senado Federal, 12 de setembro de 1985. -José Fragelli Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 211, DE 1985

DiSCussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 84, de 1985 (n'i' 3.631/84, na Casa de origem),
que autoriza a emissão de selo comemorativo do Centenário de nascimento do poeta piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 599, de 1985, da
Comissão:
- de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /.8 horas e 48 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 209, DE !985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que l~e 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, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n'i' 014912 85 6

\

Q Presidente do Senado Federal, no uso das cttribuições que lhe conferem os artigos 52, ite.m 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~'2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014193 85 O
Resolve aposentar, voluntariamente, Cláudia Adda
Passerini, ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de Diretor SF-DAS~l01.4, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea a, da Consti~
tuição da República Federativa do Brasil (Emenda
Constitucional n'i' I, de 17 de outubro de 1969), c_ombinados cdm os artigos428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso
VI, 437,414, § 49, da Resolução SF n'i' 58, de 1972, artigo
2'i', parágrafo único da Resolução SF n'i' 358, de 1983 e
artigo 39 da Resolução SF n~ 13, de 1985, com proventos
integrais amparada pelo artigo 177, § I'i' da Constituição
do Brasil, acrescidos de 20%, Gratificação de Representação de 90% e a gratificação adicional por tempo de ser~
viço a que faz jus.
Senado Federal, 12 de setembro de 1985. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 87, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito, no valor
de Cr$ 152.711.060 (cento e cinqüenta e dois milhões, setecentos e onze mil e sessenta cruzeiros).
Art. I • E a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93. de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 152.711.060 (cento e cinqüenta
e dois rnilhõt:s, sdecentos e onze mil e sessenta- cruzeiros), correspondente a 86.000 ORTN, considerado o valor nominal du
ORTN de Cr$ 1.775,51, vigente em maio de 1982, junto à Caixa Econômica Federal. esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Dcsen\~olvimcnto Social- FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, construção de
duas lavanderias públicas e moáe!rnizaÇão do Sistema â-e cOleta e tratamento de lixo, naquele MuniCípio," obedecidas us con-

dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

Art. 2•

Estu Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de setembro de 1985. -

Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 88, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no
valor de Cr$ 6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros).

Art. 1" E a Prefeitura Municipal de Timóteo, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93. de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 6.812.900.380 (seis bilhões. oitocentos c doze milhões, novecentos nlil, trezentos e oitenta cruzeiros), correspondente a 514.000 UPC, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 13.254,67 vigente em julho de 1984, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Mi nas Gerais, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, dcstim1da t1 execução de obras do prn,ieto
CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art.

2<:~

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 13 de setembro de 1985. -

Senador José Fragelli, Presidente.
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I-3.1- Djscursos após a Ordem do D~a

CéSAR CALS Considerações
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Gusmão no plenário do Senado, no último dia II.
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6- COMPOSIÇÃO DAS COM!Ss0ES PERMANENTES

Ata da 169"- Sessão, em 13 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Frage!li,
ÃS t4fiORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENA DORES:

Jorge fo...alumc- Fábio Lucena- Odacír Soares- _
Ht:Jio Gueiros -Alexandre COsta - Alberto Silva_:HelvíJio Nunes- João Lobo ~Cesar Cais- Virgflio

Távora- Martins Fitho- Humberto Lucena- Mar_condes Gudelha- N ivtJ!do Machado- Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Heráclito Rollemberg Lomanto Júnior- Nelson Carneiro- Itamar Franco
- M urilo Buduró - Gastão Müller - José Fragelli Enéus Furill - Octuvio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l <:>-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
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É lido o sep:uinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
Ns> 206/85, (n" 442/85, na ~Tigem), de I I de setembro
de 1985, referente ao ProjetO de Lei da Câmara n~" 25, de
1981 (n" 6/79, na Casa de origem), que intro~uz alte~
rações na Lei n~' 5.869, de II de janeiro de 1973- CôdiM
go de Processo Civil, no que se refere à arrematação de
bens penhorado:..
(Projeto que se transformou na Lei n_9 7.363, de 1l de
--- - -setembro de 1985).

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai U publicação.
Sobre a Mesa, projeto de lei que vai ser !ido pelo Sr.
I ~'-Secretário.

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO _SENADO
· N9 265, de 1985
'~Disciplina a aplicação da equivalência salarial no pagamento das __ prestações na aquisição da casa própria, e dá
outras providências."
O Congr:esso Nacional decreta:
Art. 1.0 A equiValência salarial no pagamento das prestações decorrentes de financiamentos para. aquisição de casa própria, pelo Sistema Financeiro da Habitação, rege-.se pelo disposto nesta lei.
Art. 2. 0 Para efeito de aplicação do crttérto da equlvoalêncla salarial, o atual mutuário apresentará à instituição financeira,
d.lretamente ou através de seus agentes,
certidão · fornecida pelo respectivo empregador da qual constem os percentuais de
aumentos salariais ocorridos, desde a data
da escritura de compra do imóvel ob}eto do
contrato de financiamento.
Art. 3.0 OS percentuais apurados na forma do disposto no artigo anterior serão
confrontados com os índices de aumentos
aplicados- nas prestações do financiamento, procedendo-.se em caso-ae diferença percentual, na forma prevf.sta nos §§ 1..o e 2.o
d<este artigo.

§ 1.0 QUando os perrcentuals de_ amnentos das prestações tiverem sido superiores
aos percentuais de reajustes salartais, no
período confrontado, a diferença será devolvida ao mutuário em doze (12) prestações iguais e mensais, sem qualquer acréscimo de juros ou correção monetária.
§ 2.0 Quando as prestaçõe.s a pagár estiverem em valor inferior, o ressarcimento
em favor da instituição financeira far-se-á
em igua] número de prestações iguais e
mensais, também sem juros ou corre-ção
monetária.

Art. 4.0 As prestações de amortização
do:> f!nanclamento~ para aqul.s!ção de casa
propna, seJam qllal.S forem os órgãos "financiadores, não poderão ter vaior superior ao
índice de aumento de salário do mutuárto
devendo entrar em vigor dois meses depoiS
do aumento salarial, no ca.so de reajuste
salarial anual ou semestral Inferiores a sel.s
meses.
Art. 5.0 A presente lei não alterará os
contratos existentes.
Art. 6.0 Esta lei entrará em _vigor na
data de sua publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as dispoSicões em
contrário.
M

.Justificação
~Inobstante as vár!as tentativas do (l()verno, tanto em anos passados quanta na
Nova República, de adequar o funcionamento_ do Sistema- Financeiro da Habitação
às possibilidades de· seus mutuários o fato
é que até o momento não se canséguiu o
desejado equlllbrlo desse mecanismo. ~· ~
ATilci~ re.~t;;n_e~~.
demorados estudos dos novos técnicos chamados a resolver a momentosa e preocupànte questão
da avantajada :lnadimp_lência no setor o
que se_ colheu de positivo foi quase nada
c~~ ~ c n~:q_t.TJátios .e suas vária.s associa~
çoes de classe a manifestarem a inesma generalizada Insatisfação de antes.

ap6s

-ne-

fato, temos verificado que nem mesmo _os_ agentes financ-eiros estão tendo argumentos convincentes para que _os mutuários façam a opção semestral (que segundo os ditos téenloos, é multo maiS vantajosa) e, _por outro lado, os aumeJntos de
2.W% _E:~O estão s-endo suportáveis- pelos
não optãn te.s, levàiido-os. em gmnde contlngentes, a proouràrem o eamln;ho da
Justiça para à bu,sca do respeito à.s clãusulas da equivalênçia salarial.
Ao Congresso Nacio!l<ll cabe, portanto,
neste momento de dificuldades, proporcionar solução par~ o grave problema, ·o que
esperamos seja conseguido com a aprovação do J>l'eSénte projeto de lei.

o que se quer, em suma, é um dlsclpllnamento correto para os percentuais que devem Incidir &abre os reajustes da.s prestações da casa ptóprla, pondo fim ao descontentamento que se Implantou no Pais com. a
chamada opção que o BNH e 9utros órgãos
vêm buscando conseguir dos mutuários.
~ Para l.sto torna-se necessárto um encontro de contas, apurando-se os percentuais
ap-licados nas. prestações com os percebidos
pelos _mutuários. Apurado o resultado, as
prestaÇões, sejam anuais, semootral.s ou out':a mQ:fl'!lldade qualquer que venha ·a disClpllnar os reajustes dos mutuários, devem
disciplinar os percentuais Iguais para as
prestaç:õe3 do adquirente.
Teremos com este comportamento de rato, a aplicação da equivalência s.alarlal,
po!JdO fim a tanta Inquietação nos lares
de milhões de brasileiros e além de aliviar
a Justiça de· tão volumoso número de processos, tornará a relação entre mutuários e
Agentes Financeiros harmoniosa: _e construtiva.
__
_O----; prOJ€-~ cOil.stitui, por fim, wna contribuição que acreditamos proveitosa à
Oo!nlssã9 E$peclal designa,da pelo ExecUtivo para estudar asolução desse grave problema, gue atinge a centenas "de milhares
de mutuál-ios.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 1985.
- Nelson Carneiro.
rAs ComÍssóes de Constituição e Justiça, de _Economia e de Finanças.r

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~'-Secretúrio.

É lido o seguinte

REQUERIMEl'!TO
N• 347, de 1985
Requeremos urgenciu, nos termos do art. 371, alínea
"c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~ 257, de 1985.
Sáiu das Sess.ões, em_l3- de setembro de 1985.- Gas-tio Müller.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requer:iM
menta lido será inciuído na Ordem do Dia da sessão s_egulnte, nos termos do art. 315, _III, do Regimento Interno.

O SR. PRESID~NTE {Jose Fragellí)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito
Rollemberg.

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS- SE.
Pronuncia o seguinte -discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Nordeste brasileiro continua aguardando as ações
que lhes foram prometidas pela Nova República. Ações
objetivas, ágeis, capazes de alterar a face sofrida do bravo povo nordestinÇl.
__
-Aguardando, enquanto convive com seus múltiplos e
sérios problemas que vêm desafiando a inteligência e
sensibilidade das autoridades brasileiras ao longo da história do BrasiL No entanto, enquanto aguarda o melhor,
o homem nordestino vê escapar a esperança e mergulha
na in_5:erteza de uma potítica indefinida que tanto no piaM
no federal, pela União, como nos dos Estados, em nada
concretizam as al):tigas e ~ais justas aspirações regionais.
Autoridades têm dito, repetiQamente, que o Nordeste
é a maior das prioridades nacionais. Mas a realidade está
a indicar que o Governo ainda busca um entendimento
melhor para a região nordestina, ~o elaborar uma minuta de plano - uma política de desenvolvimento para o
Nordeste_ como uma proposta para discussão: Sa?-C?-Se que o primeiro PDN da Nova República está
sendo previSto para entrar em pauta em 1986 e a vigorar
at.~ 1989. _É ~travé~_dC?le, s~undo os dirig~ntes da SUO EN E, que se efetivará a prioridade nordestina no contexto_
do desenvolvimento nacional. As discussões estão se
processando e_ as sugestões , ao serem consolidadas, darão, na verdade, um outro plano a ser executado nos
próximos_ quatro ano_s no Norde~te.
Tem sido mesmo assim, de forma cíclica, o tratamento
dado pelo Governo federal ao Nordeste. E se é verdadeiM
ro-que ao longo de todos os programas executados na região houve uma resposta em termos de crescimento, é
ainda muito verdadeira e penosa a situação da gente norM
d_estina, a _mais prob~e e injustiçada de todo o País.
Presentemente, estão em curso no Nordeste, alêm da
discussão em torno do primeiro plano de desenvolvimento,_ ações dos GovernQs estadll_ais, de combate às secas, e
o Projeto Nordeste, mais especiliCarii.ente a parte em que
está sendo transformado o programa de apoio ao pequeno pro_c,iutor. Em perspectiva, também para a região, o
projeto de irrigação prometido no_s_ primeiros dias do
Governo do Presidente José Sarney.
Cada uma das ~ç:ões em cu.rso no Nordeste merecere·
flexão.
É válido e até mesmo louvável que a SUDENE lance·
ao debate público ã sua proposta de plano, a partir de
uma política de desenvolvimento para o Nordeste. Mas,
de certa forma, a sítuação ái: penúria em que vive toda a
população nordestin<J exige mudanças já, para que não
mais sejam proteladas as ações restauradoras da dignidade dos que vivem e sobrevivem naquela região.
O Sr. Cesar Cais -

Permite v. Ex• um aparte?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Pois não,
ouço com muito prazer o aparte de V, Ex~. nobre Senador Cesar Cais.

Ó Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Heráclito_Rollemberg, V. Ex~ traz, aqui, um pronunciamento sobre a esM
peratlça do Nordeste com o pagamento da promessa que
os neo-republicanos fizeram nos palanques. Na realidade, eu diría que no Nordeste há uma desesperança que é
confirmada, porque o que nós vemos ê o Presidente da
Repúblicu, um nordestino que conhece as nossas dificuldades e sabe que ou fazemos com Sua Excelência ou temos menos esperança ainda- é como disse o nobre Se-nador Lomanto Júnior: .. Ou agora ou nunca" - Sua
Excelência lança o Projeto Nordeste, vem o Sr. Ministro
do Interior, aqui, e não sabe nada sobre 6sse Projeto S.
Ex' só deu uma frase que V. Ex• repete aí: •·o apoio ao
pequeno produtor rural," - é uma frase de palanque. ..__
Mas V. Ex~ deve ser um homem felíZ, porque disse que,
no seu EStaçlo- Sergipe, há uma discussão sobre Plaq_o
de Desenvolvimento .do Nordeste, o primeiro PDN da

3368

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sábado IA

Nova República e que os Governos estaduáis estão dis~
cutindo. No meu Estado, lá ·no Ceará, o Governadoo só

pensa cm política e no abuso do poder de governo para
fazer o seu candidato a Prefeito da Capital. Veja como
Sergipe é realmente um Estado venturoso em relação ao
Ceará, porque existe uma discussão sobre deseD-Volvlmento, enquanto que, no Ceará, hã somente ameaça de
demissão, pois o Governador só quer f3?er politicagerit,
usando e abusando do poder de governo, em busca de
eleger o candidato que, por si, já é uma víOiência_ com a
opinião pública. Mas, em tese, V. Ex• tem rezão; o Nordeste precisa realmente se transformar na verdadeira
prioridade de atas e não de palavras.

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG cc.· Agradeço
as palavras do nobre colega Senador Cesar Cals...Mas eu
me referia à proposta que estã sendo examinada na SUDEN E c não em Sergipe: em Sergipe está oCorrendo exatamente aquilo que ocorre no Cearã. Estâ-se fazendouma politicagem baixa e usando os recursos do Governo
para favorecimentos a prefeitoS do interior do Estado no
sentido de motivar a campanha na Capital.
O Sr. Martins

Filho~

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muito
prazer, nobre Senador.
O SJ:". Martins Filho -Nobre Senador, infelizmente,
nem Sergipe nem o Ceará têm o privilêgio de ter governadores _que-agem dessa maneira; no meu Estado, _o sofrido Rio Grande do Norte. o GOveriúiadO-r faz pior ainda. Há poucos dias, recebi cópia de um telex, encaminhado pelo Governador ao Ministro do Interior, comunicando que havia repãssado determinada quaittia para
uma PrcfeitUragoVernã~a pelo PMDB. E o pior, Sr.Senador, é que essa ímpoitânci"a não foi destinada ao MunicíPio: DenunCiei ao MiniSH::ri-0 do Interior; denunciei à
SUDENE; denunciei ao Senhor Presidente da República; fiz, inclusive, um ofício ao SNI, denunciando esses
desmandos, porque se ele afirmou que havia repassado
aquela importância para determinado município e não o
fez, certamente Cssã impoitânCia foi desviada. ~ necessário que a Nova República chegue ao Nordeste, e também faça coibir esses abusos que estão sendo cometidos
ali. Refiro-me, particularmente, ao Rio Grande do Norte, onde estamos vivendo muito pior. A Velha República, hoje, nos causa saudade em relação ao desmando que
o Governador do Rio Griinde do Norte está cometendo
lá no nosso sofrido Rio Grande do Norte. Por isso, é ne-cessário que a Nova República, sob o cOmando do Presidente José Sarney, apure esSaS i:lenútl.cias. POrque se o
GOVernador disse que havia repassado importâilcia Para
uma prefeitura e não a repassou, -onde está essa importância? Vou citar o município- é Urriarizal. Tenho cópia do telex, em que S. Ex' afirma que havia repassado
detenninada ímportãncia para a prefeitura e não a -repaS~
sou. Então, cabe ao Presidente da República- porque
sào recursos do Governo Federal- apurar onde está a
verdade - se, realmente, o Prefeito recebeu aquela im~
portância, deve pagar pela sOnegação da mesma. Mas se
o Goverriador não a rCpassou, deve ser punido pela falta
de honestidade. -

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Agradeço o
aparte do nobre__5enador Martins Filho. Iss_o é _regra geral, senador. Lá em Sergipe, O Governo -recebeu ajuda financeira do Governo federal, para as enchentes, onde estavam previstos 8 bilhões de cruzeiros para a CapitaL O
próprio Prefeito reclamou, recentemente, esses 8 bilhões
de cruzeiros.
Rt!tornando ao tema. Sr. Presidente:
A discussão _deve ser para representar o principio
das decisões democráticas, permanente,- íaiendo
com que os diversos segmentos do povo nordestino
sejam ouvidos em seus Estados e municípios, em
suas comunidades e_ em suas organizações de trabalho ou de classe. O debate é útil e serve à elaboração
de qualquer plano, mas a realiadade de hoje está a
querer queimar as etapas, para ainda, que seja cmer- gencialmente, estabelec;er um princípio de ação em
favor do Nordeste, enquanto não são praticadas as
providências definitivas.
O superintendente José Reinaldo Carneiro Tavares
conhece a região c pode levar a SUDENE a atuar já, en-

quanto seus técnicos recolhem as opiniões e sugestões e
consolidam e documentos que subsidiarão oPinno com
o qual o Governo Federal intervirá na região.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, irrigação tem sido
apontada, em várias partes do mundo, como solução
pai-à 'v'encer falta dê" c-huvàs regulares. governo federal tem a intenção de irrigar vasta área do Nordeste, com
vistas Udeserivolver programas de produção de alimêntos, semelhantes aos que, experimentalmente, aCODEVASF e emRre_endimentos particulares r~lizam na região. NO cnt<JI'lto, entre o qUerer e o fazer governamental
há um teinpõ que altera a realidade nordestina. Altera a
vida dos que padecem sem comida. Altera a face de uma
agricultura que não tem caminhO definido. Altera a expectativa dos sem-terra, dos que aguardam a reforma
prometida da estrura agrária.

a
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Sr. Virgílio Iávora- Permite V.

o

Ex~

um aparte'?

O~SR.

HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, ri Obre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Nós não vamos abordar neste
aparte o Projeto de Nordeste, porque a própria SUDE.:NE é a primeira que reconhece-que tem- muita coisa a ser
modificada nele para torná-lo exeqUível. Após a Ordem
do Qia falemos, mas o assunto no momento, percutido
por V. Ex~ é irrigação. Quem ineteu_na cabeça da Presidência da República- não dizemos nem do Presidente
-que pode o Sarney irrigar rio seu Governo-, milhão de
hectares no Nordeste? O cidadão que disse isso, deveria
temer ser demitido imediatamente. Para V. Ex• ter idéia:
quando foram instituídos o -PIN e o PROTERRA, no
tempo do tão causticado autoritarismo, apareceu o Programa, semelhante, para quatro anos, comprometendo o
décimo dessa quantidade. Então, em quatro anos, cem
mil hectares irrigados. Para isso, se assinalavam recursos
e mais recursos do PIN e do PROTERRA, que sabe V.
Ex~ não foram, a nào ser numa parcela mínima, aplicados nesse s_etor. Mas, como pensar em com os recursos
disponíveis? Sabe V. Ex' que o Projeto Nordeste, pela
sua concepção, para a contrapartida brasileira, absorve
todos os recursos- vamos resumir, a não ser que novo
Decreto mude- do PIN, do PROTERRA, do Projeto
Sertanejo, do Polo Nordeste, do PROCANOR, só para
citar; em suma, dos projetas existentes na nossa R~glão.
Pois como- já é pura questão de aritmética- nem nos
recursos nem no tempo dá. O exemplo passado já mostrou. Ou se o executa ou s~ joga tudo disponível no Programa do Pequeno Produtor. Não vamos lhe tomar mais
tempo. Oportunamente, hoje, ou seg_unda_-feira, examinando o orçamento da União, vamos mostrar em que fases absolutamente movediças estão assentadas essas informações quanto ao Projeto Nordeste,_ e quanto à irrigação tão dec<tntada de um milhão de hectareS em seisanos, ou melhor, em cinco.
~O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG -oAg,adeço
ao nobre Senador Virgílio Távora o aparte, que veio ilustrar, mais ainda, o pronunciamento que faço na tarde de
hoje, não só o aparte de V. Ex~ mas também o dos Srs.
Senadores que o antecederam
Prossigo:
Tais -retardamentos implicam em revelar a hesitação
do Governo etri enfrentar-a questãO nordestina, comO
que um receio de tocar numa orgariização-agràría feudal;
medieval, que tem isolado o Nordeste do resto do Br~sil,
deixando-o a mercé da caridade pública e dos repasses
paliativos da uniào para os Estados e municípios, para
atenuaf, sem resolv~r,_ os problemas pendentes. E se hesita, o Governo._dâ o testemunho do ~u,despreparo para o
graóçle desafio de tratar a questão nordestina -Sob o ângulo du prioridade do País.
btranho é que, enquanto o governo prepara o seu
plano pam a região c anuncia projeto de irrígação.em
larga escala e promete uma reforma agrária, o Nordeste
entre num consórcio internacional_como cliente, sob a
intervcniência do Governo Federal, do Banco MundiaL
O Projeto Nordeste chega como uma prótese na boca da
região, para mostrar na aparencía o riso bonito dos seus
filhos, enquanto adia o tratamento definitivo de todas-as
;;uas doenças.
De repente, nos Estados nordestinos, os governadores
de alguns deles fazem festa com os dólares do Bancq
M undia!, antevendo edifícios para sediar as fundações e
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órgãos fur~diários, para compra de frotas de carros, para
custeio de atividades que dificilmente mudarão a vida
dos nordestinos. A vinda de recursos do Banco Mundial
está_cntendid<l na su<J constatação de que estaya se agravando o problema da pobreza: no Nordeste tal informej~
a SUDENE hãvia conferído em seus levantamentos e
tmbalhos. Unid~s. SUDENJ? e Banco_ Mu-ndial, pensaram cm _alguma coisa que pudesse elevar as condições de
milhares de famílias da região, principulmente arrendatários, parceiros, assalariados e trabalhadores rurais
oCupantes de glebas nos Estados jurisdicionados peta
SUDENE.
No momento. ante mesmo que o Banco Mundial Libere os recursos contratados, surgem as críticas ao Projeto Nordeste, notadamente aquelas que evidenciam a sua
transformação num só programa, o de apoio ao péqueno
produtor, o DAPP. Críticas ao autoritarismo do projeto,
críticas ao fato do Nordeste transformar a SUDENE
apenas num ôrgiio repassado r. Críticas pelo temor de vêlo transformado num novo Polonordeste, que beneficiou
os governantes em suas administrações mas que em pouco serviu ao homem do campo nordestino.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra.
O Sr. l.omanto Júnior- Cumprimento V. Ex•, Senador Heráclito Rollerbcrg, pelo seu pronunciamento. É
mais um grito de angústia que se vem repetindo nesta e
na outra Casa, apenas para significar, pois somos apenas
intérpretes e V. Ex~. neste monlento, estanal que reputo
salvadora do _Nordeste. A única fórmula para se fazer alguma coisa de concreto para aquela Região é regionalizar o orçamento; fixar um percentual e obrigar o Governo que, sujeito a todus as pre.<>sõe:;; dos Estados mais ricos, não tem condiçõ_es de vol_tar_ as suas vistas para a
nossa desgraça, para a nossa miséiia. Está é a dura realidade! Nós só servimos-para a hora das eleições. O Nor~
deste só é chamado naqueles momentos em que precisa
dar contribuição para salvar o País, para isso e para
aquilo. Mas, na hora de se pensar em salvar o Nordeste,
é aquele eterno prometer, aquela angústia que já se vem
transformando, como acabei de afirmar, em desespero.
Ent~o. terça-feira, vamos fazer a reunião da Comissão
encarregada de estudar a emenda. O Senador João Lobo
já deu um parecer magistral, a acolhendo. Se nós sóril.Os
30°/o da populaçilo brasileira, se não somos Hpeso morto'", pois, enquanto o País tomou empréstimo para outras Regiões e sacrificou a Nação, nós, todos os anos,
oferecemos a nossa contribuiç:J.o com a sobra de divisas
para ajudar o País a pagar as suas dívidas, quando nos
estamos exaurindo, quando nos estamos esgotando,
quando o Nordeste chegou às raias do desespero. Parabéns a_ V. Ex~ _pelo seu di_scurso! Vamos aprovar cs~_e 30%
para o Nõrdcstc c obrigar o Governo, durante 30 anos, a
aplicar 30% du receita tribu_t_ária nacional no Nordeste. E
é a menor receita que o País tem, se considerarmos as ou·
tras receitas, como as das estatais, que não vão parã-lá,
que não se empregam na nossa Região. Portanto contínuo a repetir: o Presidente Jo_sê Sarney tem uma grave
responsabilidade. Pela primeira vez um nordestino chega, diria mesmo pela vontade do povo, porque através
do CQlégio Eleitoral que, embora muitos considerassem
espúrio, representava o pensamento do povo, chega o
Senhor José Sarney, nordestino, à Presidência da República. Confiamos nele, mas quero deixar aqui aquela
frase que para mim significa, sem dúvida algurria, um látego neste País insensível com os problemas do Nordeste: "Ou agora, ou nunca, Sr. Senador!"
-O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Agradeço a
ap<lrte do nobre Senador Lomanto_Júnior, profundo conhecedor dos problemas do Nordeste, que no decorrer
de sua vida pública sempre tomou posiçãO- a favor das
justas reivindicações da Região.Mas, continuando,- Sf. Presidente:
As criticas mais contundentes dão conta que, em média, apenas 30% dos investimentos poderão beneficia-r,
diretamentc, o produtor rural e lhe_dá acesso à terra. Os
restantes 70% serão utilizados em custeio, com prioridade para pagamento de pessoal, compra- de carros, construção de .sedes de fundações e institutos de terras, dentre
outros gastos. O;; levantamentos aerofotogramétricOs,
fundamentais à região, indispensáveis para a distri-
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nas

buiçào de terras, não estão incluídos
despesas do
projeto, pelo menos em muitos estados nordestinos.
A situação faz com que o nordeste tenha ainda que es-

perar, pois o Banco Mundial continua. aguardando que o
Governo brasileiro atenda aos requisitos do projeto para
então liberar as verbas já contratadas para os estados de
Sergipe e do Rio Grande do-Norte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Como é possível observar das informações que trago a
esta Casa sobre o projeto nordeste, a minha região continua aguardando que sejam concretizadas as ações que
estão sendo anunciadas. Aguardando, é bom que se diga,
para que·o País não esqueça, de.baix.o de todas as dificuldades. Pois a' realidade ainda é muito desfavorável àquela porção da Nação brasileira,
O quadro nordestino continua dramático:
- 66% das crianças entre I e 5 anos são desnutridas;
- 17 mil casos novos de tuberculose são registrados
por ano;
- 93% da força de trabalho agrícola não tem carteira
profissional assinada;
--55% da população econoniicamente ativa ganha
menos de I salário mínimo;
-- I07,2 crianças morrem em cada grupo de 1 mil nascidas vivas;
-no nordeste rural, 64,4% dos habitantes são analfabetos.
Nas regiões metropolitanas nordestinas estão sendo
registrados os mais altos índices de desemprego de todo
o Brasil.
O Sr. Humberto Lucena -- Permite-me V. Ex• um
aparte?

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG- Com muita
honra, nobre Senador,
O Sr. Humberto Lucena - Levo a V, Ex• a minha total solidariedade às suas palavras que, neste instante,
analisam com rara profundidade os proble-riiãs nordestinos. Cumungo inteiramente do ponto de vista de V. Ex!e acho que nós, da Regiãá, devemos nos unir cada vez
mais no seiltido de encontrarmos caminhos que nos levem à verdadeira redenção do Nordeste. Acredito piamente que esse chamado .. Projeto Nordeste", desde que
seja corrigido nas suas distorções pelo Congresso Nacional, venha a ser um passo importante no soerguimento
da nossa região.

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG - Agradeço
as palavras do nobre Senador Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Humberto Lucena, que
veio apoiar as palavras de um nordestino que quer dar a
sua contribuição também aqui nesta Casa, em favor das
soluções mais urgentes em prol daquele povo.
Tais dados, dentre tantos que podem ser citados sobre
o Nordeste, alimentam as preocupações das lideranças
políticas nordestinas que querem, em iiome do povo, ver
resolvidos os problemas aflitivos que estigmatizam aregião.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) (Fazendo soar as
campanhias) - SOlicitada a V. Ex' não conceder mais
apartes, porque jâ-está para terminar o seu tempO.

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG -

Pois não,

Sr. Presidente.
Aqui venho imbuído dos sentimentos da minha gente
sergipana, parte da gente nordestina, para traçar este
quadro que ainda é indefinido, impreciso" e incerto para
com o Nordeste que esperava ser, com a Nova República, a pedra de toque das transformações naciOnais.
Não é pOssível mais admitir que o povo nordestino
seja ainda obrigado a conviver com uma realidade adversa, cruel, injusta e humilhante. O Brasil reclama pra o
Nordeste uma saída. Não urna retórica como as que estão perdidas nas páginas da Históriã.: Mas uma efetiva e
concreta ação que promova a região a·partir da sua es_trutum agrãria, levando o Nordeste a produzir e a concorrer na formação da riqueza ilacicinal e, principalmente, a participar da distribuição da renda do País, auferindo o justo prêmio pelo seu trabalho e pelo heroísmo da
sua sobrevivência em paz.
Citei as -inten~;ões do Governo-em--promover debate
sobre o plano da SUDENE, em pensar na irrigação
como meta, ou ao contratar com o Banco Mundial os re-

cursos para o Nordestão. Citei muito a propósito, porque_ nenhuma das ações foram praticadas ou concretizadas. O Nordeste continua sofrendo, e a sua população
privada de uma vida decente e digna.
E quando falham as ações maiores, aquelas capitanead~s pelo Governo Federal, falham também as ações estaduais, dos projetas grandiosos que não t~m sustentação
prática e riào- são viáveis, como vem ocorrendo em meu
Estado,_ com o chamado Projeto Chapéu de Couro, concebido para salvar o agreste e o semi-ârido sergipano e
que na verdade o que faz é distribuir ambulâncias para
que as prefeituras do interior sejam fortalecidas em seu
cfi_entelismo.
Os anúncios de panacêias pa.ra o Nordeste têm sido
um duro e penoso engano. Assim como o Projeto Chapeu de Couro não Tem· pr.otegido a cabeça das famílias sergipanas, outros projetos, fundados nas mesmas bases,
fracassaram em toda a região. No centro do fracasso, a
salinização das águas dos poços e açudes, inviabHizando
investimentos, causando prejuízos e atrasando soluções.
Apesar d~ o I PT indicar os meios corretos para a pesquisa, a captação e o armazenamento de ãgua no Nordeste, alguns Estados insistem em exeCutar projetas que
terminam custosos, não resultam em beneficias para as
populações crédulas e esperançosas. O problema da água
no Nordeste precisa ser melhor compreendido, bem
como o flagelo da seca.
A verdade histáiià aponta que a seca, muitas vezes,
tem sido um escudo pelo qual o poder derrama a sua
omissão diante do Nordeste. Vem desde o Império,
quando Dom Pedro II, em prantos, prometeu empenhar
as jóias d_a_coroa para que_ nenhum nordestino continuasse a passar fome. Sua Majestade estava constrangi- do com os danos da seca de 1877 que matou mais de
meio milhão de nordestinos. Outras autoridades já choraram para o povo do Nordeste, para jornalistas e para
as càinaras de televisão, mas nem por isto a regiãO deixou de continuar sofrendo com as secas e com as enchentes que ciclicamente a atingem.
O normal, é que os anos sejam chuvosos. Os registfos
indicam que em todo o século XVII as secas foram 7, no
século XIX foram 6, e no nosso século, até agora, também foram 7, algumas de fraca il).tensidade, outras bem
mais-fortes- e onerosas~ Uma região com um terço da população do País não pode ser dobrada por fenômenos
que ocorrem, em média, de 15 em 15 anos, e que podem
perfeitamente te~ minimizados os seus efeitos.
O que tem faltado é sinceridade de propósito, é senso
de responsabi!Ídade diante da vida humana que habita o
Nordes~e e que já deu, pelo trabalho, pela resistência,
pela riquezi da terra, parte do regalo do Brasil; o que
tem faltado é vergonha por parte dos que_ con~inuam
querendo enganar e industrializar as oportunidades, tirando proveito pessoal da miséria e do atraso dos nordestinos,
Está comprovado, segundo dac!:os do IIT,_gue 60% do
solo nordestino é formado por rochas cristalinas maciças
e de baixa permeabilidade, o que dificulta a penetração
da água de chuva, que se concentra apenas nas fraturas
das rochas_, Ã pequena vazão dos poços, tarribém se sabe,
do cristalino, aliam-se a uma alta salinidade, superior a 2
mil miligramas por litro, das águas acumuladas nas fraturas e a progressiva salinização dos açudes, tornando
inviâVf:Ts; em alguma~ áreas, a açudagem e -perfuração
de poços.
No en~anto, del!lag_o_gicamente, alguns governadores,
como o de Sergipe, insistem em investir recursos sem li~
mitês, sem levar em conSideraçãO os infornies -técnicos
cientificOS e os aconsdl13iiúmtoS que órgãos do porte e
da cOffipetência do IPT dão de público quando tratam
da questão da água para o Nordeste. A solução tem necessariamente que passar pela identificação dos solos, ou
pecarã e cairá no vazio da inviabilidade, frustrando as
esperanças das populações nordestinas e adiando ainda
mais as verdadeiras soluções para os jã muitos velhos
problemas do Nordeste.
Assim como não tem faltado emoção aos dirigentes do
País, quando o tema central das preocupações é o Nordeste, também não tem faltado a organização de dehates,
como este que a SUDENE está realizando no momento,
em Recife, para consolidar em documento o que foi discutido nos diversos Estados nordestinos. Basta lembrar a
reunião eclesiástica de 1952, em Aracaju, capital doEstado de Sergipe, que considerou a situação do médio e
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do baixo São Francisco e examinou, por extensão, o
quadro nordestino. Digno de menção foi o Congresso de
Salvação do Nordeste, realizado em Recife em agosto de
1955, que motivou o Presidf:nte JK, então candidato, a
assumir compromissos com a região, mais tarde honrados com a Operação Nordeste - OPENO - e com a
Comissão_ de Desenvolvimento do Nordeste - COPE. NO. Em 1959, em plCna campanha sucessória presidencial, os governadores nordestinos assinaram, também em
Aracaju, uma carta pela qual destacavam a prioridade
para o Nordeste, imediatamente assumida pelo candidato udenista Jânio Quadros.
As intenções têm sido as meSmas, como os mesmos
têm sido os índi~s a{armames de deco~posíção da dignidade da gente nord~st_ina. O Nordeste não pode mais
esperar e cobra, por meu intermédio e de tantos outros
que -nesta Casa e-rui. -câ"m-ara Fedeial lançam o brado da
justicã para uma regiãO qUe tudo tem dado para o progresso do País, e na qual continua vivendo, debaixo de
todas as dificuldades, uma porção da população brasileira.
O Nordeste precisa de ações porque de promessa ele
mais_ parece uma imei:tsa Santa: Cruz, na qual seguidamente são colocados os ex-votos do seu martírio. A
Nova República está em débito e deve honrar o seu compromisso, em nome da sinceridade e da honra nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre SCmador Itamar Franco, pela ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -MG. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, encareço
a V, Ex• que o projeto n9 267 de 1973, de nossa autoria,
dispondo sobre a não-aplicação dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas, seja colocado na Ordem
do Dia.
Agradeço ant~padamente a devida atenção para tal
solicitação, Sr_. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A solicitação
de V. Ex~ será tomada em toda a consideração.

O Sr. Amaral Pei"oto- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao eminente Senador Amaral Peixoto para uma
breve c-omunicação.

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para uma
breve comunicação.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Venho comunicar à Casa O falecimento, há poucas ho·
ras, na cidade do R lo de Janeiro, do Almirante Augusto
Rademaker, um dos mais brilhantes e m~is completos
Oficiais da M3rinha. Foi meu colega nã Escola Naval e
meu companheiro na Esquadra.
E interessante constatar que, desde moços, seguimos
caminhos diferentes, assumimos posições opostas, bem
divergentes, mas a amizade que nos uniu não nos separou atê_·Q fim da vida,
É com profundo pesar que venho fazer esta comunicação ao Senado da República.
Augusto Hamann Rademaker GrUnewal era, sem favor, um_ dos mais completos Oficiais da Marinha. A minha turma deu 14 almirantes, que aluaram ao mesmo
tempo, ocupando as mais importantes Comissões na
Marinha de Guerra, a Chefia do Estado Maior, o Ministério da Marinha, o Comando da Esquadra e, entre eles,
ao lado de alguns outros, o Almirante Rademaker se
destacava. S. Ex~ foi Vice-Presidente da República no
Governo Médici, ocupou interinamente as funções de
Ministro da Viação e Obras Públicas e foi Comandante
da Esquadra.
Os seus companheiros lamentam o seu falecimento.
Talvez aqueles que tenham conhecido somente outros
aspectos das suas atividades, atitudes_que S. Ex 9 tomou
pela sua formação, possam fazer restrições à sua carreira
política, mas era um homem de seriedade extraordinária,
um chefe de família exemplar, um chefe militar como
poucos, na minha geração, que passaram pela Marinha
de Guerra.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. SenadO-res, lamento
o desaparecimento desse grande brasileiro, ao qual esta~
va ligado por tantos laços de amizade.
Em todas as primeiras Sextas=feiras do mês, nós os remanescentes da turma nos reuníamos no Clube Naval,
onde almoçávamos juntos. Na última sexta-feira, não
poderia comparecer e, por proposta dele, adiamos o almoço para esta segunda-feira, quando compareci e esti--vemos juntos pela última vez.
Augusto Rademaker foi um homem que prestou grandes serviços ao Brasil, sobretudo, um grande e extraordinário Chefe Militar da Marinha de Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Mesa tam·
bém se associa ao Cminente Senador Amaral Peixoto, na
manifestação de pesar pelo falecimento do Almirante
Augusto Rademaker, que foi também Vice-Presidente da
República e, portanto, merece as homenagens destaCasa.
Concedo a palavra, como Lfâer, ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃô-bti
ORADOR. SERÁ PUBLfCADO POSTERIORMENTE.
. .
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Hora do Expedierite.
Passa-se à

Estã finda a

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia·, em
fase de votação, constituída do Projeto de Lei da Câmara n~>s 239/84; Requerimentos n~>s 189/85, 345/85; Proje"to de Lei do Senado n~>s 20f84 e 231/83, ficam com_sua
apreciação adiada para a próxima sessão ordinãria.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei_ d-a
Câmara n~" 84, de 1985 (nl' 3.631/84, na Casa de origem), que autoriza a emissão de selo comemorativo
do centenãrio de nascimentO do poeta piauienseAritônio Francisco da Costa e Silva, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'599, de 1985,
da Comissão;
- de Educação e Cultura.
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica âdiada em virtude da falta
de quorum.
O SR. PRESID~NTE (José Fra.gelli)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senadár Ceiaf Cais.
O SR. CESAR CAIS (PDS- CE. PronunCia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta Casa recebeu, na última quarta-feira, S. Ex• o
Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. Roberto Gusmão, que proferiu palestra sobre "O Papel do MIC na
Nova República".
Por ter esgotado o tempo regimental e sua prorrogação e o nobre Senador Itamar Franco não estar presente, mas S. Ex•, com a complacência do Presidente, esgotou a meia-hora - não pude colocar minh~ observações, o que façO neste momento. S. Ex• fez uma exposiÇão rica em conceitos gerais aliãs puramente teórica, e- ãquf desfilaram uma série de
Senadores, louvando o Sr. Ministro que tem, também, a
nossa apreciação c-omo hámeffi-correto -cOino sempre o
julguei, mas a exposição de S. Ex' é puramente teórica:
muito boa no atacado, mas no varejo pouCo actesceniou.Discorrendo sobre o papel da iniciativa privada na
economia, os requisitos para uma empresa moderna, a
retomada do crescimento industrial, e, ao responder às
perguntas dos Srs. Senadores que se concentram principalmente em acúcar, álcool, cafe, borracha e turismo,
pouco ou quase nada disse sobre nossa política de comércio exterior ou sobre desenvolvimento regional. S.·

Ex• também não enfocou cOmo estava sendo processado
o entrosamento com outros ministérios, quándo o assunto é _de uma ação pluriminísterial.
Abordo agora os três aspect"os dantes mencionados:
1 - Comércio exterior

A exposição de S... Ex•, o Ministro da Indústria e do
Comércío, reforçc(ã. minha convicção dii necessldide de
criação de um ministério do comércio exterior.
Além do pouco do que foi dito sobre o assunto, o que
denota a pequena prioridadde que está sendo dada pelo
atual 'Governo, aifld"a enContrãmOs no documento distribuído e intitulado ''A Política Industrial da Nova República", pontos de grande pessimismo.
Cito o seguinte trecho contido no documento:
..As perspectivas do mercado internacional, em
que se manifesta um crescente protecionismo, lenta
expansão_ económica, instabilidade cambial e escassez de crédito, não são promissoras..''
Outra frase:
.. Não caberá, por conseguinte, esperar a repetição de situações semelhantes às observadas nos
ános 70, nem muito menos em 1984.''
Na realidade a política do comércio exterior, só si faz
com uma atividade agressiva e permanente tendo sido
um dos ministros mais lançados_ no comércio exterior, no
antígO GOVerno princip31inente~em Raçôes effi_ desenvolvimento, pude vf:iificar o enorm-e campo que existe para
o Brasil em "países não alinhados".
Creio que as nossas indústrias de bens de capital, principalmente no campo hidrelétrico, eqUipamentos petroleiros_, __ _f!quipamentos de usina de álcool e outros, que
normalmente operam com capacidade produtiva ociosa,
alérh das empi:esas de projeto e serviços de engenharia,
têm ampla possibilidade-num mercado de trocas com
pafseS fornecedores de petróleo.
Esobr~ o ~ssu~nt;, e~ deveria ter illdftgado, e indago
agora, do Sr. Minstro, que eu espero tome conhecimento
deste meu prounciamento.
Na m_edida em que a INTERBRÃS, por decisão da
administraç.~o neo-republic~_na da PETROBRÃS, está
fechando escritório em Nova Iorque e se dedicando tãosomente aos itens ligados a equipamentos de petróleo,
quais seriam as providências do MIC para substituir a
ação dª PETROBRÁS na comercialização, por exemplo, de sapatos e outro itens ~orno os produtos do mar
-que· têm uln mercã.do lá nos Estado Unidos,
Será que a decisão em tela foi tomada sem consulta ao
Ministério da Indústria e do Comércio? POique os produtores brasileiros vão ficar desorganizados nessa comercialização que estava sendo feita pela INTERBRÃS.
Pirece que a PETRO BRÁS e a Companhia Vale do
Rio Doce, entre outras, são empresas que têm aberto
inúmeros caminhos que não devem ser obstruídos. No
Ministério das Minas e Energia, procurei articular as
duas empresas e demais do MME, visando, através da
tecnologia que já dominamos, abrir oportunidades para
empresas brasileiras. Assim, todas as esfataís vinCuladas
ao MME nome saíram de nossas fronteiras para vender
serviços uo exterior.

-

-

Como exemplo citamos a ELETROBRÁS e suas sUbsidiárias no campo de-energia, a CPRM e o Projeto RADAM com os s_erviços de geologia, a NUCLEBRÁS
com terras raras e componentes pesados de reatares nucleares, a CNEN com tecnologia nuclear.
Na verdade, foram abertos caminhos muito importantes na África, na AmériCa Central, nos países ãrabes.
Tudo isto parece estar sendo obstruído por falta âe um
acompanhamento permanente e_ é importante que num
momento recesSivo, enl que as empresas de bens de capital ou serviço de engenharia estão sem obra aqui no Brasil se abra esse caminho lá fora.
O Sr. Alberto Silva- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. -CESÃ.R CALS --Nobre Senad~r Alberto ,
ouço V. Ex• com muito prazei;'.
O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Cesar Cals, eu
sou testemunha do esforço de V. Ex~. quando o Ministro, de procurar colocar essas idéiaS de negPCíar, como
troca de petróleo, a indústria que O-Brasil já pode exportar, em tecnologia em mãO-âe-=-obra e as próprias empre-
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sas. Mas, nós estivemos na posse-do Presidente de El Saavador, numa comissão do Senado e da Câmara, e lá tivemos a oportunidade de sentir que, pelo menos na América Central, havia um vazio destas iniciativas. Por exemplo, El Salvador, gostaria muito de ter usinas de álcool,
porque eles eram grandes produtores de açúcar e com a
queda do preço do açúcar no mercado internacional, eles
gostariam de se voltar para a industrialin_ção da cana,
fabricando álcool para o consumo e para :4_ exportação e
se queixaram qUe pediram ajuda ao Brasil - sabendo
que é onde existe a melhor tecnologia de álcool no mundo inteiro - e não econtraram nenhum respado. Foi a
informaç8.o dos técnicos do Governo naquele dia. E disseram que receberam uma usina da Venezuela, e sei que
a Venezuela não produz álcool. Mas havia lá uma usina
encostada que cedeu praticamente de graça para El Salvador. Queria·concluireminente Senador é que, lá, tomei
conhecimento de que foi o homem do Itctrr!araty quem
conseguiu- e não nenhuma dessas empr-0·--~~ que se instalaram por aí afora, como a INTERBRÃS, como V.
Ex' acaba de dizer- que com inteligênci,l, persistência,
fez um trabalho de convencimento no mundo árabe; le~
vou para lã uma grande empresa brasileira, para fazer
quase mil quilómetros de estradas de feno, no Iraque.
Não foram aquelas empresas citadas por ·. · Ex', e as informações que tínhamos é que elas eram _.-nais ou menos
ociosas e não tinham aquele impacto que- se desejava.
Contava-se, por exemplo, que uma dela~. ~!::i França, ti~
nha alugado, no porto de Marselha, um <:!!Orme annazêm, pagando caríssimo. E lá dentro tin•-·.' duas ou três
latas de tinta e mais nada. Então, creio que uma revisão
se Tãría sentir, porque mãís parecia que e";.$as empresas
eram cabides de emprego. Creio que o atual Governo está revendo este aspecto sem, contudo, perder de vista o
que V. Ex• diz, que é necessário o Brasil ser mais agressivo naquilo que ele tem de melhor na su~:~ tecnologia no-va.
O SR. CESAR CALS - Quero agraoecer ao nobre
Senador Alberto Silva o depoimemo. <!_lll;' faz sobre El
Salvador. Agora, sobre o trabalho da Mend~ Júnior, no
Iraque, V. Ex' estã enganado. A INTERHRAS é que tem
dado apoio.

O Sr: Alberto Silva- Mas nas negoctações no ltamaraty.
O SR. CESAR CALS - Sim, é da~'). mas sem o
apoio logístíC:o, ·v. EX• ·que é ê:ngenheíro, L,aoe quejaitlais
poderia fazer uma ferrovia sem apoiD l~ístico com o
ltamaraty que não o tem. O ItamaraLy e um Ministério
de diplomacia. tem um Departamento de. t'romoção Comerciai.
O Sr. Alberto- Sil-fã- .:__ Se V. Ex• me p~!rmite?

O SR. CESAR CALS - Lógo mazs ~~·' ihe concedo
outro aparte, Mas, na verdade, foi o p~oorio Ministro
das Minas e Energia que conseguiu coffi o-aooio do ltamarat,y, a negociação da Usina hidrei~trlr:a de Kapanda
na Angola, onde uma empresa brasileJrê!:-iinhã-SC aSsO>
ciado a uma empresa russa, a Rússia tinh_~ tinanciamen~
to para os Seus ~uipamentos, o Brasil n~o tinha financiamento t:m dólar, para parte de serviç<J oe engenharia,
e nós instituímos a moeda _petróleo.
Na realidade, na América Centrai, V. E;w:? talvez saiba,
mas a Organização Latino-Americana ê,·_ 6TJergia tem
homens da
um inúmero processo de tecnologia,
CPRM que estão na. mina de ouro da Nw:rr':!gua. a mina
El Topasso, da Nica.râgua, e a ação e;. presença na República Dominicana, na Guiana, no _::;_".,;n_~me, na Jamaica e naturalmerite E1 Saivador é um çaso _e eu, natu~ue me pareralmente, não estou discordando. Ago
ce é que a política do comércio extenor deve ser objeto
de um Ministério, este é o tema que eu estou trazendo.
porqueo que se vê é nenhuma priorid~él;::., e atê muito _
pessimismo na exposição feita pelo Mmi:;;tro Roberto
Gusmão.
Ouço V. Ex•, nobre senador Alberto Silva.
L

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senaáor Cesar Cais, eu
queria apenaS- complementar. Em El Salvador não foi s6
usina de álc~ol. Há uma pergunta nossa: '·Quais eratn os
pontos mais imPOrtantes que o novo Governo gostaria
de atacar !lQ_entrar?". Eu estava tomando posse naquele
dia. Estávamos conversando com os ministros do novo
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Governo, e perguntamos por ex-emplo: .. A cidade, a capital de E! Salvador, tem um milhão de habitantes'? E

perguntamos, por exemplo, sobre alguns serviços; serviço de transporte urbano eles disseram: É caótico. Necessitávamos aqui de 200 ou 300 ônibus, pedimos ao
Brasil, por saber que lá se fabrica os melhores ônibus.
Não recebemos menhum apoio, então recebemos 100 ônibus da Argentina a 100 ônibus da Romênia, Pergunto
como estão esses ônibus? Tudo quebrado, porque não temos assistência técnica. Estava lã o Sr. -Ministro das Comunicações, Haroldo de Mattos, e eu disse: aproveite e
venda o maravilhoso serviço que temos no Brasil, que é o
de comunicações, porque eles também estão em falência.
E o Sr. Ministro foi conversãr-,--porêm não sei qual foi o
resultado. Mas voltando à Mendes Júnior, nobre Senador Cesar Cais, V. Ex~ há de convir que uma organização como a mendes Junior não precisaría, absolutamente, em termos de têcnica, de nenhuma ajuda de qualquer natureza, desde que o governo brasileiro firmOu
com o Governo do lraque, _que a Mendes Júnior ia fazer
uma estrada de ferro. Lá, ela tem tecnologia suficiente e
ayançada para instalar desde o canteiro de obra atê a
execução, como fez. E realmente fez! Não sei onde, por
exemplo, a INTERBRÁS--iria ajudar uma Mendes Júnior a ser eficiente numa estrada ferro. Gostariã que V,
Ex~ me esclarecesse isso.
-

O SR. CESAR CALS- Se V. Ex• procurar depois as
notas taquigráficas, o que falei fôi apoío logístico. E digO
a V. Ex~ que a empresa Mendes Jllnior associou-se à
BRASPETRO, está sócia da BRASPETRO para equipamentos de petroleiro. Eu como Ministro fui resolver
problemas.
O Sr. AÍberto Silva- Não para esclarecer.

O SR. CESAR CALS- Mas estã lá o apoio logístico·
das várias presenças da BRASPETRO E da PETROBRÁS no exterior, porque é muito dificil para uma
empresa qualquer brasileira, por maior que seja, montar
uma rede de escritórios que lhe dê apoio logístico. Eu falei "logístico". Não foi "técnico". Na realidade, a própria empresa de que V. Ex• está falando pediu, através
do Ministério das Relações Exteriores, que o Ministro
das Minas e Energia fosse ao Iraque para completar uma
negociação, também no Iraque, da própria empresa que
V. Ex• está citando. Fomos lá completar, porque ê muito
diferente uma empresa privada ir sozinha por aí e um
responsável pelo comércio exterior do Governo_ chegar,
mostrar e fazer, como o mercado de trocas, entre o serviço e o barril de petróleo que a empresa privada jamais
poderia fazer. Espero-que V. Ex~ tenha entendido que a
minha tese é de que o comércio exterior é uma oportunidade imensa para o Brasil, a ponto que estou propondo a
criação de um Ministério do Comércio Exterior. Esse_ é o
objetivo, que talvez V. Ex' não tenha verificado, da minha proposição.
-·
Srs. Senadores, o assunto de comércio exterior exige
atenção permanente.
O acompanhar contínuo dos negócios internacionais,
projeto_s e tecnologias que o Minístério das Relações Exteriores não --poderia sozinho efetuar. ·For melhor· qu-e
fosse, não é especializado -no assunto. Ele tem outrOs assuntos mais importantes.
Em grande número de países do mundo jâ existe o mínistério próprio.
E, um Ministro dedicado, exclusivamente, a tais atribuições, não aceitaria o -diagnósttco pessimista COntido
no documento citado.
2- Industriãlização Regional
S. Ex•, o Ministro da Indústria- ê d-O""Corilêiêiõ;-ror
mais que lacónico sobre o importante tema. E ao responder argüição sobre a necessidade de criação de empregos
na região nordestina, levou o assunto para uma comparação com empresas de alta produtividade, dizendo que
estã interessado é na alta produtividade e não no emprego, esquecendo-se das indústrias-demão-de-obra intensiva, como aquelas que devem ser prioritárias no Nordeste.
O próprio documento, distribuído pelo superintendente da SUDENE, intitulado "Uma Política de Desenv.ol~
vimento para o Nordeste- Proposta para Discussãb",
mostra a necessidade de serem incentivadas as unidades
agroindustriais, como por ex.emplo: beneficiamento de
algodão e -indústria t8xtil, extração de óleos vege~.ais, su-
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cos de frutas trop1cais, inclusive castanhas de caju,
rações para animais, pesca, fábricas de [atidnios ou indústrias intensivas em mão-de-obra, como cita o documento em tela, e exemplifica como aquelas nos ramos
alimentar, metalúrgico-mecânico, as de coureiro calçadistas ou construção civil.
Não se Pode tarllbém- deSConheCer as indústrias que estão sendo implantadas no Norte e Nordeste e que são
conseqUê"'cia do P~ºgrª-_!tla G~al]_51~ Çar_ajás,
S. Ex~ praticamente não abordou no seu discurso,
apoio à pequena e à média empresas, tão adequadas às
regiõe~ em desenvolv~m~f!tO ou a ~recuper:ação d~ empreendim.@_!Q§J_n_çlustri~.§:ofrera!ll grJ!_y@_enj.e c9m
a recessão e as mudanças de mercado, decorrentes da crise do ~tról_eo.
3- Entrosamento com outros Ministérios
Em nenhum momento, S. Ex~, o Minis"tro da Indústria
e ~oÇomérci_oLrrtostrou_o inter-rel_acionamento çom 9u~
tros ministêrios, parecendo que o MIC estã isolado nas
suas ações.
Aci reSpoil-der qUeStões sObre o eXcedente de- álcool, e
V. Ex' inclusive falou sobre o projeto de álcool de mandioca,_ não houve _n~nhuma me11ção_ à açã_o integrada
com õ MME, no tOcante-aO-USo do âiCOOf im veículos
médiOS ou ã PfõibiÇã"ci"
Utiiização- de GLP em Vclculos
leves que estã sendo efetuada com a complacência do
atual GOverno.
Desconhece-se que o OLP é item deficitário e portanto_
importado, e que os botijões utilizados como tanques de
combustível, por não serem ã prova de choque, transfor·
mam o veículo em verdadeira "bomba ambulante".
Medidas como essas e outras, proibição do_uso do gãs
em veículo leve ou o uso do álcool em vefçulos médios,
isso iria dar uma maior vazão a parte do grande volume
de âlc.oo_l e>i_c_ed.ent.e.
__
-~·
-·Sr. Presideilte, Srs. Senadores, mostrei anteriormente
o -desentros_amento com o plano da SUDENE, o que parece levar ao raciocínio que no atual GO-verno cada ministério funciona como compartimento estanque.
Falta uma coordenação que pelo regime presidencialista, acaba sendo atribuído ao próprio Presidente daRepública.
O Presidente José Sarney declara: quem vai coordenar
e decidir sobre eco_nomia é o Presidente da República;
quem vai decidir sobre o entrosamento entre o Ministério da Indústria e do Comércio e o Ministério das Minas e Energia ê o Presidente da República. É óbvio que
num -pãís-·dessas dimensões, desses problemas, com uma
sociêdáOC que se sofistica a cada momento, não pode o
Presidente da República ser o homem que decide sobre
tudo. Não é possível, não é cã.bível e há, portanto, atrasos e decisões que nós estamos vendo a cada momento.

ae·

O Si-. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?

o

SR. c~SAR CALS -:-:---Úuço-v.-~E~·- ÇOm prai:er.

O S'r. Alberto Silva -- Eu não posso deixar passar,
nobre Senador César C<:1ls, sem defender a posição do
~ Senh~r Pr~E_~nte. Acredito que V. Ex• ou não interpretou bem o pensan:tentodo Presidente José Sarney, ou talvez esteja fazendo um julgamento como se realmente Sua
Excelência tivesse que decidir sobre tudo. O Presidente
disse _é_ que a deci~ão tem que ser do President~. no regime-p-rC:sidencialiSfa, dej)ois -detodos os seuS Ministi-os estudarem o ~ssunto e levarem para uma decisão única, a
fim de evitar o que acontecia no Passado. Não quero me
referir a V. Ex•, porque V. Ex• realmente deu uma contribuição at_?__9overno _!lo Pr:esidente Figueiredo que,_ ao
que se diz, não de_cidia nada. Os seus Ministros e V. Ex~.
patriota conio era, tomoú aquela decisão histórica de reduzir a importação e partiu para a perfuração de poçoS,
conseguindo realmente aumentar. Mas agora o que o
Presidente quer di_zer ê que se estudem os problemas,
mas a decisão final é de Sua Excelência. Para que não
saia, por exemplo, o Ministro Delfim Netto tomando
dólar emprestado e l~v.and? o Brasil a e~ses_IOO bilhõe_s,
_sem que ninguém tivesse quatque:r coisa a ver com isso.
Creio ciue a posiÇão do Presidente José Sarney é exatamente_oessa: não_ se _fará nadã sem que Sua Excelência
tome conhecimento, _no .flnalJ para decidir. E não que
Sua Excelência fique decidindo, como quis dizer V. Ex~.
cada pequeno problema. As grandes decisões são do Presidente da República, _e no -final.
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O SR. ct8AR CALS- Tenho a impressão de que ou
eu não falei o que está escrito, ou V. Ex• estâ ouvindo
com algum defeito de audição. Porque, na realidade, o
que disse e está escrito, está nas notas taquigrãficas. Falta uma coordenação que pela natureza do regime presidencialista acaba sendo do Presidente da República. Estou, neste momento, lnostrando que o regime presidencialista num País com essas diferenças regionais, comessas diferenças setoriais, não pode o Presidente da RepúbHca ser o homem que vai decidir tudo sozinho, sob
pena de haver demora e em comércio exterior, por exemplo, cada demora é uma oportunidade perdida e definitivamen_t_e 12_e_!_9ida,
Sr. Presidente, Srs. Senador_es:
As observações que ora· faço, espero cheguem ao conhecimento de S. Ex•, o Ministro Roberto Gusmão.
Confio que S. Ex', ao analísar o nosso pronunciamento
ou nos esclareça sobre os pontos levantados ou a dote as
sugestões aqui apresentadas, para preencher ·lacunas que
parecem existir em face da exposição que fez 'nesla Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre senador Virgífio Távora, como Líder.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles- Alcides Paio Gc:~Ivão Modesto- Gabriel Hermes- João CasteloJosé Uns- Cid Sampaio...:..:. Carlos Lyra- Jutahy Magalhães- Moacyr Dali a-- Amaral Peixoto- Henri~
que Santillo- Roberto Wypych- Jorge Bornhausen
- Lenoir Vargas - Alcides Saldanha.

O SR. -PRESID_ENTE (José Fragelti) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Wypych.
O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores;
O Paraná colherá, neste ano, a maior safra de trigo de
sua .história.
Dois milhões e duzentas mil toneladas. São números
que colocam o Paraná, em termos de produtividade por
hectare- de 2 a 3 mil quilos -, entre os de maior produtividade do mundo, superando a ln dia (1.400), União
Soviética (1.600), China (1.800), C:inadã (l.700) e Esta~
dos Unidos (2.200), e só sendo superado pela Iuguslávia
(3.3_00) e França (5.000). Em decorrência da atual hípersafra, o Brasil abaterá 250 milhões de dólares em sua importação do cereal, em grãos e sementes e, principalmente, não fará o povo sofrer qualquer racionamento no seu
pão de cada dia.
O índice de prÕdutividade nos 1280 hectares plantados do Paraná possibilitOu uma safra várias vezes superior àS_colhidas em outros Estados brasileiros.
E a previsão inicial de colher 1,6 milhão de toneladas
de trigo este ano jã foi totalmente sup_erada,. E o Paranã
espera produzir um milhã-o de toneladas a mais do que
em 1984, o que, a um valor médio de 160 dólares por tonelada imQ_9rtada, represent_a_rj !-!ma redução no valor
das importações - e, conseqUentemente, do endividamentO externo......:: e~ cerca de 160 milhões de dólares. ~
Das 2.200.000 "toneladaS .a-Serem- produzidas no Paraná, quase um -mHh~o _de to~eladas serão produzidas na
região oeste daquele EStãdo. Pois bem, por incrível que p_areça, uma das mais produtivas regiões agrícolas do Pais não possui uma única
escola_ agrícola para educar a sua juventude rural.
Pof isso, em data de ontem, apresentávamos à Mesa,
projeto de lei de nossa autoria, que diz o seguinte;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criadas 3 (três) Escolas Agrícolas Federais no Estado do Paraná, sendo uma no· Município de
Cascavel, outra no de Palatina e outra no de Medianeira,inctimbidas de miniStrar- CurSOs têcníCos em a8rcip"ecuária, a nível de 29 grau.
Parágrafo único. Os eSüibelecimentos de ensino de
que trata este artigo serão subordinados ao Ministério
da Educação.
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Art. 2<> As despesas com a instalação das Escolas
Agrícolas de Cascavel, Palatina e Medianeira, correrão à
conta do Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, consignando~se nos próximos orçamentC)'S _ da
União as necessárias dotações para sua manuteilção e
funcionamento.
Art. 39_ Esta lei entra em vigor na data de sua publi"cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O setor primário di ReSião Oeste--do Paraná é dos
mais dinâmic_o_s_e fiCflificaOos_do a tua! estágíO clã economia nacional, com níveis elevados de produtividade, resultante da utilização generalizada de insumos moder-

nos, especialmente técnicas agrícolas recámendã.das, mecanizaçã_o e_emprego de sementes selecionadas.
A microrregião detêm a prlrlleira posição em ãreã;
quanto aos cultivos de trigo (45%), da soja (37%) e dá
milho (16%), da área cultivada do Estado.
Aproximadamente 70% das propriedades regionais
têm menos de 100 hectares, o que revela a estrutura
agrária composta de minifúndios produtivos.
A tendência regional, pelo incentivo do Sistema Cooperativista, ê desenvolver, Uma grande d-iversificação na
produção agrícola, atendendo à crescente demanda de
gêneros alimentícios.
Todavia, essa mesma microrregião, Constituída por 29
municípios, ressente-se, por ser de vocação eminentemente agrícola, de Escolas Agrícolas que possam, na formação de técnicos em agricultura e pecuári~ de nível médio, ampliar as sUaSPossibilidades, preenchendo, ainda,
uma justa expecta.tiva da juventudade- estudantil da_re-_
giãâ e da comunidade que clama, há muito, por esColasdesse porte e desse nível.
Ademais, a criação de três Escolas A8iiColas Federais
nos municípios de Cascàvêl, Palotflla e Medianeira, formando técnicos para agricultura e para pecuária, fixarâ
os técnicos na região, porQue dela são oriundos. lnjetarâ
têcriiC!as modernas e compattveis com as condições e pe- ··
culiaridades locais e, em mêdío prazo, ensejará substancial aumento da produção e da produtividade, com uma
nova consciência da importâil.cia social di terra e-aa-agropecuária.
- ---

0 Sr. NiYaldo Machado (PFL- PE,)- Permite V.
Ex' um aparte?
O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB Com muíto prazer, ouço V. Ex'

PR.) -

O Sr. NiYaldo Macha.do (PFL -- PE.)- Senador Roberto Wypych, V._~x•, oportunamente, cobra do Governo a instalação de escolas agrotêcnicas de nível mêdio no
oeste do Paraná, pela sua vocação para a produção agrícola. Sem dúvida nenhuma, o Brasil não tem uma sólida
tradição no ensino profisSional. Ac{ui se instalaram os
chamados cursos de humanidades, os cursos universi~ãrioS de Letras, Filosofia, de Direito. E s6 muito posteriormente, a aprtir do Governo Nilo Peçanha, é que se
começou a pensar na ne_cessidade imperiosa da criação
de escolas técnicas de nível mêdio. E, assim mesmo, pouco se tem feito nesse setor. E Ultimamente com a reforma
do ensino, atravês da Lei de Diretrizes e Bases, também
pouco se fez nesse setor, criando-se cursos que não passaram de arremedos, os cursos profissióflalizantes, que
deram em nada. De maneira que, agora quando o atual
Ministro da Educação, Senador Marca_ Mareie!, cuida
seriamente desse problema, tendo em vista que a agricultura, a pecuária,- a!ndústria, se ressentem de têcnicos de
nível mêdio, o seu projetO encontrou a maior receptividade. E creio que não cairá no vaiio;- por·que ·a -senSibilidade do MiniStro Marco Maciel não permitirá e, ao contrário, S. Ex' já feZ sentir em pronunciamentOs VigOrosos
que vai dar ênfase a instalação dos cursos profissioriaísnecessârios ao desenvolvimento brasiteiro. Por isso, ao
mesmo tempo em que saúdo a disposição do Ministrô da
Educação de instalar novos cursos profissionais, de
fortalecê-los, _de prestigiâ-lo"s sobre quaisquer outros,
quero tâinbém congratular-me com V. Ex•, pela iniciativa, que atende a uma reivindicação das mais justas da sociedade brasileira, a da existência de cursos de nível mé-dio. Neste País, primeiro se- instaToli. uma Escola de
Belas-Artes antes de o povo saber ler, isso no Império. É
preciSo que se queb-re essa tradição de desprestígio dos
cursos profissionais de nível-mêdio, que não é saudável
para o Brasil, passando-se a cuidar objetivamente de es-

colas capazes de contribuir com a mão-de-obra
sãrta ao processo de desenvolvimento nãcional.

n~-es

O SR. ROBERTO WYPYCH- Muito bem Senador
Nivaldo Machado, A sengjbilidade que V. Ex' tem para
com _eS~e tipo de problema faz com que atravês deste riquíssimo aparte-com que acaba de me honrar venha enriquecer o pronunciamento que faço neste instante e por
certo, ele será agregado ao que aqui estou dizendo no
sentido de fortalecer ainda mais pedido que fazemos,
não apenas·a esfa Casa de Leis, mas também ao Sr. Presidente da República e, conseqUentemente, ao Sr. Ministro da Educação.
Ressalte-se, ainda, Sr. Presidente, Sr. Senador Nivaldo
Machado, demais Senadores, que as escolas que estamos
pretendendo instalar, na nossa região oestina dõ Paraná,
atenderão a uma população superior a um milhão de h a~
bitantes, em área localizada num extremo do Estado do
Paraná, confrontando com os países vizinhos da Argentina e do Paraguai, equivalente a 11,6% do Estado e responde por 34% de toda a produção agrícola do Paranâ.
Assim, pois, Sr. Presidente, a criação das escolas agrí~
colas federais pretendidas, numa região cujas ativídades
económicas gíram ein torno da agropecuária, será indubitavelmente medida fundamental para o desenvolvi-mentó das potencialidades regionais e dos recursos humanos ali existentes.
Finalmente, Sr. Presidente, assinale-se que, em atendimento à expressa determinação constitucional, a proposição que encaminhamos à Mesa, na tarde de ontem,
prevê que a instalaÇão das três escolas agrícolas, em Cascavel, Palatina e: Medianeira, no Estado do Paranâ, ê subordinada à prêvia consign-aÇão no Orçamento da
União, das dotações neCessárias, assim como a criação
dos cargos e empregos indispensáveis ao funcionamento,
por iniciativa exclusiva do Senhor Presidente da República, através do Ministêrio pertinente.
--Eis por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este Senador tem a convicção de que a iniciativa dessa lei merecerá a acolhida dos meus ilustres pares desta Casa do Congresso Nacional e, posteriormente, a sanção presidencial
com o que estarão dando em favor da minha região cestina do Paraná, mais um passo no caminho, nem sempre
largo, do ?POio e da justiça ~m_favor do homem do campo.
Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Espalham-se por todos os pontos do País, ainda hoje,
quarenta anos depois da sua presença nos campos gelados dos apeninos, os ex-pracinhas, então convocados
para lutar ao lado das potências democráticãs, para Varrer ó ·n-ipo-riazi-fascismo do mundo. Hoje os que-restam
são sexagenários, septuagenários e atê octagenários, alguns obtiveram um bom saldo na inatividade ou um emprego civil, principalmente na dêcada de cinqüenta,
quando as Associações dos Ex-Expedicionários tinham
lideranças atuantes e gozavam de influência política.
Entretanto, a partir dos meados da dêcada de sessenta,
os remanescentes daquela arrancada gloriosa começaram a ser esquecidos e cada vez menos aparecem nas paradas militares.
Temos recebido, de todos os Estados, cartas de ex~
combate~tes, I1_1dagando o que podemos fazer, para minora~ a sua situação: O que_ os legislaçlores poderiam fazer, já fizeram no âmjJito federal. Sabemos que ã ajuda
não foi semelhante, no plano estadual, mas nada podemos fa?:er.
Recentemente chegou-nos, entre tantas, a carta de um
deles,_Vital Ferreira de Souza, da cidade de Jardim, em
Mato Grosso do Sul, dizendo:
"Será que vão aposeritar, ou ao menos ncis ajudar com qualquer coisa? Ou se lembrarão de nós depois que morrermos? O sofrimento dos- que estiveram -ria- frenre-de batalha ê o mesmo dos que estavam aquartelados, após a inspecção de saúde", de
prontidão para embarcar. O sofrimento do abandono agora, não ê menor,"
Como ess!i, há muitas vozes ecoando n~ va:zio, neste
imenso Pak A voz dos que se julgam injustiçados, por-
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que arriscaram a própria vida, em honra da pátria; comungaram da vitória final das democracias, na luta por
um mundo melhor, sem tanta penúria e tanto sofrimento; e, agora, prestes a apagar-se a luz dos olhos, esses antigos soldados estão mendigando um último auxílio do
seu País, para morrer com decência.
Muitos pedem ao menos uma palavra de compreensão, de que não pode ajudá-los. Tal o caso dos representantes_ do povo, na vigência do atual texto constitucional,
em que sua iniciativa se reduZ ao mínimo. Resta-nos apelar ao Poder Executivo para que nos mande projeto de
lei amparando alguns milhares de ex-pracinhas desempregados que ainda restam.
Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro·
nunCia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr. Senadores:
Venho à tribuna, exclusivamente para inserir nos
Anais do Senado o artigo do atento e sério jornalista
João Emilio Falcão, publicado no Correio Braziliense de
11 do corrente.
Episódios como os lembrados no artigo não podem se
repetir.
Repugnou a quantos assistiram, transmitida ao vivo
pela televisão, a violência de que foi vítima_ o delegado da
FUNAI em Londrina. Da mesma forma revoltou a
quantos tomaram conhecimento do episódio a invasão
do TRT de .$ão Paulo.
Não podemos aceitar, Senhor Presidente, como solução para episódios como este a mera ignorância--do
ocorrido por parte das autoridades competentes,
A quebra da autoridade, a impunidade dos responsâveis servirão de incentivo a episódios talvez mais graves.
Sr. Presidente, para que todos meditemos sobre estes
fatos, leio, para que conste dos Anais, o artigo sob o tltuIQ, "Contestação Perigosa":
"O espancamento do delegado da FUNAI em Londrina ê um fato extremamente grave. O Governo não pode
mais relegar os incidentes desta natureza, como se não
lhe dissessem respeito. Dizem, claro, porque representam a desmoralização da autoridade. Parece_ evidente
que se o Governo mantiver a política de avestruz teremos um agravamento rápido do processo anárquicO em
que nos encontramos, em que muitos propositadamente
confllnQem delpocracia com licenciosidade ou libertinagem.
As conseqüências não são imprevisíveis. Elas são, ao
contrârío,Tnteiiamente lógicas. HistoriCamente, a anarquia termina sempre com a implantação da ditadura,
exercida por quem tiver maior poderio ou audácia. A
violência como reação ou mêtodo de pressão existiu ao
longo dos séculos, mas com Sorel ela se tornou argumento ideológico. Estamos nitidamente correndo este risco,
mesmo que os Keresnkys atuais procurem não vê-lo,
A violência contra o Tríbunal RC:gional do Trabalho,
em São Paulo, não fo"i um ato isolado nem espontâneo.
Ela resultou da impunidade de agitadores, dos que puseram seus companheiros em cãrcere privado a pretexto de
defender os direitos humanos e dos trabalhadores. A
agressão aos juízeS do TRT fof}Jlanejada, o que pode ser
compfoVado pelas circunstâncias em que ocorreu, Foi, a
meu ver, uma ação contra a Justiça, sem cujo repeito não
existe sociedade organizada.
O processo de demoralização da autoridade está muito bem planejado, mas ê tão claro que parece incrível
não ter sido identificado em toda sua profundidade. _O
Poder Legislativo está há muito submetido às forças das
galerias. Algumas decis_ões foram praticamente arrancadas do plenário através de manisfestações violentas que
estão ficando corriqueiras. Na recente votação sobre a
remuneração dos vereadores, os deputados que ficaram
contra quase foram agredidos dentro do próprio Congresso.
A pressão em favor dessa ou daquela proposição ê
legítima, desde que exerdda democraticamente,
repeitando-se as opiniões em contrário. Quarido, porém,
as galerias e os corredores são literalmente ocupados
para forçar a aprovação de um projeto, é incontestável a
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violência. ~a pressão, a coerção, a yjoJência como argu~
menta, inadmissível em qualquer regime democrático.
A constestação à autoridade não começou neste Governo, mas é evidente que hã um avanço constante do
processo anárquico. O respeito à lei, ao direito dos outros, é cada vez menor. Hã dois meses, dezenas de motoqueiras ocuparam uma avenida de São Paulo e decidiram que ninguém poderia usá-la. São cada vez mais freqUentes as notícias de interdição _de estradas e prédios

públicos em prejufzo da coletividade.
Instala-se, gradativamente, a predominância dos grupos organizados, paramilitares, com o Estado cada vez
mais submisso, encolhido. Há como que um medo de ser
antipátíco, de dizer não. b preciso, no entanto, com~
preender que o Estado incapaz de manter a ordem não
existe e que os novos e os gUarda-chuvas contra os juízes
do TRT poderão atingir outras cabeças."
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Mü!ler.
O Sr. GASTÃO MULLER (PMDB- MS. Pro.OUncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se_nadºr~:
O brilhante Deputado Federal Sebastião Nery fez
publicar na Folha de S. Paulo de 1O de agosto último,
magistral artigo intitulado "Em defesa do Congresso",
que vou ler para constar dos Anais, pois o Deputado Sebastião Nery analisa c·om predsão, com sinceridade.e
ampla honestidade de propósitos a pi'-oblemãtica áo-Po~
der Legislativo, ísto é, reconhece erros, aplaude os acer~
tos e dá a entender claramente que o Legislativo ainda
mantéin grande saldo positivo no contexto nacionaL
Eis um trecho do artlgõ:
"Não estou aqui para negar os pecados do Con~
gresso. Mas a hipocrisia não ajuda a construção das
nações. Apontar o Congresso como símbolo de to~
dos os erros nacionais, como principal pecador
público, é apenas repetir a velha ladainha dos autoritários, dos-anti-democratas, dos que vêem no congresso .apenas "o clube inútil" de que falava Leonel
Brizola em 1963. O Congresso é o retrato, o espelho
da sociedade. Ele é o que a Nação é em cada tempo
de sua história. Que difença há entre um grupo de
senadores ou deputados reunidos e um grupo de
empresários, de generais, de bispos, de líderes sindicais? Que diferença há entre uma reunião do Congresso e uma reunião da Federação das Indústrias,
da CNBB, do Alto Comando do Exército, da Con"
clat e da CUT? Todos eles falam, lutam, divergem,
convergem, de acordo com os interesses políticos,
sociais, económicos, que e5tão em Jogo-~deittro da
sociedade brasileira.
Transformar o CongreSsO em um saco de panca~
das é faZer õ jogo dos inimigos dii-demoCrãcíã. A
imprensa precisa fiscãHzar o cOrigtesso: Mas era
bom colocar um espelho nas redações e sobretudo
nos gabinetes _de suas diretorias para ver quem pode
apresentar-se como campeão exclusivo de patriotiSmo, de defesa dos interesses nacionais, de ajuda às
lutas do povo e de compromisso por uma sociedade
mais democrática, mais livre, mais justa.
Uma confissão, um exame de consciência, nunca
fizeram mal' a ninguém."
Como afirmei, Sr. Presidente; Srs. Senadores, faço a
leitura de todo o artigo para que os nossos Anais registrem o fato em pauta:
Folha de S. Paulo -

1O de agosto de 1985.

EM DEFESA DO CONGRESSO
Sebastião Nery
O Congresso Nacional é como sogra: todo mundo malha, mas tem que aprender a conviver com ela, Nada de
permanente aconteceu até hoje na história do País, política, social, econômica ou cultllralrriente, sem passar por
ele. Dobrando-se às imposições da força ou votando li~
veemente, o Congresso foi, --é-e vai COr:iiinuar sendo o
grande escultor final da Nação.
1. -Trinta e três anos de jornalismo político', quase
sempre cobrindo o poder Legislativo, e dois mandatos
parlamentares me ensinaram que toda vez que se levanta
no Brasil uma campanha de críticas ao Congresso, atrás

delas ~_ta __ q_ HJobb.Y .. de algum tipo de interesses de
forças poderosas querendo dobrar o Congresso para
submetê-lo ao jogo de pressões muito objetivas. Como ú"
nico jornalista eleito para o Congresso em 1982 (alguns,
que já lá estavam, foram reeleitos) tendo o dever de analisar o problema dos erros do Legislativo como deputado
mas também como jornalista.
2. - De repente, neste começo de agosto, grande parte da imprensa brasileira passou a fazer denúncias sobre
o pequeno comparecimento dos parlamentares ao plenário, sobre o pagamento do jeton aos ausentes e sobre
as "mordomias" do Legislativo. Tudo bem. A imprensa
existe para isso mesmo. Vigiar, criticar, denunciar. -Ela é
o principal olho fiscal da Nação. E o Congresso, depois
do ridículo escândalo dos "pianistas" que derrubaram
minha proposta dos dois turnos com sete votos fraudulentos, está mesmo muito vulnerável diante do País. E
ainda por cima o plenário vazio e o jeton pago a quem
não _comparece, São pecados, pecados graves, e a imptensa tem mais é que criticar.
3.-- Mas será que isto só estã acontecendo agora?
Durante os vinte anos da ditadura, o poder Executivo limitou, castrou, emasculou o Congresso de todas as maneiras, para reduzi-lo a um órgão repetidor da vontade e
das decisões do Planalto. O plenário do Senado e da Câmara foram intencionalmente esvaziados porque ali é
que acontecem os debates e o poder militar não queria
que o povo ouvisse os gritos dO CongresSo. Transformaram o Con_greeso, na definição do deputado Fernnando
Santana, "em um latifúndio, e como todo latifúndio, improdutivo", Câmara e Senado passaram a viver sobretudo em torno dos gabinetes das lideranças e dos presidentes-de partidos. O voto de liderança acabou dando às cú·pulas partidárias todo o poder de decisão, O tempo parlamentar foi transformado numa capitania hereditária
das lideranças. Um deputado que não seja líder ou vicelíder tem que submeter-se à hipótese de falar de dois em
dois mes_es, mesmo assim se tiver a sorte de ser sorteado
para o grande expediente ou os horários de liderança.
4_-____:.Y_O-u dar um exemplo concreto. O meu. Cheguei à
Câmara com 11 mil votos e, sem nenhuma vaidade, um
dqs melhores currículos políticos e culturais da pequena
bancada do PDT. Durante dois anos, jamais fui indkadá
para liderança, vice~liderança ou para representar a ban~
cada em qualquer solenidade ou sessão especial. Por
quê? Porque os líderes do PDT tinham medo de que ai~
gum desempenho melhor de minha parte viesse amiudar
ainda mais suas já pequenas medidas intelectuais. Um
dia, fui surpreendido com a minha indicação para representar o PDT na CPI da Dívida Exter~a. Logo descobri
que não era pâra-vãler. o"PDT havia feito um arranjo
com o lider do PDS para impedir o funcionamento da
C PI, que iria dar muita dor de cabeça ao governo. Solicitado a afastar-me da CPI, neguei-me, Como também se
negou meu sUplefiiTÇdOPDT, deputado Jacques D'Ornellas. E foi assim contra a vontade da liderança e comandad_os pela bravura do presidente da CPI, deputado
Alencar Furtado, que, apesar de todas as tentativas da liderança do PDS, a CPI da Dívida Externa foi até o fim,
eu como relator.
5 ~Tudo isso, todos esses vinte anos de aviltamento
do Congresso e de amesquinhamento proposital do papel dos parlamentares, por que a imprensa não denunciou coma_ devia? Com as exceções de sempre, a verdade
é que o Palácio do Planalto e as lideranças partidárias
sempre contaram com a ajuda, o apoio, a cobertura da
--mai-oria da. imprensa. Os jornais, rádios e TV vivem nos
gabinetes e quase não cobrem o plenário. O Deputado
pode fazer o mais próprio, mais competente, mais importante pronunciamento da tribuna e os grandes jornais
dificilmente noticiam, sequer, a sua presença na tribuna.
Mas se um líder ou presidente de partido tropeça na entrada do banheiro de seu gabinete, no dia seguinte está
na ilnj:trensa toda,
6-::- Agora, a i_I!Jprensa abre- baterias col!_tra o Congressõ. Contra O ctline dos "'pianistas", contra o jeton
que não devia ser pago a quem não comparece ao Con~
gresso (e rião a quem rião comparece ao plenário, porque
o mais importaiffe que aco!llece no Congresso geralmenteê fofa do plenário). Ela~tem razão. Jeton sem presença
do parlimentar no Congresso é um erro, um abuso. Deputado votar duas vezes para fraudar uma decisão importante como a dos dois turnos é um absurdo, e fez bem
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a imprensa em condenar, Mas é muito estranho que essas denúncias só tenham surgido nas vésperas de C(!meçar outra campanha da imprensa contra a participação do Congresso nas decisões da dívida externa, A
principal conclusão da CPI da Dívida Externa, aprovada
unanimemente- pelo -PMDB, PFL, PDT, PTB e PT, foi
exatamente o cumprimento da Constituição, que exige a
aprovaçã~ do Congresso nós contratos internacionais.
Agora, vem o poderoso "lobby" dos banqueiros internacionais e seus allados internos fazer carga pesada contra
a presença do Congresso na·s decisões da dívida externa.
Como não imaginar que a campanha do jeton tenha sido
uma "'avartt:-P!'einiére'; para enfraquecer o Congresso e
deixar com os tecnocratas do governo, agora como ontem, todas as decisões da dívida externa?
7'- Não estou aqui para negar os pecados do Congresso. Mas a hipocrisia não ajuda na construção das
nações. Apontar o Congresso como símbolo de todos os
erros nacionais; como principal pecador público, é apenas repetir a velha ladainha dos autoritários, dos antidemocratas, dos que vêem no Congresso apenas "o clube
inútil", de que falava Leonel Brizola em 1963. O Congresso é o retrato, o espelho da sociedade. Ele é o que a
Nação é um cada tempo de sua história. Que diferença
há entre um grupo de senadores ou deputados reunidos e
um· grupo de empresários, de generais, de bispos, de líderes sindicais? Que diferença há entre uma reunião do
Congresso e uma reunião da Federação das Indústrias,
da CNBB, do Alto Comando do Exército, da CONCLAT e da CUT? Todos eles falam, lutam, divergem.
convergem, de acordo com os interesses políticos, sociais, económicos, que estão em jogo dentro da sociedã·
de brasileira.
8- Transformar o Congresso em um saco de pancadas é fazer o jogo dos inimigos da democracia. A imprensa precisa fiscalizar o Congresso. Mas era bom colocar um espelho nas redações e sobretudo nos gabinetes
de suas diretorias para ver quem pode apresentar-se
como c·ampeãõ exclusivo do patricitisino, da defesa dos
interess-es nacionais-, da ajuda às lutas do povo e do compromisso por uma sociedade mais democrática, mais livre e mais justa.
Uma confissão, um exa-me da consciência, nunca fizeram mal a ninguém.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, também o brilhante jornalista João Emílio Falcão publicou, no Corw
reio Braziliense de 6-9-85, notável artigo que intitulou
"Respeito ao Legislativo", pelo qual faz, com justiça, a
defesa do Poder Legislativo.
Leio, Sr, Presidente, Srs. Senadores, o referido documento, pois ele expressa perfeitamente o que representa
o Congresso_ Nacional para a democracia e para o Brasil.

RESPEITO AO LEGISLATIVO
O Presidente José Sarney estã na obrigação de dar seu
testemunho em favor do Legislativo, que vem sendo acu~
sado injUstamente. Parlamentar durante quase 30 anos,
Sarney sabe _como poucos que, apesar de todos os seus
defeitos, não haverâ democracia sem respeito ao Legislativo. E sabe também que foi o Legislativo quem promoveu e assegurou o processo de transição do autoritarismo
revolucionário para a renovação democrática em que
nos encontramos.
Por ser o Poder mais exposto, o Legislativo tem sido
vítima de incompreensões, procurando alguns
ridicularizá-lo, desmoralizá-lo. Chegam, no afã de
atingi-lo, a compará-lo pejorativamente com um circo.
No entanto, este Legislativo é o mesmo que, nos anos de
arbítrio, soube resistir e manteve a defesa dos direitos do
cidadão, fazendo com que o povo tivesse a convicção de
que _o sol democrático volt3da a brilhar.
Ex-presidente da Câmara, o Deputado Nelson Marchezan protestou nos últimos dias contra o julgamento
dos parlamentares por seu comparecimento ao plenário.
Lembrou, com acuidade, que o Deputado ou Senador
também estã cumprindo seu mandato qu'ando participa
da reunião de uma comissão técnica, defendendo o interesse público junto ao Executivo ou ouvindo, no interior,
as reivindicações de seus eleitores.
Quem acompanha diariamente as atividades do Legislativo pode afirmar, com isenção, que os parlamentares,
em sua maioria, são uns sacrificados. Eles têm uma cosiderável sobrecarga de trabalho, da qual se livram apenas
os que não exercem corretamente o mandato. São as ex-
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ceções, ínfelizmente existentes em qUalqUer Segmento da

sociedade, que precisam ser denunciadas em defesa da
própria instituição. Confundi-las com a maioria é um
erro imperdoável.
O parlamentar vem sendo apontado como relapso,
corrupto, ofendido em sua moral, o que é uma injustiça.
Atualmente os deputados e senadores são 548. Nenhum
deles está apontado nos inquéritos sobre courrpção na
Velha República, que envolvem advogados, engenheiros

e oficais da reserva. São acusados como pessoas, não
como categorias, porque todaS têm bons e maus elemen--tos. Nenhum parlamentar foi arrolado em investigações
sobre crimes ocorridos na repressão. Isto não significa
que seja uma comunidade irrepreensível. Tem defeitOS,
mas há um natural processo-de rejeição dos que não correspondem. O julgamento final,- sabemos tõ_dõS; ê do po-

vo.
O Presídente Samey não pode ficar alheio aos acontecimentos porque a desmora!ização do Legislativo põe
em risco as instituiçOci:-ã-óeinocraticia, beneficiando os
golpistas, de esquerda e de direita. Não havendo respeito
ao Legislativo, acabaremos suJeitos aos _comissários do
povo ou aos hierarcas fascistas. Em quaisquer dos casos
perderemos a liberdade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para sessão de segunda-feira, a: seguinte
--

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 239, de 19'84 (n9 3.739/84, na Casa de origem), de
iniciativa-do senhor Presidente da República, que cria
cargos de Procur.tdor Militar de 29 Categoria na carreira
do Ministério Público da Uniãojl.mto à Justiça Militare
dá outras providências, tendo
PARECERES FA VORÁVE!S, sob nos 544 e 545, ·de
1985, das COmissões_:_
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

do prevenir a propagação de doenças, e dá outras provid_êndas.
6

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<.> 20, de 1_984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo privilégjo em fa'vor dos locatários com mais de 80 anos de idade no caso de despejo, tendo
PARECERES, sob n9s 597 e 598, de 1984, das Coffiíssões:
_
_
---::~e Constitui~ào e Justiça, pel<1 constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favoráYel, com voto vencido
dos Senadores Hélio GUeiros e Cã.rlos Chiarelli.

7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 231, de 1983,
de autoria do Senador ÁlYaro Dias, que disR~sobr~ a
concessão de ampãro previdenciário aos filhos dos trabalhadores rurais desde- que inválidos ou portadores de
defeitos físicos ou congênitos, tendO
PARECER, sob n"' 512, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justiç3, pela inconstitucioilaiidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada
-sessão.
·
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 58 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
No 212, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n'!> 2, de 1973,_re_vigorada pelo Ato n"' 12, de 1983, da
Co!lfiSsão Uiretora, resolve nomear Nilso·n AVelar, Técnico LegislaÚvo, Classe "Especial", Referência NS-25,
do Quadro Permanente._p~ra _exerçer o cargo em Comis~_
são- de Diretor da Subsec-retaria de-Expediente, Código
SF~DAS-1Ôl.3, a partir desta data.
Senado Federal, 12 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente.

2
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara_
n'!> 84, de 1985 (n9 3.631/84,-na-Casa de origem), que autoriza a emissão de selo comemorativo do Centenãrio de
Nascimento do poeta piauiense Antônio Francisco da
Costa e Silva, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 599, de 1985, da
Comissão:
- de Educação e Cultura.
3

Votação, em turno único, do Requeriment? n9 1~9, de
1985, do Senador Nivaldo Machado, solicitando a transcrição, nos~ Anais do Seitado Federãl;<rO-artigo de autoria de Dom Eugênio de Araújo Sales, publicado no Jornal do Brasil, edição de 26 de junho de 1985, sob o título
..A Igrejª e a Reforma Agrária Brasíleira".
4

Votação, em turno únicO, do Requerimento iJ.o;o 345, de
1985, de autoria do-Senador Carlos Chiarelli, requererido, nos termos do art. 371; c, do RCginientO Iiifci'no, urgência para o Projeiq_de"lei da Çâmara n9 24_5, de 1984
(ns> 3.858/84, na-caS<{àe-origem),_ de _i_nicia~iva do &ilfior
Presidente República, que autorizã a transferência da
partici(JãÇâo-dã-tJnTãO Feder-al no capitarda: COlnp"anhia
Nacional de Álcalis.
-

5
Votação, em turno únicO; do Requerimento n9 347, de
1985, de autoria do Líder Gastão Mliller, requerendo,
nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1985, de
sua autoria, que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visan-

ATA DAS COMISSÕES
.CO.MI.SSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
6• Reunião, Extraordinária, realizada
em 21 de agosto de 1985

Às dez horas do dia vinte e um de agosto de mil novecentos e_ oitenta e cincoLna salji. de_ reuniões da Comissão, na Ala Senador AJexandre Costa, sob a Presidência
d.9_ S_e_nhor Senador Gabriel Hermes e com a presença
dos Senhores Senadores Álvaro Dias, Jorge Kalume, Altevir Leal, Henrique Santillo, Alcides Saldanha, Jutahy
Magalhães e Aderbal Jurema, reúne-se a Comissão de
Legislação S.ocial. D_eixem de comparecer, por motivo
justificadO, os Senhores Senadores Alberto Silva, Carlos
Alberto, Helvídio Nunes, Jaison Barreto, Alcides Paio e
Nivaldo Mac~ado. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensandº- a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes ma(êrias:
L_ Projeto de Lei da Câmara n9 100, _de 1978, que "Institui salário .adicional para os empregados no setor de
energia elétri~_. em condi9Ões de periculosidade". Anexado a esi~-_o.Projeto de Lei da Câmara n"' 101, de 1983.
Relator: Senador Ãlvaro Dias. Parecer: favorãvel ao
PLC n"' 100/78 e pela prejudicialidade do PLC ns>
IO"lj3J:Ap-ro":ãdo pai- unanil!lidade. Em seguida, o S_enhor S_e_naáor Jorge K alume pe~e a_ palav_ra para agrad~
cer ao Refiitor", Senador Âlvaro Ôias e à Comissão, por
ter sido aprovado o referido Projeto. 2. Projeto de Lei do
Senado n"' 80, de 1984, que "altera dispositivo da Consolidaçilo das Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40
homs semanais a jornada de trabalho". Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorável. A Presidência
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concede vista ao Senhor Senador Jorge Kalume. 3. Pro~
jeto de Lei do Senado n'-' 193, de 1983, que "altera dispositivo da Lei Complementar- il9 11, de 25 de maio de
1971, que institui o PRORURAL". Relator: Senador
Henrique Santillo. Parecer: pela anexação ao PLS n9
301/81 -Complementar, Aprovado por unanimidade.
4. Projeto de Lei da Câmara n9 224, de 1984, que "acrescenta Seçào ao Capftulo V do Titulo II da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'
5.452, de i"' de maio de 1943, que dispõe sobre a Segurança e Medicina do Trabalho", Relator: Senador Jorge
Kalume. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidadt:. 5. Projeto de Lei do Senado n"' 197, de 1983, que "introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de impor multas à empresa que atrasar na
transferência, ao sindicato respectivo, das importâncias
correspondentes à contribuição sindical descontada na
folhu de seus empregados". Re!ator: Senador Álvaro
Dias. Purccer: fayorável, na forma da Emenda Substitutiva que apresenta. Aprovado por unanimidade. 6. Projeto de Lei da Câmara n"' 137, de 1983, que "altera aredução do artigo 12 da Lei n9 5. 107, de 13 de_setembro de
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". Relator: Senador Álvaro Dias. Parecer: favorável.
Aprovado por unanimidade, 7. Projeto de Lei do Senado
n"' 228, de 1980, que "dispõe sobre o exercício da profissão de fotógrafO". Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade, 8. Mensagem n"' 109, de 1983, do Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 171 da Constituição, combinado com o artigo 2., da Lei n9 6.925, de 29 de junho de
1981, submetendo à deliberação do Senado Federal, pro-Cesso de interesse do Sr. Horácio Sabino Coimbra, que
trata da ratificação de alienação de terras devolutas, situadas na faixa de fronteira, efetuado originariamente
pelo Estado de Mato Grosso. Relator: Senador Altevir
Leal. Parec.~_r: favorável, na forma do Projetode Resolução que apresenta. A Presidência concede vista ao Senhor Senador Henrique Santillo, solicitando vista, também, o Senhor Senador Alcides Saldanha~ Item I, da
Pauta II: Oficio "S" n'!> 002, de 1984, do Senhor Governador do Estado da Bahia, solicitando autorização do
Senado f~d~ral, a fim de.q_1,1e aquele Estado possa alienar uma área de terras de sua propriedade à Companhia
Vale do Rio Doce SJA. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o Senhor Presidente convoca o Senhor Senador Jutahy Magalhães para assumir a Presidência_,
para que ele poss~ _r_e_latar os projetos por Cte avocados,
itens 9 e 1Oda pauta:9. Projeto de Lei do Senado n9 320,
de 1981, que '.'declara nulos os atos que tenham por objetivo assegurar direitos exúaOrdiOários aos acíonistas minoritários das sOciedades de economia mista". Parecer:
favorável. AprovadO por unanimidade. 10. Projeto de
Lei do Senado n_? 102, de 1984, que "dispõe sobre o abatimento, pela pessoa ffsica, de importâncias pagas a em~
pregado doméstico, de acordo com a legislação do Imposto de Renda". Parecer: contrário. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente eventual devo!Ye a Presidência ao Senhor Senador Gabriel Hermes.
Esgotadas as matérias da pauta e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradece o comparecimento
dos Senhores Senadores e declara encerrados os traba~
lhos, determinando que eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comissão, lavrasse a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
- Senador Gabriel Hermes.
7' Reunião, realizada
em 29 de agosto de 1985
As dez. horas do_ dia vinte e nove de agosto de mil novecentos- e Oitenta -e cínco, na sala de reuniões da Comissão, -~a Ala ~enador Alex~ndre Costa, sob a Presidência
do Se_nhor Se~~dOr Alberto Si!va e coin a presença dos
Senhores Senadores Gabrie! Hermes, Jutahy Magalhães,
Nivaldo Machad'?! Alcide.s Saldanha e Jorge Kalume,
reúne-se a Comissão de Legislação Social._ Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senã~
dores Carlos Alberto, Altevir Lea!, Helvídio Nunes, Jaison Barreto.. _Henrique Santillo e A lcides Paio. Havendo
número rCgimental, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, são apre:.
ciadas as seguintes matérias: I. Projeto de Leí do Senado
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nQ 04, de !984, que "'introduz alterações no artigo n-da

Albano Franco, João Castelo e Helvídio Nunes.

Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor

do nUmero regimental, o Senhor Presidente_ declara aber-

sobre indenizaçào dos aposentados espontaneamente e
que contavam mais de dez anos de serviço na mesma em~
presa anteriormente a setembro de 1966". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: FavoráveL Aprovado por
uninimidade. 02. Projeto de Lei da Câmara n~' 3~, de
1985, que "altera o artigo 147 da CLT, aprovada pelo
Decreto-lei n'>' 5.452, de ii' de maio de 1943, para o fim de
assegurar direito a férias proporcionais aos empregados
que pedirem demissão, com menos de _um ano de serviço ... Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimudade. 3. Projeto de Lei da
Câmara n~' 280, de J 983, que "estabelece condições de associados efetivo de entidade de Previdência Privada e dá
outras providências". Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: Por audiência ao Poder Executívo. Aprovado
por unanimidade. 4. Projeto de Lei da Câmara n'i' 214, de
1984, que "estende ao titular de firma indíVidual, ao diretor, aos sócios de todas a condições ao autônomo e ao
empregado domést_ico, a protcção da Lei n~' 6.367, de 19
de outubro de 1976, que dispõe sobre o Segur_o de Acidente do Trabalho". Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: Contrârio. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da pauta e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradece o comparecimento dos Senhores Senadores c declara encerrados os trabalhos, determinando que cu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comissão, lavrasse a presente Ata, que, lida e
aprovada, serã assinada por Sua Excelência. - Alberto
Sllva.

tos os trahalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
antéii6r~-qU.e--edada como aprova-da. A seguir, o Senhor
Presidente cOncede a palav~a ao Senhor Senador NivaldO MacFtUào para relatar o item cinco da pauta- Proje- to de Lei da Câmara N~' 089, de 1985, que "autoriza o
Poder Executivo a estender aos servidores_ do Serviço Fed_cr_al de Processamento de Dados-- SER PRO, os benefícios previstos no artigo 3~> da Lei nY 7 .025, de 8 de setembro de 1982". Udo o parecer do Relator que conclui
favoravelmente ao projeto, na forma do Substitutivo que
apresenta, a Comissão o aprova por unanimidade de
seus membros presentes. Por determinação da presidência ficam adiadas as seguintes matérias: PLC N~' 062/85;
PLC N' 030/85; PLS N• 066/85 e PLS N' 045/85. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradecendo
a presença dos Senhores Senadores declara encerrados
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada por Sua Excelência. - Alfredo Campos,
Presidente.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO-CIVIL
6~ Reunião, reaüzada
em 14 de agosto de 1985
Às onze horas e trínta-mínutos do dia quatorze de
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de
reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Senador Alfredo Campos e
com a presença dos Senhores Senadores Jorge Kalume,
Fábio Lucena e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão
de Serviço PúblLco Civil. Deixam de comparecer, por
motivo justifict;Ldo, _os Senhores_ Senadores Mário Maia,
Albano Franco, João Castelo e Helvídio Nunes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalhos, disp~nsando a leitura da Ata da
reunii"'o anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
são <1preciadas. as seguintes matérias: 1. Projeto de Lei da
ai.mara n" 049, de 1985, que "dispõe sobre indenização
aos Ministros d~ Estado". Relator: Senador Alfredo
Campos. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto,
na forma da Emenda n9 1 (substitutiva) e da Subemenda
1-CSPC. Aprov~do pela Comí~ão, tendo fu~cio?ado
como Presidente eventual o Senhor Senador Jorge Kalume, Vice-Presid(mte da Comissão. 2. Projeto d~o~ei ~o
Senado n"' 257, de 1981, que "dispõe sobre a situãçào do
servidor habi!itado no mesmo concurso público, e dá outras providências". Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer conduindo favoravelmente ao projeto. AProvado
pela Comissão, com votO contrário do Senhor Senador
Nivaldo Machado. 3. Projeto de Lei da Cà!Tiãra nY "056,de 1985, que "altera a estrutura da Categoria Funcional
de Sociólogo, do Grupo-Outrã.s Ativid3.des de Nível Superior, e dá outras providências". Relator: Scnadõr Jorge Kalume. Parecer concluindo_ favoravelm_ent~ ao Projeto. Aprovado pei<J Comissão. Por determinação da
Presidência "fica adiada a apreciação do PLC N~'-03õj85:"
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradecendo a presença dos Senhores Senadores declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a--presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada por Sua Excelência.- Alfredo
Campos.

7• Reunião, realizada
em 28 de agosto de 1985
Às onze horas e trinta minútos do dia vinte e oitó d-e
agosto de mil novecentos e oiteritâ e cirlCO, na- Sala de
reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Senador Alfredo Ca~pos e
com a presençu dos Senhores Senadores Nívaldo Machado, Jorge Kalume e Hélio Gueiros, reúne-se a Comissão
de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senadores Mário Maia,

Haven~

8' Reunião, realizada
em 4 de setembro de 1985
ÀS onze liúrüs e· trinta- minutos do dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de
reuniões du Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidéncia do Senhor Senador Alfredo Campos e
com a presença dos Senhores Senadores Nivaldo Macha~
do, Fábio Lucena, Hélio Gueiros e Jutahy Magalhães,
reúJíe-se a Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de
compurccer, -por motivo justificado, os Senhores Sena~
dores Mário Maia, Albano Fr<Jnco, João Castelo, Jorge
Kalume c Helvidio Nunes. Havendo número regime-ntal,
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispe_nsando a leiturp. da Ata~da reunião anterior, que é
dada como aprovada. A seguir são apreciadas as seguintes matéri<Js: I. Projeto de Lei da Câmara n9 062, de
1985, que "altera a estrutura da categoria funcional de
Tradutor c Intérprete, do Grupo-Outras Atividades de
Niv~l S1,1perior, e dá outras providências". Relator: Senador Fâbio Lucena. Parecer: Favorável. Aprovado pela
Comissão. 2. Projeto de_ Le:i d<! Câr_na~_n9 030, de 1985,
que "dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permane!J_~~-_d<J Sec~etar_ia_<:lo Tribunal Regional do Trabalho
d<~; 12~ R9gião e q#l qu~r':!S provJ.d~ncias" .. ~elator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: Favorável. Aproy_ado _
pela Comissão. 3. Projeto de Lei do Senado n~> 066, de
1985, que "cria o Balanço Trimestral de Transporte
Aéreo". Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer:
Favorável, na forma das Emendas l e 2-CSPC. Aprovado _pela Comissão~4. Projeto de Lei do Senado n'i' 045, de
1985, _que "torna obrigatória a publicação anual por parte de_todQs os órgãos da Administração direta e indireta
das despesas cfetuadas com propaganda e publicidade,
discriminando o m_Qntante pago a cada agencia ou veiculo beneficiado". Rt:lator: Senador Hêlio Guelras. Parecer.:.Fa'Lorável. Aprovado pela Comissão. 5. Projeto de
Lei da Cãmara n9 064, de 1985, que "dispõe sobre a reeslrutUJação da defensaria de ofício da Justiça Militar e dá
outras providências". Relator: Senador Hélio Gueiros.
Parecer: Favorável, Aprovado pela Comissão. 6. Projeto
de Lei da Câmara n~> 085, de 1985, que "dispõe sobre a
aplicação do disposto no art. 29 da Lei n'i' 6.185, de li de
dezembro de 19.11, que dispõe sobre o regime jurídico
dos -~erVidores públicos civis dã Administração Federal
di reta e das Autarquias Federais e dá outras providências". Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: Favorávcl._Ap_!_Q.Y-ª-çlo pela Comissão, tendo funcionado como
Presidente eventual da Comissão o Senhor Senador Nivaldo _Macf1ado.). Proje_t.Q _d_e Lei da Câmara n9 06f, de
1985, que "fixa os valores de retribuição das Categorias
Funcionais de Zootecnista e Tefapeuta Ocupacional, do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior a que serefere a Lei n9 6.550, de_5_d_ejulho de 1978, e dá outras providências". Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: Favorável._Aprovado Pela Comiss-ão. 8. ProjetO de Lei da
Câmara n9 O17, de 1985, que "dispõe sobre a defesa de
mérito, do servidor púbtico, em processos judiciais decorrentes do exercido da profiss~o". Relator: Senador
Fábio Lucena. parecer;._F'ª-vorável. Aprovado pela Co~
missão. 9. Projeto de Lei da Câf!1ara n"' 073, de 1985, que
"dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanen-
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te do Tribunal Superior Eleitoral". Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: Favorável. Aprovado pela Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dechua encerrados _os trabalhos, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente eventual da Comissão, a
presente Ata qui.-ICda e aprovada, será assinada por Sua
Excelência. -Senador Alfredo Campos, Presidente.
COMISSÃO DE CII!:NCIA E TECNOLOGIA
2~ Reunião (Extraordinária),
realizada em 30 de maio de 1985.

Ãs onze horas do dia trinta de maio de mil novecentos
o oitenta e cinco, na sala da Comissão de Minas e Energia, na ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senador Milton Cabral, Presidente, reúne-se a Comissão de Ciência e TecnOlOgia, com CJ preSença dos Senhores Senadores Severo Gomes, Jutahy_ Magalhães,
João Calmon, Carlos Lyra, Alexandre Costa e Mauro
Borges. Deixam de comparecer por motivo justificado,
os Senhores Senudores CCsar Cals e Virgílio Távora. Havendo número r~imental, o Sei-lhor Presidente declara
aberto~ os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reuni5o anterior, qUe E duda como aprovada. Em seguida, o
Senhor Presidente faz um proi?-unciamento em que enfatiza -a necessidade que o Brasil tem de desenvolver conhe~
cimentos científicos e tecnológicos p<lra a retomada do
crescimento econômico, melhorando a qualidade da
mão-de-obra brasileira e explorando <JS experiências pra~
ticadas nos pufses mais adiantadOs. Destaca também o
papel do Poder Legislativo de innuir nas mudanças e nos
run1os da Nova Repúbticu c que a Comissão de Ciência e
Tecnologia sabení cumprir-u parte que lhe couber. Terminado o pronunciamento, o Senhor Presidente concede
a palavra aos Senhores Senadores Severo Gomes, Carlos
Lyra, João Calmon, Jutahy Magalhães, Mauro Borges e
Alexandre Costa, que oferecem sugestões sobre as matérias que devam ser apreciadas pela Comissão. A seguir,
o Senhor Presidente manifesta os seus agradecimentos
pelas sugestões apresentadas por seus eminentes pares e
comunica que convidarú o Ministro da Ciência e Tecnologia, Doutor Renato Archer, para vlsitar a Comissão,
em uma data a ser fixada, para o maior intercâmbio de
informações entre ;1 Comissão e o Ministério. Por determinação do Senhor Presidente, as notas taquigráfícas
desta reunião, t::io logo estejam prontas, serão anexadas
- à pre.<>ente Ata, pum "publicação, na íntegra, dos pronun~
clamentos dos Senhores Senadores. Nada mais havendo
a declarar, encerrtl-se a reunião e, para constar, eu, Anw
tônio Carlos Pereira Fonseca. Assistente da Comissão,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, seró. assinada
pelo Senhor Presidente. - Milton Cabral.

ANEXO À ATA DA 2' REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA. DA COMISSÃO DE C/IÔNCIA E TECNOLOGIA. REAUZADA EM 30-5-85. RELATIVO AOS DEBATES HAVIDOS SOBRE OS PLANOS DE TRABALHO APRESENTADOS PELOS
MEMBROS DA COMISSÃO. QUE SE PUBLICA
CONFORMEAUTORJ:ZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE:
Presidente: Senador Milton Cabral
Vice: Senador Jutahy Magalhães
(ln_tegra do apanhamento taquigráfico da reunião.)
. o·s·R. PRESIDENTE'(Milton- Cabral)- Esta, Srs.
Senadores, é a primeira reunião da Comissão de Ciêiicia
e TeCnologia do Sen<!dO F'eder_al.
Sendo a primeira reuniàr), desejei dar um caráter maíS
solene e de valorizaç~o aos n(_)ssos_ trabalhos. Neste senti·
do, prepaT-ei um pronunciamento, qUe nãO! lOngo, mas
que gostaria merecesse a atenção dos meus caros colegas.
Ao dur início uos trabalhos dest<J recém-criada Comissão de Ciência e Tecnologia, julgo ser este momento de
excepcional importânciu para o aperfeiçoamento da estrutura técnico-operacional e valorização do trabalho legislativo do Sen;;1dO Federal.
Esta importância decorre do geral reconhecimento de
que há, de formu inequivoca, a interdependência entre
desenvolvimento econômico e desenvolvimento
cien tí fico-tecn o! óg ico.
Esta é___11,ma premissa básica,. universalmente aceita,
proclamada insistentemente e destacada quando é elabo-
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rado com seriedade o pl<~nejamento da ação governaw
mental.
Tal entendimento, entretanto, não tem sido entre nós
suficientemente acolhido, tanto que, ao longo do tempo,
apesar dos diversos planos de desenvolvimento de_ ciência e tecnologia anunciados e postos em execução, todos
eles, __ sem exceção. deixaram de cumprir as metas programadas, diante da falta de persistência, das distorções sofrida~ e., sobretudO,_ da inadCquada apropriação ~e recursos financeiros.
A esse descaso acrescente-se a inconsciência nacional,
expressa pel~t escassa e reduzida contribuição do sistema
empresarial à pesquisa e desenvolvimento d~ ~ecnologia,
o que significa uma grave lacuna para um _pals dê_ecollomia privada, em fnmco processo de desenvolvinienio.
O Brasil da Nova República, através de reiteradas manifestações de alguns ministros, pretende aumentar as
exportações e segurar as importações a níVeiS ~õriipatí
veis com uma política -dc_comérciO.exteriOf-COncebida
para produzir consfantes e ~rescentes saldos, por ser o único meio de gerar recursos para reduzir a dívida externa
a um patamar considemdo bom para a saúde econômica.
Portanto, o Brasil, co_mo_qualquer outra nação em de-.
senvolvimcnto: com probremas de eXagerado endividamento externo, ter{t, forçosamente, de promová·ajustes
estruturais indispensáveis para vencer as enormes barreiras, de todos conhecidas, e preparar-se para enfr~ntar
eficazmente a disputa por um maior fatia do· comércio
internacional.
_
_ _
Um ponto interessante, a ser observac!_o ~que. do lado
ocidental, à medida em que se consolida o regime de~o
crátíco, esse comércio torna-se mais livre e competitivo,
e, por isso mesmo, mais exigente- <;te qualida?~-de pre~o. _
Em conseqüência, criou-se uma sttuação cr~uca p~ra as
nações com deficiências de recursos financeiros: _a tmpe-.
riosa necessidade de aumentar as exportações condicio~
nada à aplic<~ção de maiores investimentoS em· fic_iiõlogia, controle de qualidade, _f~cilid~des de in(ra-~stutura,
etc.
Verifica-se, com a abordagem desses poucos itens,
como será difícil para o Governo cumprir certas metas
vitais, a exemplO de sucessivos saldos -no balanço comer~
cial, tendo de praticar, com igual prioridade, medidas
antiinflacionárías, harmonizando-as com o empenho de
não mergulh<l.r o País na recessão econômica.
A despeito da extrema dificuldade em articular os efeitos de tais medidas, esta é uma estratégia da qoal não podemos recuar. O País terá, de qualquer jeito, de conquistar saldos comerciais por anos seguidos. Há, entretanto,
um ponto essencial a ser considerado: o Brasil é um Pafs
ainda em busca de sua credibilidade e carente di! poupanças externas. Não podemos fugir a esta realidade, se
quisermos superai os obtáculos em menor prazo.
Com a retomada do crescimento econômico~ o Govetno terá de ampliar os investimentos e, forçoSamente,
apelar para as p-oupanças interna e externa, sobretudo, e
basicamente, a interna._ Terá, igualmente, de melhorar a
qualidade da nossa mão-de-obra, que oferece maior produtividade e, por isso mesmo. é mal remunerada.
Não seria justa a pretensão de tão desejada reatlvação
da economia, submetendo os _trabalhadores a salários sufocantes e ao abandono da educação, treinamento e especialização.
- ----Do mesmo modo, não seria aceitável deixar o nossO
empresariado sem estímulo e incapacitado de organizarse apropriadamente para aumentar a produção, através
de ganhos de produtividade!! melhoria da qualidade dos
produtos, o que possibilitairU-,- realisticamente, maior
competitividade e lucratívidade, única forma de viabilizar as condições da poupança interna. Julga~os a poupança inteifla como-pontO-fundamental. Dentro desta visão global, permitam-me uma conclusão. A chave para o sucesso desta política é, sem dúvida
alguma, de qualquer outra que venha a ser formulada,
está no desenvolvimento de conhecimentos científicos e _
tecnológicos. Este_ é ingrcidiente decisivo, o fãtor cOmum, fundamental para a realização das metas produtivas.
Mais uma vez recorro ao clássíco exemplo que i-epre-senta o Japão. É bem verdade que naquele país existe
uma sólida tradição, de possuir uma mão-de-obra eficiente, de mentalidad!! extremamente favorável ao trabalho, de dedicação espontânea. Este comportamento cria

o·

nas empresas japonesas um ambiente _de tranqUilidade,
onOe há um empresariado que tudo sacrifica para impulsi_on~lJ Q_ Q.esenvolvime[lto da tecnologia. O suc.eSJ;ojaponês repousa, basicamente, _em três fatores: a excelente
mão-de--obra, a extraordinária capacidade de poupança
e a competência tecnológica. Estes são os três fatores que
fizeram do Japão, hoje, a segunda potência econômica
d9 Mu_n_Q_9 e, provavelmente, a primeira potência econ~
mica do Mundo dentro de _dez_ anos. DaLo poder eco nomico aiCa:TiÇUCIO-Pelo Japão. a tal po-nto de a politica industrial do Japão tornar-se decisiva para a recuperação
da economia mundial.
_ Os EsJados Unidos e a furopa Ocidental, neste momento, estão diligenciando junto ao governo japonês
medidas de abertura daquele mercado e da expansão dos
investimentos japoneses nos seus territórioS. O próprio
Presidente Reagan tem declarado, e, recentemente, li
unia conferênciá do SecretáriO Shultz COnfirmando essa
dependência, dos Estados Unidos, da econOmia japonesa. É algo sensacional.
Compreende-se, claramente, que não lhe resta outra
saída a não ser explorar essas mesmas experiências prati_
cadas nos países mais ad_i_a,ntados.
O Brasil, com seu gigantt;_s_ço potenciãl de recursos humanos e naturais, precisa, portanto, de uma correta e eficaz política de desenvolvimento científico e tecnológico,
aproveitando-se, inclusive, da nossa própria experiência
acumulada com as realizações dos PBDCTs, os Planos
-Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
do funcionamento de numerosos órgãos, como o CNPQ,
a EMBRAPA, INPI, INPA, FINEP, Fundação Oswaldo Cruz, universidades, etc.
Devo louvar a iniciativa do Governo federal em criar
Ministério da Ciência e_ Tecnologia, por decreto do
- Presidente José Sarney, convidando para dirigir a nova
Pasta o Sr. Renato Archer.
- Esta Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, no 'âmbito de suas atribuições, dará todo apoio àqueles -Ciue, nós Çentros de Pesquisa e em qualquer parte,
desejem contribuir para o _desenvolvimento do conhecimento e da valoriZação de recursos humanos.
Es_tou cOnveÍacido do destacado papel que pode exercer _o Poder Legislativo, com sua capacidade de influir,
para que as mudanças tão apregoadas pelos que imaginaram a Nova República deixem de ser uma simples retórica, para tornar-se efetiva ação governamental, numa
muâança completa de mentalidade, mêtodos e objetivos.
No que tange à Comissão de Ciência e TecnolOgia, estou certo de que, ao lado dos meus Companheiros, saberemo~ cumprir a nossa parte,
~te, meu caros Colegas. o pronunciamento que entendi do meu dever fazer, para valorizar e dar um. caráter
mais solene à _abt::rtura dos trabalhos desta Comissão.
Após este prOnuriCiaménto, coloco à disposição das·
Srs. Membros d~sta Comissão a palavra.

·a-

- Conceâo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, todos te-.
mos consciência da importância da instalação desta Comissão de Ciência e Tecnologia no Senado.
Trago algumas sugestões aos companheiros da Comissão sobre assuntos que podem despertar a atenção da
Comissão para o desenvolvimento dos 'nossos trabalhos.
O primeiro, a discussão do desenvolvimento da Biotecnologia. O avanço da Biotecnolo_gia deve estar definido por uma política, e a definição dessa política deve, no
meu enteder, ser traçada pelo Congresso. Basta lembrar
os debates em torno da Lei da Informática para salientar
a importância do Congresso na definição de poHticas em
campos essenciais, onde ainda existe um largo espaço
para podermos engendrar o desenvolvimento da tecnologia e da indústria nacionais. O mesmo poder-se-ia-dizer
com relação à área da Química Fina.
Por último, seria iriteressante um debate, um reexame
cr~tico da f!OSSa l~gislação com relação à_ propriedade industrial e à transferência de tecnologia.
Muitos avanços foram alcançados nestes últimos
anos, possivelmente nestes últimos oito anos, através do
trabalho do Instituto Naciõnal da ProPriedade Industrial; em grande parte atê_ por portarias internas.
Os assuntos demasiadamente ímportantes, no meu entender, devem ter no futuro uma solidez maior, uma de-.
fesa legislativa.
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Enfim, no fundo, os trabalhos que estão a cargo do
Instituto NaciOnal da Propriedade Industrial, órgão do
Ministéri.o..Pa Indústria e do Comércio. É área da maior
importância,_ porque é através dele que se faz a negociação da tecnologia. Essa negociação ·da tecnologia tem
tudo a ver com a geração interna de tecnologia também,
ou seja, como se pode compatibilizar a reserva de mercado com a absorção de tecnologia.
Estas três questões são extremamente importantes, e
as trago à consideração da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço
muito a cOntribuição de V. Ex.~. que realmente abordou
três assuntos da maior importância.
Pensamos em convidar o Ministro Renato Archer
para uma visita à Comissão. Nessa oportUnidade, S. Ex•
exporia as suas idéias. O Ministros tem salientado, em
declarações à imprensa, a preocupação central desse Ministério em torno da Biotecnologia, que realmente está
revolucionando, sobretudo a agricultura pelo mundo
afora. Também a Química Fina é ponto muito intêi-C:s-sante para ser abordado, até_ a distribuição espacial da
Química Fina no Brasil, porque hú vários EStados cOm
programas próprios. Este é assunto muito importante.
1;.:. o e!\.a.me da legislação, propriedade industrial,
transferência de_ tecnologia e, acrescento, o controle de
pagamento da transferência de tecnologia pelo Banco
Ce.ntral. CQDlo Relator da CPI Nuclear, tive a maior dificuldade. em _obter_ dados a respeito, porque quem faz o
registro da transferência de tecnologia não tem o contra:
lede pagamento. Só o Banco Central tem esse controle.
Somente agora, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, é_ que_ recebi, h <i uma semana, as informações a
respeito de pagamentos de transferênciaS de tecnologia
por conta do Acordo Nuclear. Este é assunto muito interessante de ser debatido nesta Comissão.
Acolho com o maior prazer a contribuição de V. Ex'
O SR.-SEVERb--GOMES- V. Ex• faz referência à
dificuldade que_ teve para obter informações a respeito
do ril6ntante dos pagamentos realmente realizados. Essa
dificuldade existe hoje praticamente em todos os setores.
Por quê? No passado, o pagamento de tecnologia se fazia, pura e simplesmente, com o registro no Banco Central. O INPI não exercia nenhum papel. Quando passa a
autorizar, o INPI estabelece as normas dentro das quais
será feito o pagamento. No entanto, ninguém fica sabendo o montante real, porque a grande maioria das empresas não remete P:~ra fora. Apenas ê registradO como ca~ita~ -~trangeiro.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Queremos
fazer esse acompanhamento.
O SR. SEVERO GOMES - Não distribui diViden~
dos, mas se realimenta. Não ficamos sabendo qual- o
montante do que se acresce ao capital estrangeiro pela
não transferência, Aí fica muito difícil se saber, porque o
INPI não tem meios de controlar. O INPI sabe apenas
que autorizou determinado pagamento. Em passado relativamente recente, se autorizava o pagamento de assistência técnica com base em porcentage.m: 5% sobre o faturamento. Ora, 5% sobre o faturamento muitas vezes
era muito mais do que o eventual lucro líquido da empresa, pesando, portanto, enormemente. O pior, não se
ficava sabendo se havia realmente tra-nsferência de tecnologia. Sabia-se que havia pagamento de 5% sobre o faturamento.
Essas questões devem ser reexaminadas, lembrandÕ
nossa posição até de compreensão e de elogio ao trabalho que foi feito pelo INPI nestes últimos anos. Essa comunicação com o Congresso e o rccxame dessa situação
certamente darão muito mais força a esses órgãos e aos
têcnicOs que lá trabalham, para que se possa reformular
a política de transferência de tecnologia, com vistas a
esse Projeto Nacional de DeseilvOlvimento Tecnológico.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- V. Ex• tem
alguma proposta concreta de como programar este debate?
O SR. SEVERO GOMES- PodemOs estudar, já
que não _é coisa simples, e trazer na próxima reunião sugestão para desenvolvimento de trabalhos neste sentido.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -- Continua
franquiada a palavra.
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O SR. CARLOS LY RA -Sr. Presidente Srs. Senadores, congratulo-me com a criação desta nova Comissão
instalada no Senado, para miin da maior importância,·
principalmente por se ver que a Ciência e Tecnologia,
que formam os técnicos, estãtdioje inç_orporados à vida
política.
Muito se fala da divergência entre políticos e técnicos,
Esta Comissão, no seio políticO da Nação, pode contribuir muito para dirimir parte--dessa divergência. Para
mim, o técnico e o político são forç:<is convergentes não são forças divergentes - em beneficio_ da _Nação
brasileira. Na realidade, a técnica e a ciência não nos dão
tudo. Entretanto, nenhuma estrutura correta, perfeita,
serâ montada de encontro a seus princípios.
Portanto, congratulo-me com: o Governo; pela criação
do Ministério da Ciência e Tecnologia e com o senado,
pela criação desta Comissão.
- -- ---

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Senador Milton
Cabral, trago ao conhecimento da Comissão que jã conversamos com o Professor Alberto Sintos, Presidente do
CNPq, na qualidade de__baiano principalmente, S. Ex• esteve conversando comigo, e também auxiliares seusjâ estiveram comigo, para propor uma conversa particular,
um_~n_teodimento io(QTmuJ ç_o_m a_Co_mis_~ã_Q,_8_. Ex' gostaria de ter um entendimento com os membros e com o
Presidente desta Comissão, a fim de se estabelecer, se a
-mesma aSSim O des.ejar, um plano de conferências ou de
seminários, seja o que a Comissão o_desejar, com a colaboração total e toda a infrawestrutura necessária para o
debate dos. assuntos no âmbito desta Comissão.
De modo que, se V. Ex•, Sr. Presidente, assim o desejar, poderá procurar um contato com o Presidente do
CNPq, para que S. Ex• a data da vinda aqui, combine,
estab~?leça, então, um programa de trabalho, se assir!1 for
neces-sário.
--------- ---------

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Agradeço
muito a intervenção do Senador Carlos Lyra. Realmente
os conceitos de S. Ex~ são apropriados à conjuntura
atual.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.

- O SIL-PR~SIJ?ENTE (rVfiiton. Cabral)~ AgradeÇÕ a
informação de V. ÊX• e· p-inso, ficará em melhores ráãos
se V. Ex' mesmo coordene esse convite. Peço essa cola-

O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senadoi---M:IIion .
Cabral, ·a eXtraordinária atuaÇão de 'V. Ex• como Relator
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Energia~
Nuclear o credenciou amplamente para o exercício da
presidência desta importante Comissão de Ciência e Tecnologia, criada no dia 17 de abril do corrente ano.
Sr. Presidente, permita-me sugerir que, em várias
oportunidades, esta Comissão -Se reúna conjuntamente
com a Comissão de Educação e Cultura, cujo Presidente
hoje, é também um nordestino, o nobre Senador Aderbal
Jurema.
Sr. Presidente, V. Ex• citou, com muita propriedade,
as causas da grandeza, do extraordináriO desenvolvimento do Japão. Essas causas estão ligadas à educação, mãode-obra de alta qualificação, Cft.ie resulta no alto grau de
desenvolvimento da educação, que sempre teve pelo menos desde 1868, a mais alta prioridade no Japão, quando
Imperador da Dinastia, Neiji decidiu destinar 50% do
orçamento do país à educação. Outro fatõr a que V. Ex•
fez referência foi o alto íridice de tecnologia, que resulta
também no esforço educacional concentrado. Até mesmo a capacidade de poupança também tem como resultado o alto grau de educação do povo japonês.
Portanto, já que não é"iriüitO- fácil atrair grande número de senadores para reuniõeS de comissão técnicà; sugiro a conveniência de, juntamente, com o Presidente da
Comissão de Educação e CUltura, haver umã- s-érie- de íniciativas das duas Comissões e, aí, poderemos alcançar,
de maneira ainda mãiS eficiente~ os altos objetivos que
inspiraram a cria-Ção desta importante Comissão Técnica
do Senado.
Esta, Sr. Presidente, minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço
muito a sugestão de V. Ex•
Realmente, poderemos selecioi1ar alguns temas de interesse comum das duas Comissões e prom-over reuniões
conjuntas. :e. uma e-xcelente idéia, e a aColho com muito
prazer.
Continua disponível a palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Antes de
passar a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, peço a
atenção dos Srs. Senadores.
No começo da minha palavra, na abertura dos trabalhos, cometi o lamentável equívoco de não convidar o
Senador Jutahy Magalhães para sentar-se ao meu lado,
pois S. Ex• é o Vice~Presidente da Comissão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Agradeço a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) C.. S. Ex• ê das
pessoas que têm elevado espírito de colaboração e que
por isso, merece estima especial. O lugar está permanentemente à disposição de S. Ex', e creio que S. Ex• compreendeu a minha falha.
Com a palavra o Senador Jutahy Magalhães. _

boração de V. Ex'

(fSR. MAURo" BORGES- PeÇO a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao Senador Mauro Borges.
O S~. MAURO BORGES - Sr. Presidente,
congratulo-me com V. Ex• pela su~ condução à PresidênCía da -ComisSão; _cOnSiderarido que oS- antecedentes
de seus trabalhos aqui, no Senado, o colocam perfeitamente à vontade no exercício de Comis-são tão importante.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Muito obrigado_~_

O SR. MAURO BORGES- Noto que no Pafs não
hã uma perfeitã. -identificaçãõ da universidade, que gasta
muito dinheiro, com certos trabalhos de pesquisa, como
ocorre em outros países do Murtdo. A unversidade, de
certa forma _,não digo todas, mas principalmente o
maior número:-:- ê dissociada realmente, do trabalho de
pesquisa. E algumas pesquisas são fáceis. Citemos a Universidae de Brasília, região do cerrado. Aqui estão instalados ~E~Y~BRAPA, órgão de grandes pesquisas, não
ap~mts ~o cerrado, como de pesquisa nacional; o setor
de difusão das conquistas da pesquisa, a EM ATER, para
a agricultura; a EMBRATER. Temos um desenvolvimento muitO grande na indústria de celulose, na indústria de papel. Entretanto, as pesquisas que se fazem no
campo da celulose são quase sempre vindas do exterior,
muito pouco daqui. Temos na nossa flora madeiras muito interessantes, de fibi-a longa ou substitutas pela sua leveza, do. "pinus" brasilienses ou_ dQ, "pinus" do Paraná.
Estamos, é claro, colocando aqul. ..pinus" do Caribe
muito interessante.
Há;-airida, ·um vasto campo de PeSQuisas, dentro da
nossa flora. Então, dever~se-ia encaminhar mais, com
objetividade, para eSse tipo de pesquisa, a fim de que não
fiquemos sempre alienados e a copiar pesquisas dos outros, ·completamente divorciadas na realidade nacional.
Sob_certosaspectºª--in!_eressantes, notamos um avanço
muito gran_de no campo de armamentos, ou mesmo, não
considerando todo avião co_mo arma de combate, no desenvolvimento da aeronáutiCa, o que nos honra bastante,
Prova disto é a receptividade que obteve o aviãQ...Tuca-no", um dos últimos produzidos pela EMBRAER. Realmente foi motivo de orgulho para a indústria brasileira a
alta receptividade que obteve em todos os países do
Mundo, jâ alcançando índice de venda muito grande.);:
fabricado por um empresa oficial, uma empresa estatal,
mas hã_ muitas empresas privadas, mais no campo do armamento, sobretudo na indústria de blindados, que se
têm destacado.
A Comis-são deve estar também atenta para esses diferen1ei-iãmos da tecnolOgia que estão Colocando o Brasil
conhecido no Mundo, apesar do nosso -atraso geral. Em
certos pontos, em certos setores da tecnologia avançada,
temos tido um desempenho razoavelmente bom.
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço a
sua intervenção~
Como V~ Ex• deu ênfase à pesquisa na área da agricultura, talvez fosse interessante, no nosso programa, Lambêm incluir um convite ao Ministio da Agricultura, para
debater essa questão de tecnologia na ãrea agr[cola.

O

s_~~

MAURO BORGES- Sein dúvída alguma.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Então, vamos incluir na nossa programação um convite ao Ministro da Agricultura.
OSR. ALEXANDRE COSTA- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O-SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre costa.

OSR. ALEXANDRE CáSTA- P~u~a ~Oisa tenho a
dizer, Sr. Presidente.
O País, o Brasil, embora tardiamente, criou o seu Ministério da Ciência e Tecnologia, confiado, por sinal a
um conterrâneo meu, um homem ilustre, um homem capaz, que pode emprestar, sem dúvida alguma, sua expe~
riência, sua -inteligência e sua capacidade em favor do
País, o Ministro Renato Archei.
Paralelamente, o senado_ erra a Comissão de Ciência e
Tecnologia, e seus membros escolhem V. Ex•, também
portador _de grandes qualidades, com_ uma bagagem
imensa, também, de preparo, para conduzi-la.
Sei das dificuldades que enfrenta não-somerite o Ministro como V. Ex• irã enfrentar. Não será fácil, num
País como o nosso, tratar ou levar à frente trabalho
sobre ciênci:i e teCO-ologoa. Será necessário demarrar.
Congratufo-me com o Ministro- Renato Arche, que
aceitou esse desafio, com V. Ex~, que aceitou a Comissão
corn_o seu Presidente, e com o Brasil, que irá ter uma
peça, mais um instrt.iinento para trabalhar sobre a ciência e tecnologia, de que tanto carece.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço a
intervençãO de V, Ex•, Senador Alexandre Costa, que, ao
lado de outros companheiros hoje prestigiaram esta reu·
nião, A presença de seis Senadores numa Comissão que
tem sete Membros, comprova o interesse despertado.
Antes de encerrar os trabalhos, anuncio o primeiro
projeto que chegou a esta Mesa, o projeto de decreto legislativo que aprova o texto do Acordo sobre Co-operação Económica, Indústria! e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Suécia, concluído_ em Brasflia a 3 de abril de 1984.
Estou despachando para o Senador Mauro Borges,
seu relatõr. Agradeço a contribuição- de S. Ex•
Anuncio ainda que o Adido Científico da Embaixada
da Alemanha, Sr. Peter Kraus, fará uma exposição sobre
..Política -de Ciência e Tecnologia na Alemanha Federal
e seu Acompanhamento pelo Poder Legislativo" -este
é tema muito interessante- na próxima terça-feira, dia
26, às 15 horas, nesta Comissão.
Haverá também outra conferência, do Sr. Glly Chassagne, Adido .Científico da Embaixada da França, O
tema- serâ o mesmo -;-, .. Política de Ciência e Tecnologia
na França e seu Acompanhamento pelo Poder Legislativo", às 15 horas do dia 3 de junho, segunda-feira.
Na segunda e na terça-feiras teremos essas duas conferências, conferências confirmadas, esperamos contar
com a presença dos Srs, Senadores.
Meus caros Companheiros, nada mais havendo a tratar,_ declaro e_J!cerrad~ esta sessão, agradecendo a presença de tqdos os Srs. Senadores.
(Encerra-se a reunião às 1t horas e 45 minutos)
14• Reunião da Conüssão de F1nanças,
Realizada aos S de setembro de 1985
Ãs 10 horas do dia 5 de setembro de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissã.o de Finanças do Senado Federal,
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Carlos Lyra, Vice-Presi.dente, Alexandre Costa, Hélio GUeiros, Jorge Kalume, Cesar Cais, Jaison Barreto, Américo de Souza, Gastão MUller, Jutahy Magalhães, Álvaro Dias e João Calmoo, reúne-se a Comissão de Finanças. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os
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trabalhos, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comhssã.o de Finanças, proCedesse à
leitura da Ata da 13• Reunião da Comissão, a qual é lida,
colocada em discussão e em votação, sendo aprovada
por unanimidade. Deixam de comparecer, por motivo
justific::i.do, os Senhores Senadores Virgílio Távora, João _
Castelo, Helvídio Nunes, Roberto Campos, Saldanha
Derzi, Cid Sampaio, Alcides Saldanha, Marcelo Miránda, Martins Filho, Albano Franco, José Lins e Roberto
Saturnino. O Senb.or s·eriador Alexandre Costa, antes
que a Presidência da Comissão de Finanças_anunciasse o
Item 1 da pauta dos trabalhos, solicita a palavra pararequerer a verificação de quorum regimental, vez que não
se encontram na Sala de Reuniões os nove Senhores Se~
nadares, para efeito de quorum mínimo para apreciação
de matéria. A Presidência acolhe a questão de ordem do
Senhor Senador Alexandre Costa, verificando que o Livro de Presença acusa o comparecimento de doze Senha~
res Senadores, acima relacionados, e que, dentre esses, os
que não se encontram presentes no momento da questão
de ordem, estão relatando projetes nas demais comissões
do Senado Federal, razão pela qual declara suspensos Os
trabalhos da presente Reunião, até complementação do
quorum para reabertura dos trabalhos, por dez minutos.
Completado o tempo de suspensão da reunião e persis~
tindo a falta de quorum, a Presidência declara adiados os
trabalhos para a próxima reunião da Comissão de Fi_nanças, determinando fosse lavrada a Ata da presente
reunião, a qual, lida, é assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
1• Reunião (Instalação),
realizada em 23 de maio de 1985

Âs onze horas do dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão
de Relações Exteriores, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Roberto Campos, João
Calmon, Carlos Lyra, Jorge Kalume, Jutahy Magalh:ães,
Lenoir Vargas, Carlos Alberto, AméricO de Souza, Amaral Furlan, Nivaldo Machado e Benedito Ferreira. De
acordo com os dispositivos regimentais, assume a presidência o Sr. Senador João Calmon, anunciando que a
presente reunião destina-se à eleição do Presidente e
Vice-Presidente da Comissão para o biénio -198-5/Séi:
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convida para escrutinadores os_ Srs.._Senadores Carlos Alberto e Lena ir
Vargas. Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado.
Para Presidente
Senador Roberto Campos ............. -. -. 09 vOtOS
Para Vice-Presidente
Senador Américo de Souza .... , .•... _... 08 votos
Abstenções ... ~~· ....•......_.-.....•... _Ql voto __
São declarados eleitos os Srs. Senadores Roberto
Campos e Américo de Souza, respectivamente Presidente e Vice-Presidente.
Antes de passar a presidência pai'a os recém-eleitos, o
Sr. Senador João Calmon registra a presença do Senhor
Senador José Fragelli, Presidente do Senado, que prestigiou a instalação de tão imPortante Co-míssão. Foi registrada, também, a presença do Dr. Adhemar Ghisi, Mi~
nistro do Tribunal de Contas da União-.-Em seguida, o
Sr. Senador João Calmon diz da satisfação com que vê a
Comissão de Fiscalização" e Controle, finalmente instalada no Senado Federal, preenchendo uma lacuna de hã
muito sentida no âmbito do Poder Legislativo. Concluindo, o Sr. Senador João Calmon convida os Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente, e Américo de
Souza, Vice-Presidente, a assumirem seus lugares à Mesa.
Assumindo a presidência, o Sr. Senador Roberto
Campos agradece a seus ilustres pares a honra com que
foi distinguido para dirigir este importante órgão técnico
do Senado_ Federal.-S-.Cx~ convida o Sr. Ministro Adhemar Ghisi para co-mpor a Mesa dos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente faz uma apreciação sucinta dos procenas de fiscalização em .alguns Parlamentos do mundo,
citando os países nórdicos, Canadá, Estados Unidos e
Itália. Pede, ainda, a colaboração do Tribunal de Contas
da União, a fim de que a Comissão possa desempenliar

suas atribuições legais. Finalizando, o Sr. Presidente, de:pois de consultar o Plenário da Comissão, estabelece que
as reuniões da Comissão serão feitas às terças-feiras às
dez e trinta da manhã. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Djalma José Pereira
da Costa, Secretário~~'ad hoc", a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e demais
membros presentes.- Roberto Campos- João Calmou
- Carlos Lyra - Jorge Kalume - J utahy Magalhães Lenoir Varnas- Carlos Alberto -:- Américo de Sou~a _,
Aniãi:id Furlan- Nivaldo Machado- Benedito Ferreira.
7~

Reunião (Extraordinária), Realizada
___ Em 12 de Junho de 1985.

Âs dez horas e friflta minutos -do dia doze de junho de
mil novecentos e -oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os
Senhores Senadores Reímundo Parente, Presidente em
ex.ercicio, Lourival Baptista, Mário Maia, Marcelo Miranda e Saldanha Derzi, reúne-se extraordinariamente a
Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo j_ustificado, os Senhores SeiiãOOres Loma:ãto Júnior, Benedito Ferreirã,
Alexandre Costa, Henrique Santillo, Mauro Borges, AIrredo Campos, Aderbal Jurema e Carlos Lyra.
Comparecem, também, o Senhor Senador Marcondes
Gadelha, Terceiro-Secretário do Senado Federal, Doutor Francisco Barboza da Costa, Presidente do Conselho
Regional de Medicina-DF e Vice-Pfesidente do Conselho Federal de Medicina~ Doutora Maria José da Conceição, Presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito
Federal, Doutor Anízio Pires de Freitas, Presidente da
Associação Médica do Distrito Federal e diversos outros
niédicos convidados.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, SenadDr Raimundo Parente, declara abertos os trabalhos,
e dispensa a leÚura da Ata da Reunião anterior, qUe é
dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, comunica aos seus
pares, que a presente reunião se destina a ouvir e discutir
as propostas, sugestões e reivindicações da _classe médica
de Bfiisílhl; Que no momento se encontra em estado de
greve, na oportunidade representados pelo Sindicato dos
Médicos do DistritO Federal, Conselho RegiOnal de Medicina e_ pela Associação Médica de Brasília. O Senhor
Preside;nte comunica, ainda, que os problemas d!scutjdos
e as soluções apontadas, serão levados ao conhecimento
do Senhor Governador do Distrito Federal, Doutor José
Aparectdo de Oliveira, para juiltos tentarem uma negociação que chegue a uma conclusão satisfatória para ambas as partes, governo e classe-médica.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra,
pela ordem, ao Senhor Senador Mário Maia; à Doutora
Maria José da Conceição; ao Doutor Francisco Barboza
da Costa; ao Doutor Anízio Pires;· ao Doutor Francisco
de Oliveira Negri; ao Doutor Carlos Renato Fonseca; à
Doutora Aversoni Gonçalves Homar; à Doutora Samára Racuel; e ao Senador Marcbndes Gadelha. Foram
discutidos os seguintes tópicos constantes da proposta
apresentada pelo Sindicato dos Médicos:
A - Correção unificada para toda a categoria de
35.6% a incidir no salãrio de março de 1985;- ou, incorporação no salário de m~rço de 85 da diferença
entre o INPC pleno de set/84 e o reajuste efetivamente corrigido no mês, mais o reajuste unificado
de 20.5% para toda a categoria a incidir no salário
de março /85;
B - GratifiCação de Interiorização unifiCS.da de
40% do respectivo salário;
C - Produtividade de 2%;
D ExtellSão da aplicação do Decreto n9 8.578, de
19 de abril de 1985, do GOverno do Distrito Federal,
que concede 12 referências a todos os médicos da
Fundação Hospitalar do Distrito Federal;
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E- Manutenção do adicional denominada "triénio", pago na base de 5% do salário percebido para cada
período de U3 anos completados, vantagem esta, que foi
suprimida para os médicos contratados a partir de 1983;
F- Antecipação salarial de acordo com o INPC
do trimestre, referente aos meses de abril, maio e jUnho de 1985, que será aplicada nos salârios de junll.o
do correo_~ ~;~._no. Ainda poderá incidir no salário:
1 - Produtividade anterior;
2 - Triênio.
Ao encerrar os debates, o Senhor Presidente designa
os Senhores Senadores Mário Maia e Lourival Baptista,
ambos membros da Comissão do Distrito Federal e médicos de renome, para fazerem parte da Mesa de negociações, como representantes do Poder Legislativo.
Dando continuidade, o Senhor Presidente determina
que as notas taquigrâficas sejam publicadas em anexo a
esta Ata, juntamente com as propostas 3presentadas por
escrito pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal,
em 5 (cinco) documentos. E que o Secretário da Comissãoo_proyiclencie uma cópia da fita em que foi gravada
esta reunião, para ser levada ao Senhor Governador do
Distrito Federal
Nada mais havendo a tratar encerra~se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 7• REUNEÀO DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA
EM 12 DE JUNHO DE 1985, REFERENTE AOS
PRONUNCIAMENTOS DO DOUTOR FRANCISCO BARBOZA DA COSTA, PRESIDENTE
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADF e VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERALJJEMEDICINA, DOUTORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, DOUTOR ANIZIO PIRES DE FREITAS,
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MEDICA DO
DISTRITO FEDERAL E DIVERSOS OUTROS
MEDICOS CONVIDADOS, ALEM DOS SENHORES SENADORES, FEITOS DURANTE A
REUNIÀO, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Mauro Borges
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente
(Integra do apanhamento taquigráfico da reunião.)
O SR._ PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Vamos
dar início à reunião, sem dúvida alguma de muita importância não só para esta Comissão do Distrito Federal
como para a classe mêdica de Brasflia e para o Governo
do Distrito Federal.
Na quarta-feira passada, dia 4, compareceu a estaComissão o Governador do Distrito Federal, Dr. Josê Apa~
reciclo de Oliveira. Nessa oportunidade, S. Ex' forneceu
aos membros deste órgão as informações que julgava necessá.rias, a respeito da greve que estava sendo anunciada, assim como das providências que S. Ex~, seguramente no interesse da população de Brasília, havia tomado
para enfrentar o movimento paredista.
Ouvimos o Sr. Governador. Ao final, fizemos voto
para que S. Ex' _prosseguisse nas nego ... ~"ções, visando a
uma solução que compatibilizasse, conciliasse os interesses da classe médica de Brasília e, também, do Governo
do Distrito FederaL
S. Ex' nos informou que as negociações prosseguiriam. Por este motivo, designamos dois senadores para
acompanhar essas negociações: o Senador Mârio Maia,
que estâ presente, e o Senador Lourival Baptista, que
também deverá comparecer a esta reunião.
Agora vamos ouvir os médicos. Estão presentes aqui,
e deverão falar, durante 20 minutos, os Drs. Anísio Pires
de Freitas, Presidente da Associação Médica de Brasflia,
a Dr' Maria Josl&_a Con.c.eição, Presidenta do Sindicato

Setembro de 1985

dos Médicos do Distrito Federal, e o Dr. Francisco _Barbosa da COsta, meu conter:râneo, tive o prazer de revê-lo,
Presidente do Conselho Regional de Medicina.
Solicito à Secretaria providências para que tomem as-

sento a esta Mesa os médicos Dr• Maria José da Conceição, Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. Anísio Pires de Freitas.
Iniciãlmente, darei a palavra ao Senador Mário Maia,
para que S. Ex• nos informe a respeito das suas atividades _como observador deste 6 rgão junto às partes ínteressadas no caso, os médicos da rede hospitalar de Brasília e
o Governo do Distrito FederaL
Com a palavra, então, o Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA - Sr·.~Presidei!te, Srs: representantes da classe médica de Brasília, Dr• Maria José da
Conceição - Presidenta do Sindicato dos Médicos do
Distrito Federal, Dr. Anísío Pires de Freitas- Presidente da Associação Médica de Brasília, Dr. Álvaro Barbosa Costa- Presiderüe do COnse1ho RCgional de Medicina, meus colegas:
Estamos aqui cumprindo o dever de prestar esclarecimentos à Comissão do Distrito Federal da nossa presença junto aos médicos, como observador que fomos
designado pela Presidência da Comissão do Distrito Federal nas negociações que estão em processamento entre
a classe médica e o GQverno do Distrito Federal.
Após a reunião havida neste recinto da Comissão do
Distrito Federal, para ser ouvido S. Ex• o_Sr. Governador do Distrito Federar- o Deputado José Aparecido
- , fomos designados como observador e possível mediador nessa negociação entre as reivindic~ções que .a classe
médica apresenta ao Governo do D'ístrito Federal e as
possibilidades de atendimento, por parte do Governo,
das reivindicações feitas.
No dia seguinte, fomos procurados por um!l comissão
de médico-s, composta pelo Presidente do Conselho Regional de Mediciria, da Assodaçâo Médica e representante do Sindicato dos Médicos, que mostraram o desejo
de tambêm serem ouvidos os médicos nesta Comissão,
em igualdade de condições, como fora ouvido S. Ex• o
Sr. Governador.
Como havia um feriado no-fim da semana, lmPrensaõ~
do a sexta-feira, tivemos cfifícüfdades- de COntaCtar cOm
os colegas da comissão, para que ·a reivii:tdicação dos mé4icos fosSe atendida. Na se&unda-feira i ontem, terÇa:feira, retõmiunOs o Coniato com os representantes dos
médicos e tivemos oportuniàade di-Compafecer à assembléia dos médicos, no recinto do SISB. A noite passada lá estivemos, numa assembléia, com a presença,
provavelinente, de mais de mil médicos, onde a classe se
reuniu para debater os probl~l!las referentes às suas reivindicaÇões. Na oportunidade, pudemos observar que
uma comissão, presidida pela Presidenta do Sindicato
dos Médicos, fora desigmiôa pafa dialogar com S. Ex~ o
Sr. Governador JoséAparecidõ·; e·a ãSSenibléiã ãgllardàva a volta, e testemunhamos o relato que foi fdto, ao re~
gressar do Palácio do Buriti a Presidep.ta do Sindicato ..
Pelo que pudemos observar nessa noite, realmente nos
encontramos, no presente momento, num impasse, que
deve ser resolvido o mais rãpidamente po_ssível, vez qu~
os médicos já apresentaram propostas concretas ao Go--verno. Das várias manifestações da assembléiã dós médicos, através do pronunciamento de diversoS- oradores,
pudemos observar que não houve ainda uma contrapartida objetiva por parte do Governo_, para que is negociações se processassem de maneira clara, cristalina. Tiramos a conclusão de que há necessidade de o Governo
fazer a contrapartida da oferta, para se entrar numa negociaçã.o objetiva.
Também pudemos observar que os médicos estão organizados, estão fazendo uma greve conseqUente, com
todas as providências cabíveis-no caso, que os nlédicos
estão tomando atitude altamente responsável para que
os serviços essenciais não fiquem ·paralisados. Nos serviços de emergência foram tomadas as providências para
que equipes de plantão suprissem as necessidades emergenciais de saúde, e que tam bêffi não fossem interrorripidos os atendimentos de campanha, como vacinação. As
propostas apresentadas nessa reunião que tinham a aparência de uma atitude, no momento, radical, como are-
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cusa de assinatura de atestado médico, ou a recusa de
exigênc~as tTiãiores pan atest~d() de- óbito, essas propostas fõrãm recusadaS, mostrando o alto espírito de solidariedade_ h limaria dos médicOs, nesSa atitude que tomam
todos em busca da reivindicação daquilo que julgam seu
direitO de á.Cicer a sua atividade e receberem os proventos aC,IeqUadoS à SuStentação mínima de seu trabalho.
Foi o que pudemos observar na assembléia de ontem,
e nos comp_rometemos, ad refere~dli_DJ_da Presidência de
trazê-los hoje aqui, para esta reunião. Tomamos as providências cabíveis, de ontem para câ, e aqui estamos_ presentes.__
__ _ _
Tamb~m participou aos Srs. Médicos que o Presidente
em exercício, Senidor RaimUndo Parente, logo que tofiou -COnhecímento",- por -meu intermédio, da intenção
dos Srs. Médicos, se colocou inteiramente à disposição
para presidir a sessão, na ausência do Presidente efetivo,
o Senador Mauro Borges, a qualquer momento e hora
que eu tivesse _cqmb~ado -cc;>_m os s_à_ M"_édiC()§_ como
havíamos combinado às lO horas, aqui se encontra present~S_,._El;,t- para presidir nos_sos tr_abalhos.
O SR. PRESI:riENfE (RãimundO-Parente)_ ~A Pre--:slaência só tem a lOuvar o trahalho e o interesse do _SenaCor Mário Maia.
De fato, -esta reunião foi marcada por S. Ex• Foi-me
comunicado, há poucos minutos, que haveria esta reunião. Estava eu na ComisSão de Constituição e Justiça,
em reunião, _C:_<fe_lâ saf dirigindo-me para e:ste órgão, do
qual Sou VK:C-Presídente:-onõsSo Presidi:Dti,--senacfo!
Mauro Borges, como jâ frisou o Senador Mário Maia,
esta em Viagem·p-CfO.NOrêieste:)'ortãnú:i, ~· fu) aqUi pô- di cOfnparecêi. Teilh0-Ceitei3. de qué, se ac}ui priserite o
senador Mauro Borges, estaria também procurando ajud:ir os médicos e o Governo dÕ Distrito Federal, em busca de uma soluç.ão que resguarde o interesse de todos.
Vou conceder a palavra à Ora. Maria José da Conceição, Presidenta d_o Sindicato dos Médicos do DístritO
Federal.
Para a sua exposição, disporá de 20 minutos.

A ~DRA. MA ~!elA_ !OS~ DA CONCEIÇÃO~ ..C: Sr.
Presidente_, SenadQr Mário Maia, Senador Louvrival
Baptista, Colegas, a exposiç_ão que a Díretoria do Sindicato dos_M~jcos t~m_a ~razer a esta Comíssão do Distri:.
to Federal é_ bistó_rica__de:_uma __exposição baseada em dados históriCos do qUe hoje significa o -movimento nlédico
nQ.Pi§trjtó-f.~derªl~_b_em como_1,.1_ma exposição, baseada
em dados têcnicq_~~ _çlQ__que significa a nossa campanha
salarial até o momento.
_ Ao.s Çgl_eg_as não hã_ nec~s_iQa9e de ~~memorar, mas _a
eSta COmissãO_ .i--e_meiiloramos que o Silidicato dos Médicos de Brasília, a AssociaÇão MédiCa C O Conselho Regional de Medicina de há muito vêm h:ai:_endo às autoridades as denúncias de como andi o Sistema de atendimentO médico Oo Distrito Federai.
Q- Plãno de Saúde, elaborado e iinplantado no Distrito
Federal em 1979~ vem, ao_ longo dos anos, necessitando
de correção das suas distorções, não s6 na sua ímpl8.ntãÇão;- como nà própria- ãplicação desse sistema.
Durante este tempo, essas entidades, apesar de feitas
as .dell_t!l!cia~, n-ªº-têm _sidO--º-lJYidas ~QU sequer consultadas, 1!0 çlf!correr deste_ período. Insistentemente, viemos
aqui trazendo as nossas denúncias, mostrando que hoje
o sistema de saJl_d_e _do DiStrito Federa_! não atinge. na
verdade, a massa de população que lota o Distrito Federal.
Temos, hoje, principalmente na área periférica, hospi-~_is com infra-estrutura defasada, hospitais que não
comportam a massa de atendimento mêdico que ali chegam. Um exemplo claro e objetivo, o Hospital Regional
da Ceilândia, gue foi es1ruturado em cima de uma população ••x" e que hoje, sabemos, essa população extrapolou a qualquer perspectiva estabelecida em estatística; o
Hospital Regional de Taguatinga-..;.::~sabeni.os hoje, iri- ·
clusive de"núncia do próprio Governador, que ali esteve,
que a in_fra_:C?Strutura desse Hospital não suporta a demanda, o hospital, realme_nte, precisa de refármas emergf:I1Ciáis.
-0 grupo de profissionais que trab3Iham dentro da
Fundação, hoje, nem sequer de longe, chega a atender o
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nún_t_~_ro_ de pacientes que demandam a esses locais de
atendimento.
Dentro da área econômica, há muitos anos, o Sindicato- atê um ponto relativo à área sindical- o Sindicato
vem levantando uma série de reivindicações salariais que
atê o momento não foram <~:tendidas pela Fundação
Hospitalar. De 1983 a 198_5, em que predominou, de forma mais evidente, o arrocho salarial, com a publicação
dos Decretos n9s 2.045 _e 2.065, a categoria médica teve a
defasagem salarial acentuada. O seu salário, que dois
anos atrás era considerado -um salário Padrão para todas
as outras instituições a nível nacional e que, inclusive serviria de parâmetro numa comparação com a Previdência
Social, hoje se encontra inteiramente defasado. Temos
hoje, dentro da Fundação, um médico de infcio de carreira recebendo o salário de 1 milhão, 446 mil cruzeiros,
já reajustados em 100% do INPC; enquanto que, na Previdência Social, o médico de início de carreira, com as
gratificações que foram concedidaS por aquela 1nstifuição, -chega -hoje à Cerca de 2. milhões e ioo mil, 2 milhões e 300 mil. O médico de 20 ar:ios de profissão dentro
da Fundação Hospitalar, com 20 anos de trabalho, com
20 anos de sacdficios néssa estrutura que, Como foi colocado aqui, deixa muito a desejar em condições de trabalho, está hoje recebendo, de uma forma injusta Cr$
2.627C144.
Isto mostra até aonde vai a nossa defasagem salarial,
isso mostra até onde os profissionais, não só da categoria
médica, poderíamos falar aqui de todas as outras categorias, mas, como representamos os médicos, estamos aqui
trazendo os dados com relação a esta categoria;
Vei~ficamos que hoje prolission8is com 20 anos, relegado-s -à-iinlii de ·frerlte- do atendimento médico, em
pronto-socorr_o - e _os- Senadores que_ são_ médicos enqiie ê um- trabalho dentro de um prontoféridetti
socorro, o desgaste não só fisico como mental que se tem
durante_ 20 ano~ - , esse profissional é gratifica<!'? com
esse salârío de Cr$ 2.627.144.
Iniciamos a nossa campanha salarial do ano passado,
SenadOreS; com Uiri salário muito abaixo do que este que
co1Qc3:'!f9S aqui. Naquela época,_em novembro, fizemos
a nOsSa neiociação com o então Secretário TitO Figueiroa. Nossas reiviridicaçõei; uma pauta Composta de 26
itens, não sõ se tratava de salários como se tratava, primeiro; da democratízação -da instituição que durante estes 20 imos nos iri1Pôs uma linha de pensamCnto, e que
cori:sidel-amos q U.e- essa linha de pensamento deveria ser
reformulada.
Propusemos a essa instituição a- fOiinufação -deeleições diretas em todos os nfveis. Propusemos, também, a conc;essão da eleição de delegados sindicais, que é
uni. avanço dentrO da Legislação T~11balhista e que sígnificã-·a Hg8.çâo da categoria conl a sua entidade representativa.
Propu~emos, também, _o comprometimento d~ se fazer
um estudo da !!_Õ~s_a repoSíÇão salarial acima dÕs f00%
do INPC, que sé estava tentando negociar, porque considerávamos que apenas os 100% do INPC-não seriam capazes de corrigir essa distorção salarial.

o-

Propusemos a estabilidade no emprego para os médicos. Propusemos o direito de a gestante amamentar os
seus filhos,_ E pasmem, nós, médicos, que pregamos a
amamentação, não temos o direito sequer de amamentar
os noss_os filhos. _
Propusemos a instituição de creches para os funcionácio_s da Fundação.
Fi:Zemos um acordo parcial com a Fundação, em que
vários itens foram rejeitados. Dentro desse acordo, havia
uma cláusula que dava direito à entidade continuar o
processo de negociação com o próximo secretário que
viesse a ser convocado, após a posse do novo governadol-.
·
Infelizmente, nesse período, houve a interinidade e, infelizmente, Brasília não dispõe ainda da sua representação política. Então, tivemos que aguardar com paciência que se colocasse um interino na Secretaria de Saúde,
para que pudéssemos negociar.
Diante _da if!:terinidade, a resposta do secretário interino era Óbvia: não havia condições de negociações. Nesse
intervalo, os médicos vinham realizando várias assembléias, e essas assembléias, numa tentativa do diálo-
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go, vinham mantendo a perspectiva "áe prazos, até que se

tivesse uma solução defmida por parte da Secretaria.
Assumiu a Secretaria de Saúde o Deputado Carlos
Mosconi. Na nossa primeira reunião com -o Deputado,
foi colocado sobre a mesa do Deputado que dispímha~
mos de um tempo para negociar de apenas I 5 dias, por~
que esse tempo foi colocado pela pr6pria ass~inbléia.
O Deputado nos respondeu, muito satisfeito, de dispor ainda de um tempo de negociação, de que esse tempo
era relativamente fácil de ser esgotado e que ele considerava que chegaríamos a um bom resultado na negociação.
Infelizrriente, o tempo começou a correr e não houve
por parte da Fundação nenhuma manifestação de proposta objetiva de negociação.
Apresentamos ao Deputado Mosconi, como proposta
real de negociação, o índice que considerãvamos, calculado com o DIEESE, de reposição salarial. Esse índice
estava fixado em torno de 35.6 e que nos dava- para os
Srs. terem urita avaliação direta um aumento de salãrio
na seguinte proporção: de CrS 1.446.919, da referência
inicial, reajustado em 35.6, nosso saJãrio passava a CrS
1.962.021, ou seja, cerca de <n>O mil cruzeiros de aumento
de sa.Jário. Isso era irrisório. esta er3 a nosSa propOII&a.
A Fundação nos acenou cõfil a pOssibilidade de negociar em cima da reposição salarial de setembro. Pagarnos-ia 100% do INPC em setembro, comp diferença salarial, mas não incorporaria esses 100% ao nosso reajuste
de março.
Afirmamos à 'Fundação que isso não era uma proposta, não podia nem sequer ser negociado.
Elas nos acenou, então, com uma proposta, algo d~fe
rente. Corrigiria o sal~rio em 100% dã INPC em__s_etembro e faria uma reposição de 1983 a 1985, que_ daria
em torno de 20.5.
--Iniciamos, então, um processo de discussão em cima
dessa proposta. Fomos surpreendidos, na última Sextafeira, pelo Secretário de Saúde, que a SEPLAN não aceitava negociação de reposição salarial e que haveria uma
necessidade de modificação do eixo das negociações, e
que nos acenava com uma proposta possível de ser negociada, que seria a concessão de 80% de gratificaçãá semelhante àquela que a Previdência SOcial concedeu ao-s seus
médicos, e também a concessão de um remanejamento
de até 12 referências no quadro de carreira da Fundação.
Dissemos ao Secretário que eSperávamOs essa prOpo'Sta de forma objetiva, assinada embaixo, para que pudés~
sem os negociar.
Na segunda-feira,- fomos mais u~a _v_ez surpreendidos
com a afirmação, por parte da PrOPria Secretaria, de que
hão havia proposta, que aquela proposta, na verdade,
nio podia ser negociada, porque não era uma proposta,
e que não havia uma proposta a ser transmitida à categoria. Havia, sim, uma proposta secreta, estabelecida entre
Secretaria de Saúde e o Governo do Distrito Federâl,
mas que essa proposta não poderia ser repassada à Diretoria do Sindicato, porque ela só seria repassada no momento em que a SEPLAN desse o aval.
Dissemos ao Sr. SeCfCtãrio que seria inuito dificüteV3r
uma colocação desse tipo a uma assembléia que estava
na expectativa da discussão real de uma contraproposta.
Nesse intervalo, fomos levados, como foi relatado
aqui pelo Senador Mário Maia, comparecemos ao 9abinete do Governador. No Gabinete do Governador, depois de uma longa discussão, o Governador nos situou
de que, na verdade, o Governo do Distrito Federal encontra uma dificuldade no encaminhamento de aumentos salàriais das respectivas categorias, porque sempre hã
o crivo~da SEPLAN, que a SEPLAN trata diferentemente o Govern,p do Distrito Federal dos outros Estados;
que a SEPLAN negocia com outros Estados com auto-nomia estadual, mas com o Governo do Distrito Federai
ela negocia em outro plano, necessitando da interferência do próprio Governo rediraf, QUe ele conside-rava que.
havia uma necessidade política de firmar essa posição,
porque o Governo se niostrava· sensfvel; e fCz uin !elato
do que foi a visita do Governador ao·ROS:pital de Base deBrasilia, das condições em que. hoje se encontra esse
Hospital, da deterioração de alguns setores, como, por
exemplo, Anatomia Patológica, em que as geladeiras que
guardam os cadáveres estão sem funcionar, do teta- que

a
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está caindo, dos banheiros que não funcionam, dos esgotos abertos dentro do Hospital, do problema da infecção
hosp-italar; que, na verdade, ele, Governador, estava preso à SEPLAN, mas ele havia discutido uma alternativa
de negociação, que se baseava em alguns princípios. O
primeiro era o princípio da isonomia salarial. Funcionários do GDF teriitin que- ter salãrios idênticos, uma
vez que hã uma defasagem entre a administração central
e a Fundação Hospitalar.
Acenou-nos com a possibilidade, também, da negociação em terrrios de quatro decretos, que na área médica
se resumem a dois apenas: a gratificação de 80%, semelhante à que foi concedida pela Previdência; o remanejamento das 12 referências, dentro do quadro de carreira,
mas qlie" deiXava bastante claro que isto eram prinCípios,
que a proposta não estava estabelecida, que a proposta
não estava objetiVada.
Saimos dali muitO apreensivos e fomoS à assemblêia.
A assembléia concluiu que, enquanto não houvesse uma
proposta objetiva, a greve continuaria.
Colocamos aqui que a greve na ãrea médica realmente
é uma greve de uma importância capitaL Lidamos com
vida, não lidamos com máquina. Estamos aqui conscien-tes de que a nossa greve, no momento, só se encontra
nesse processo porque, na verdade, houve, por parte dos
nossos· dirigentes, na área de Governo, uma total incompreensão e uma total, não colocaria um descaso, uma
compreensão do que significa uma greve neste setor.
Sabemos que não há necessidade de discutir aqui as
propostas Que foram colOcadas, porque no momento em
que· se fala n-um salário de CrS 1.446.000 para um profissional de nível universítârio, com 6 anos de formação, e
que se encontra hoje nas piores condições de trabalho, é
desneceSsário qualquer argumento no sentido de repisar
essa~ propostas. No entanto, é necessário enfatizar que a
categoria se mostta apreensiva, porque ela própria se
sente responsável. No momento em que lida com vidas,
ela sente, de certa forma, que o seu compromisso maior,
que é com a assistência médica à população, que esse
compromisso pode sofrer algumas alterações, e não estamos aqui tentando repassar para a população aquilo que
consideramos de direito _nosso; que estamos aqui solicitando das autoridades competentes que tenham, realnlente, a preocupação de negociação das nossas proposta.._s e da solução dessa greve que hoje se estende ao se_u oitavo dia; que acreditamos que, após oito dias de greve,
o_s primeiros problemas começarão a surgir, que aquela
população não atendida retornará ao seu local de atendimento, solicitando aquilo a que ela tem direito; e que
hoje vemos, nesta nossa Nova República que se instala,
que a preocupação com a saúde e educação deVe, realmente, estar presente na cabeça dos nossos di:dgelltes;
que hoje a saúde, mais do que qualquer outro ponto, deverá ser trátada com o respeito que ela merece. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Regis·
tro a presença dos Senadores Lourival Baptista e Marcondes Gadelha, membros desta ComiSsãO e ilmbos médicos.
Concedo a palavra agora ao Dr. Francisco Barbosa da
Cosfa, P.r6sidenie do Conselho Regional de Medicina do
Distrito Federal.
O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA Nobre Senador Raimundo Parente, Presidente destaCOmissão; nobre Senador Mãrio Maia, médico; Senador
Lourival Baptista, médico; e Senador Marcondes Gadelha, médico - os Senadores Marcondes Gadelha e
Mário Maia ex-profissionais da Medicina no Distrito
Federal, que conhecem bem o início e podem ter elementos de comparação com o que acontece hoje com a saúde, com a estrutura do sistema e com os médicos do Distrito Federal, porque são participes da coisa.
Prezados Companheiros, é inusitado que estejamos
aqui hoje, como Presidente do Conselho Regional de
Medicina, diante d_e_ uma paralisação de médicos. Se não
o é, é atê surpreendente se não acompanharmos a evolução dos movimentos político e social deste País.
Até pouco tempo algumas pessoas, e ainda hoje, entendem que os médicos e os profissionais de saúde não
podem parar, porque ê uma atividade essencial, como
são tantas outras. Como são os bombeiros, como são os
companheiros dó petróleo, como são os c-ompanheiros
de todos os serviços ..
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Acontece que, ao mesmo tempo em que se informa e
s_e insiste na essencialidade da atividade, descura-se de
fornecer a esses profissionais a estrutura, as condições de
trabalho- aí incluídos salários- necessârias ao galardão de desenvolverem um trabalho essencial.
É essencial para a Nação, é essencial para a população
o nosso trabalho. E porque é essencial, deve ser tratado
pelo menos em igualdade de condições com outros que
nem essenciais o são.
De forma que não estamos aqui postulando condições
salariais ou condições de trabalho diferentes das mini~
mas necessãrias ao desempenho da nossa profissão. Por
isto, os Conselhos de Medicina de todo este Brasil e todos os Conselhos de Saúde, recentemente reunidos em
Fortaleza, no Ceará, no II Encontro Nacional dos Conselhos de Profissionais de Saúde, decidiram dizer áos Poderes constituidos da Nação, à Presidência da RepúbHca, aos Ministérios da área, fnclusive o do Trabalho, que
os Conselhos dos ProfissiOnais de Saúde, todos, das deZ
categorias profissionais de saúde, entendem que a paralisacão, respeitados determinados principias, previstos na
Constituição, previstas no .Código· Penal, com olho no
Código Civil, e respeitando não só a éticãffiédica como a
.ética do trato da coisa pública e da execução de um serviço, respeitados estes_ princípios, a paralisação é um direito legítimo do trabalhador, de qualquer categoria de
trabalhador, e que, quando o trabalhador pâra no setor
de serviço, ele deve ter a consciência de que o alvo da pamlisação não é o patrão do regime capitalista habitual, é
o Estado, que tem tanta responsabilidade c-om a população quanto o profissional do setor de serviços, e talvez
mais.
Dito -isto, pretendo ter explicado por que nós do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de
Medicina, do qUal Sou Vice-Presidente, e trago aqui também a posição do Conselho Federal de Medicina, a dotada ontem em reunião do Rio de Janeiro, e que será repetida aqui, no dia 20, qUando teremos uma reunião de todas as entidades do setor médico, todos os Conselhos,
tcidos os sindicatos e todos as associações médicas estarão fazeridO-o seu Encontro Nã.cional, aqui, em Brasmã,
de 20 a -22, quando estaremos discutindo o Programa
Nacional de Saúde e a questão da situação do médico, ai
ínserida a- questão do seguro-saúde. Estaremos discutindo a posição do médico e a Constituinte com os Ministros da área e, provavelmente, o Ministro Fernarido Lyra. Todos os Conselhos, sindicatos e associações se posicionarão sobre tudo que estamos discutindo aqui.
Depois que a companheira Mafia Josê da Conceição
colocou a questão específica da reivindicação salarial,
devo dizer, como Presidente do Conselho Regional de
Medicina e como Membro dã Associação Médica de
Brasília, e um liderado e sindicalizado, que a nossa luta,
realmente, começa c_omo cidadãos, há muito tempo.
Há muito-feffiPo--víritos dizendo, desde que chegamos
a Brasília, desde que as entidades começaram a se organizar, ainda nos períodos mais duros do regime autoritário, vi!Jlos dizendo a todos, ao público, através dos
-n-ossos jornais, através dos nossos debates, aqui mesmo
no Plenário da Câmara, na Comissão· de Saúde do Distrito Federal e na Comissão de Saúde do Senado, vimos
dizendo que a propaganda, que a publicidade, que o lobby na imprensa que o Estado vinha fazendo, em todos os
seus setores, principalmente n-o setor de saúde, estava colocando uma cortina de fumaça na realidade da situação
do serviço de saúde no Distrito Federal.
Não fomos ouvidost porque o Iobby, a campanha
publicitâria, principalmente a conseguida nos seis últimos anos, mascarou essa situação e colocou para o Brasil inteiro como se tivéssemos o melhor sistema de saúde
do País. Manipularam-se estatísticas, manipularam-se
dados. Hoje parece surpreendente para alguns companheiros imaginar que, de repente, o médico de Brasília
estã ganhando muito pouco, que, de repente, as condições de Brilsília são muito ruins para se trabalhar.
Não foi de repente. Foi, realmente, um acabar com as
coisas do setor social que aconteceu nos últimos anos.
Desde o programa de Bandeira de Meto, quando se ima~
ginava realmente Que Brasília teria um grande sistema de
saúde, voltado para a atenção e para a formulação democrática desta prática, desde 1964, infelizmente, a coisa
vem num degringolar, que acaba nisto que estamos vivendando agora, e, por sorte, com a Nova República,
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essas cojsas podem vir desta forma como estão vindo

aqui.
O Conselho Regional de Medicina, por exemplo, e a
Associação Médica de Brasília, em 1979, apresentaram
um estudo à Secretaria de Saúde, mostrando que nenhum sistema de saúde, que se pretendesse hierarquizado e regionalizado, poderia deixar de observar o que se

passava nas cidades-satélites, ou seja, não se pOderia voltar as costas à neces&idade de criar condições, para que
pelo menos no seta r de saúde e no setor de educação, em
todos os setores, que o mãXfrllõ-de profissionais pudesse
ser fixado no seu local de trabalho, porque'era absolutamente indesejado que companheiros se deslocassem, diariamente, mais de 40 quilômentros, para prestar assistência à saúde de uma população, em cujo local ele não bebe, ele não come, ele não vive, ele não mora, ele não conhece. É o oposto da assim propalada interiorização da
Medicina. Interioriza-se o profissional durante duas, três
ou quatro horas ou doze horas por dia, depois ele volta,
para morar às margens do Lago ou no Plano Piloto. _E o
que é pior, volta de ônibus ou volta de carona, porque já
nem mais lhe dão condições de se conduzir para lá e voltar.
Esta, a situação que se vem aprofundando nos últimos
anos.
Constrberri-se algumas coisas nas cidades-satélites e os
profissionais de nível superior, qtre podem ter dois vínculos- um só não lhes dâ para viver- e porque a Constituição lhes permite, eles começam a colocar as cidadessatélites como bico. Como as cidades-satélites. contêm a
maior parcela da população, evidentemente o que se
constata é que qualquer sistema de saúde que não contempla a cidade-satélite como questão prioritária estarã
de perna quebrada, evidentemente.
Dis-semos isto en1 1979. Apresentamos Um trabalho à
Secretaria de Saúde, um trabalho mostrando todos os
valores, as horas que o profissional de saúde- não é só
o mêdico - passa dentro dos _carros, durante um ano.
Pelo menos 45 minutOs de ida e de volta, se percorrer, a
80 quilômetros por hora, certas distâncias. Cinco vezes
ou seis por semana. Perde horas a fio dentro daquele ônibus. perde horas a fio dentro do hospital, que nenhum
deles tem biblioteca, nenhum deles tem nenhum estímulo
científico, nenhum deles tem qualquer reciclagem. Uma
sobrecarga de trabalho imensa, uma população pobre.
Hã falta de medicamentos. Tudo aquilo que o_s companheiros conhecem é mais grave nas cidades satélites.
b nesse setor,junto à morte,juilto ao sangue, junto à
maior crimínalidade, junto à maior probreza, junto ao
paciente, que ê preciso dizer, sem asco, mas para que se
diga a verdade, o paciente sujo, o paciente descalço, o
paciente cheio de infecções, é este, companheiros, o tipo
de paciente que aten.demos nas cidades satélites, muito
diferente do paciente que o médico do Senado aqui atende, nos gabinetes refrigerados, atapetados, como funciona a maior parte da direção deste País.- (Palmas.) É surpreendente para o Governador José Aparecido encontrar no Hospital da Ceílândia condições indignas para
um ser humano repousar, que dirá o médico que daqui a
uma hora, meia hora ou um minuto terá que operar, terá
que salvar uma vida, terá que fazer um parto. Estou falando para os médicos, estou falando para pessoas que,
mesmo não sendo médico, sabem disso, que o profissional de saúde precisa realmente descansar durante o plantão, ele não pode trabalhar 12 horas. É justo, e estã previsto na lei, que ele repouse, a fim de que, durante as 12
horas, precisa operar durante as 12, Deus lhe darã força,
mas ele tem que descansar. f: surpreendente para o Governador que vem de fora, mas para as pessoas que aqui
estão hã muitO fempo, o chiqueirinho. o chiqueirão, o inferninho e o infernão, foram palavras cunhadas hã muitos anos em lugares onde desempenhamos nossas atividades. Dissemos isto em 79, e o Governo lião nóS-õU.Viu.
Recentemente, em janeirO de 84, ao assumir a Secreta~
ria de Saúde o Dr. Tito Figueíroa, nós do Conselho Regional de Medicina encaminhamos um relatório, mostrando as deficiências qiie-0 Conselho discutiu em sessão
plenãria. Nenhuma providência foi adotada atê agora.
J?epois rtzemos um debate co_m o Secretãrio de Saúde,
em que apontamos tudo, e nada se modificou atê agora.
Depois fizemos um relatório sobre a implantação do
Hospital Regional da Asa Norte - evidentemente o
tempo é curto e rião dã para destacarmos tudo, e vou deixar este rç:latório com a Comissão de Saúde- em que
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mostrávillnos cfue em "71, 72, quando o Hospital Reglollal__da_Asa Norte foi planificado, foi inaugurado agora, a
Secretaria de Saúde conhecia a projeção do crescimento
populacional das cidades-satélites, que exigiam maior
atenção no setor saúde,_ Lã, em 71, 72, jâ era-grave a carência de leitos nesta área, era flagrante a desproporção
entre os serviços implantados no_Plano Piloto e os daqueles núcleos populacionais.
Fica assim constatado que nãO se pode gerir a coisl,l
pública cOm empirismo, compaixões, com jogo de influência e autocracia, o que foi feito em relação ao Hospital da Asa Norte, uma pletora de hospitais, e aí está
boníto, lindo e maravilhoso, tapetes e aparelhos lindos
para tudo quanto ê lado, importados da França, dentro
da esteira da importação de dólares etc., e a Ceilândia
aquele horror, o que mostra que houve erro e temos de
reconhecer que houve.
Apontamos que a hierarquização não existia, que O
apoio administrativo não existia, apontamos que havia
graves distorções. Vou deixar este documento com os
Srs. Senadores, que é documento o~cial, aprovado pelo
__Conselho de_ Medi_c_ina, que tem um representante no
Conselho de Saúde, constituído pelas altas autoridades
de saúd_~_d_esta cidade, do Ministério da Saúde e do Ministério- da Previdência, os Secretãrios-Gerais de ambos
os Ministérios.~ o__ Conselho de Saú"de do Governo do
Distrito Federal, que aprovou este documento como ele
estã_ aqui" escriro-;- sõ-·que não- o colocou na prática.
Em seguida, fizemOs uma reunião de médicOs em outubro de 84. Fizemos um debate público, que contou
com a participação do Almirante-médico dirigente do
hospital das Forças Armadas, do Superintendente do
INAMP_S, da Associação Brasillensede Hospitais, de representantes de médicos e representantes das comunidades. Fizemos um debate durante 3 dias. Esse debate pro-duziu um relatório, apontando pela população do Gama
a condição em que se pratica assistência médica nessa ci'dade, neste I?istr_Ho Federal. Foi entregue à Secretaria de
Estado da Saúde.
Em seguida, denunciamos as condições em que se pratica o atendimento de emergência no DiStrito Federal, e
tudo isto antes da internação do Presidente Tancredo
Neves.
D_izíamos a condição em que se pratica a medicina
aqui, em Brasília. Fizemos um debate com a Fundação
Pedroso Hoqª_, _I)ess,~ Q_ebate participaram o Sec_~~t~rio
de Saúde_ do Distrito Federal, o Secretârio de Saúde de
Goiãs, o Secretárío de Saúde de Minas. Participaram todas as entidades do setor saúde, fíieram-se grUpos, discutiram horas e horas os problemas da saúde no Distrito
federal_~ aa saí!_de, rião mais da medi~fna, dª_saúde como
um todo. Produziu-se um documento. ~e documento
foi datilografado finalmente pela institUição_ de debates
do Partido que hojeestã ilo Governo, do PMDB, a Fundação Pedroso Horta, o qual foi entregue ao Goverrio e
ao Partido, apontando tudo isto que estamos aqui dizendo, por escrito, com documentos, com estatísticas, com
depoimentos da comunidade, e também não abtivemos
nenhuma respOsta a esse documento.
Trilhamos este caminho, e estamos agora trilhado
mais um, que ê vir aqui, a este local que s_ubstitui a Assembléia que haveremos de conquistar, que -substitui a
representação politica que haveremos de conquistar.
-contamos com a sensibilidade de políticos, dos Senhores, do Amazonas ao Acre, da Paraíba a outros representantes do Nordeste que estão aqui para representar, e os
Senhores são Isto.
Companheiros, os senadores que aqui se encontram
são os representantes do povo do Distrito Federal. Estão
aqui nos ouvindo como Assembléia Legislativa do Distrito Federal, com a obrigação que a lei lhes _outorga de
legislar, minimamente, entretanto, mas de legislar para o
Distrito Federal. De forma que não estamos falando
apenas a senã.dores. Estamos falando àqueles que têm
s-obt_e os seus ombros a responsabilidade__de assessorar o
Governo, de legislar em algumas coisas, mas de fazer
pelo menos ressoaras necessidades da população do Distrito Federal.~ isto que esperamos dos Senhores e achamos que isto hoje já é um passo.
l\_~ituação do momento atual desemboca em quê? Desemboca em que, cansados e sem condições de trabalho,
e- agora ganhando, companheiros, l milhão e 200 mil
cruzeiros, para ir diariamente do Plano Piloto, do final
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êla Asa Norte para a: Ceílândia, é este o salário liquido, I
milhão e 200, mesmo com o aumento que houve agora, e
jâ não há mais, como -no tempo dO" Senador Marcondes
Gadelh<!, no tempo do Senador Mário Maia e no meu
tempo, a possibilidade fácil do segundo empreg-o.
A pletora do mercado de trabalho, a falta de concul"sos e a entrada em órgãos públicos sem concursos, como
_no Senado da República, como na Câmara dos Deputados (Palmas); parã sã.lários de 4, 6, 8 milhões, que não E:
muito, são sa:târiosjustos- o médico do Senado, da Câmara, da PORTO BRÁS do Banco do Brasil do Banco
centrai, onde nãO se faz cciriCurso, onde se é indicado
por outro tipo de QI, o salãrio ê justo, e talvez por isso
não h2ja concurso. (Palmas.)
Para nós, não. Para nós ê 1 milhão e 200. No Ceará. é
290 mil cruzeiros líquidos, vim de lá agora; no Piauí,
onde a greve se inicia hoje, ê 270 _mil cruzeiros líquidos.
Esta ê a situação em qUe se encontra o profissional de
saúde, trabalhador de um serviço essencial.
De forma que nós deparamos hoje com o progredir de
um desleixõ ou de uma falta de· atenção com o setor so.cial, e não há nenhuma propositalidade em relação aos
médicos, em relação ao setor saúde. Isto é a falta de
atenção c-om o setorsociai. .'PrestigiOu-se o plantador de
soja - corretamente; prestigiou-se a indústria de exportação - corretamen~e; prestigiaram-se outros setores,
mas falto_u o prestigiãmento do setor social.
Companheiros, o achatamento salarial levou a isto
aqui.
Sr. Presidente, somos testemunhas, como Presidente
do Conselho que este movimento se pretende e tem sido
ordeiro, tem sido êtico e tem sido sereno.
O que estamos tentando compreender é por que que
um GovernO pretende colocar para a população que há
solução de continuidade na instituição Governo. ~ preciso ficar claro, por parte dos Srs., para o nosso Governador e o nosso Secretãrio de "Saúde, que mudam os homens, mas a instituição Governo não muda. A Secretaria
de Saúde independe de João, Maria ou José, que a dirigem. A Secretaria de Saúde é uma instituição cujas atitudes, cujas_ atividades não podem_ sofrer solução de contimddade. _Qe forma que a interinidade daquele Governador que substituiu o Coronel Ornellas e o pouco tempo
do Deputado José Aparecido não são justificativas- para
uma instituição Governo re!iponsãvel.
- As -nossas negociaçõeS coineçaram em novembro.
Apresentamos as propostas mais concretas em fevereiro
a nossa data-base era março. Quando o Deputado Mosconi assumiu a Secretaria de Saúde, manifestamos o nos59 desgosto,_ nosso inconformismo com a nomeação de
Uma pessoa d-e fora que não conhecia os problemas, e af
está a prática. Com lodo._o empenho, e ele tem tido empenho, mas tem dificuldades, porque não conhece o setor. Ele é político da região d: plantadores de batata do
sul de Minas. O Governador José Aparecido é político
de Minas Gerais_. Por maior empenho que tenham, têm
dificuldades, que superarão, por certo, como políticos
que são, mas temos de reconhcer que há dificuldade. O
que não lhes faltou foi' tempo, como eStão dizendo. O
que lhes faltou fQi uma estrutura de Governo - e isto reconhecemos, lhes faltou conhecimento de causa e lhes
faltou assessoria, fundamentalmente assessoria, porque
o que abandonou o GoYerno não lhes passou nada de
sêrio, e ficaram realmente .sem condições de poder avaliar isto aí. O nosso movim.e_nto vinha de muito tempo.
Que atitUdes toma o Governo, Srs. Senadores e que
venho aqui dizer? As atitUdes que o tempo jã deveria ter
colocado no esquecimento: política dentro dos hospitais,
política fardada. O nosso Governador colocou política
fardada, por exemplo, no hospital Regional da Asa Norte, onde não hã emergência. Polícia militar.
Não é isto que estamos pretendendo. Estamos pretendendo recursos, equipamentos, profissionais. Política
não é- necessária, mas foi colocada. Onibus, Srs. Senadores! Onibu_s que sabemos não têm condições nem de
lralJ.Sporiar o traba]hador nO día=i-dia, Quanto rriilis, Senadores Marcondes Gadelha, Mârio Maia e Lourival
BaPtista, como transportai paciente urgente em ônibus?
Onibus comum. Não é responsável uma atitude dessas. S
equívoco de quem não é do setor, de quem não é do. "'métier", evidentemente. Não podem permitir isto, nem C?S
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Srs., como Senadores. E os ónibus ainda continuam em
alguns ho~pitais. Nunca dissemos que não famas atender
~urgências. Transportar um paciente em ônibus da Ceilândia, de Braslândia, não ê uma coisa séria. Realmente
não é. Que as nossas ambulâncias não se difernciain mui:.
to de ônibus, jâ o diss_emos hâ muiio tempo. Isto fUma
coisa seriíssíma que estamos denunciando há~no~ co~'?
Conselho: os pacientes morrem dentro das ambulâncias
se precisarem de oxigênio, se precisarem demassageril. O
nosso motorista não sabe, como os bombeiros sabem,
como hoje pessoas que tomam conta de piscinas, que os
Srs., sabem, têm treinamento para fazer reanimação.
Aquele cídadão que fica de camiseta na piscina do nosso
clube, lá no Clube do Congresso também, no domingo,
sabe fazer reanimação de um senador ou filho de um de
nós, mas o motorista de ambulância não sabe fazê-la,
não sabe encaminhar um parto, que muitos leigos sabem
fazer. Tentamos fazer isto no Garria uriJ.ã vez, ensTilar a
profissiorial da ambulância que ele não é o motorista,
que ele tem que ganhar mais cómo profissional da aD?:bUlância,-porque ete é motorista de ambulância, ele é motorista que transporta doente. Esse cuidado também não
está sendo tomado. O motorista de ônibus ganha mais
do que o motorista da ambulância, em que pese o da ambulância ter que piCStar assiStência à- saúde de vez em
quando.
Depois, o que que ele faz? Felizmente o nosso ÇJove:rnador Iris Rezende desmentiu. Disse que o Governo de
Goiãs ia dar apoiO aqui. Qllindo sabemos que somos
nós que damos assistência ~ mais de 49. municípios de
Goiâs porque temos que dá-Ia. Está certo. O Brasil é um
só. Brasília" é para-isto mesmo. Só precisamos de mais recursos. Dentro do populismo do Governador 1ris Rezende, tenho a impressão que não colocaria esta._ Parece que
S. Ex• já reCuOu. Somos -nós do Distrito Federal que
atendemos à população do entorno do Distrito Federal.
Isso atrapalha a população. Mas é sério dizer isto. Um
Governador, e nós, profissionais de Saúde, não podemos
aceitar falta de seriedade c_om um setor essencial, dizer
que o Governador Tris Rezende vai colocar médicO aqui
e equipaínento, não é verdade. J;: um negócio que h.~o
podemos permitir.-Temos de fazer com qu~ as pessoas
não digam isto,_ porque isto atrapalha a seriedade q_u_e
um setor público, como o Governei, uma Secretaria de
Saúde, tem que ter, .sob pena de não construirmos este
País que queremos construir. Temos que dar credibilidade aos órgãos públicos. S. Ex• já d6Snientiu, hoje os -jor~
nais já desmentem. Depois, dizer que OutrOs hospitaiS
vão atender urgências. Não vão. Vão atender a algumas,
porque não têffi estrutura. Nem o__ HFA,_ne~-- o
INAMPS, e temos depoimentos que prov_am istc;~. Não
têm mesmo. O Rospitardo INAMPS não tem nenhuma
estrutura, como não tem o Senado, como não tem a Câ~
mara, que tem ur.1 excelente serViço ern termo de montagem estrutural, mas, de repente, o plantonista que atende
aos- Srs. Senadores é um pediatra. Amanhã pode ser um
obstreta, e os senhores sabem disto. Temos denunciado
isto também. O que faz o pediatra Que é chamado para
atender o nosso Senador à noite? Corre com· ele para ó
Hospital de Base. .S a reboque--terapia, que acontece nas
cidades-satélites. Isto é muito sério, serihores, porque
não temos até hoje uma estrutura hospitalar de porte
para a Capital da República. ~por isto que o Presidente
Tancredo Neves foj para fora. t por isto q~e (lo~senhor:_es
vão para fora. É por isto que o"OOVerD.ador José Apirecido fOfCIPe!ado em Clevela!ld também. É por isto que
as altas autoridades deste País vão para São Paulo_ ou
vão para o exterior. t porque o~ senhores ainda nã_o deram, e têm a responsabilidade de fazê--lo ao Distríto Federal, no setor de serviço Q, ..status•: de capital do País
mais importante da -América do Sul. (Palmas.) Aqui estão cento e poucas embaixadas.
No dia em que o nosso saudoso Presidente Tancredo
Neves foi internado, estavam aqui o Vice-Presidente dos
Estados _Unidos, o nosso querido Presidente da Argentina, estava aqui o Presidente da Nicarágua, estava aqui o
PrimeirO-Mínistro d6 Portuga1, estavam aqui representantes d_e tantos outros pafses. Se esses homens tiyessem
adoecido?! Se um louco tívesse cometido um atentadQ?!
Se um avião tiVesse S-ofrido qualquer acidente?! Se um
veiculo, como o do Governador Franco Montoro, bateS-
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se, como o d9 Presidente K_ubitschek, que o matou?! Se
tivesse acontecido com um desses homens qualquer coisaZi O Presidente Reagan mandaria para o seu Vice·
Presideri~_o ayi~o-hospital que estava aqui perto estacionadO: E os demais?! E o Senador?! E: o Pi'~idente da
Repúb!_ii~?! E o Pr~i.dente da PETR-0BRÃS1! E os Mi~
nistros dos Tribunais Superiores?! E as grandes cabeças
deste PaíS c)ue trabalham, e os outros 9ue virão trabalhar
aqui; no Distrito Federal, onde serão atendidos'?! Pela
Golden Cross?! Não. Pelo Seguro BRADESCO; pelo
CQMIND, pelo ~taú?! Não. Não, porque são empr~sas
mercantilistas quJ: visam o lucro, somos nós que vamos
ter que atender, e os senhores têm que se compenetrar
que esta cidade tem que ter uma estrutura de serviço
para sua população, e que dê, ao mesmo tempo, acesso
aos senhores Os senhores não têm um serviço de saúde
que lhes permita internamento. Os senhores vão é para o
Hospital de Base mesmo, porque, lá, é o melhor hospital
que temos em toda esta região. Precisa de estrutura, e os
senhores têm que dá-la, têm que dá-la, como compromisso que têm -com o Distrito Federal, e atê para os senhores mesmos, porque não dá, em certos momentos,
para pegar o _avião.
._
O _que buscamos? Buscamos o diálogo. Como Conselho,. no_ ~ia em que o Secretário de Saúde Mosconí assu~
~iu,_ foinos ao Secretário, e lhe dissemo§;. "Prezado Mosconl, companheiro de lut_a por uma melhor política de
Saúde p~ra _o Brasil, como ex-Presidente da Comissão de
Saúde, não temos nenhuma ..." Nada disto aqui lhe foi
dito. Foi-lhe dito apenas Q seguinte:. No momento
oportuno, nós, do Conselho, y:iremos çpn_v:_ersar com você, mas, neste instante, cuide apenas da questão de uma
paralisação que pode ocorrer no dia 3". Ele disse que estava cuidando. De modo que não é verdade que tenha
havido intempestividade. Ele foi avisado por mim e por
outros companheiros, e ele não nega isto, que a paralisação poderia ocorrer, 'porque a situação era insuportáver o qiie faltou foi aquilo que já dissemos antes, alguê'm do. "mêtier", do meio, para poder entender a questão.
c ..

Aiê ~gora, nenhuma proPOSta concreta, companheiro,
O que aconteceu, Srs. Senadores? Aconteceu o s_eguinte: na quarta-feira _passada_,_ o homem-que deveria decidir
do dinheiro para o setor saúde, segurança e educaçãovejam que curiosidade-, o GOVerno do Distrito Federal, no setor saúde, segurança e educação, não depende
_do Governo. Dependia do Delfim Netto, e agora depen·
de de João Sayad, como se estivéssemos em um país estranho. O resto dos funcionários, aqueles que dirigem o
Governo do DiStrito Federal, percebein por verba pró~
pria e podem aumentar o seu salário corretamente. Agora, nós outros não. A verba vem de outro lugar, como se
esta Nação não fosse lima mesma coisa. O q!le acoll.teceu
com ·o ti.O-sso Ministro do Planejamento? Foi para São
Paulo quarta-fr!ira: Era feriado na quinta. NãO voltou na
sexta. Não houve nada no sábado e não houve nada no
_domingo. No entanto, nós, atividade essencial, trabalhamos no feriado, no sábado e_no domingo. Bolas! O que é
que há?! Então, não dá para esses cidadãos pararem aqui
num fim-de--semana, onde estã a SEPLAN para resolver
essa. questão?! Não dá para interromper uma inauguração, uma visita a um jardim, ~ue pode esperar um pouco mais e concentrar maior êsforço na solução do
problema da saúde, do cidadão do Distrito Federai?!
.l'lão dá para interromper certas coisas e fazer um mutirão para equacionar de forma responsável e rápida,
como pretendemos? Queríamos ter nenhum dia de greve.
Queríamos interromper hoje a paralisação, se for possíveL No entanto, quem está discutindo nosso problema,
afinai de contas? Nós, como os senhores, como políticos
que têm á"Obrigação profíssioriai de políticos, que têm
sensibilidade para um problema social. Queremos, seja
-João ou seja Delfim, que os técnicos tenham a mesma
sensibilidade que os senhores do problema social, senão
os senho~es vão para lá e eles é que vão ser os políticos.
-o:político é um ser que, por excelência, po-r-profissão,
por dever, tem que ter sensibilidade para o social.
Então, é dos s~nhores que ~~pende realmente a busca
da solução mais rápida para este problema. O Governo
não está_ tendo rapidez n~sa sol~ção. Teve rapidez com
o ônibuS, teve rapidez com a policia, teve rapidez com a
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nota oficial - já, foram duas as natas oficiais, uma do
Governador, outra do Secretário, mas rião está tendo
clareza na solução.
Houv_e a procrastinação, houve intolerância no setor,
e o que está acontecendo Srs. Senadores? O Senador
Mário Maia viu ontem. Qualquer movimento de parali~
sação, qualquer movimento de massa tende a um aprofundamento com o correr do tempo. As lideranças do
movimento,_os companheiros que têm a responsabilidade da interlo~ução estão procurando segurar o movimenta dentro dos canais éticos, ordeiros e legais. Aqui
não está nenhuma ameaça. Aqui está a clareza de que temos tido o empenho de manter a situação desse jeito.
Vamos. fazer: a vacinação, vamos continuar atendendo à
emergência, vamos continuar fazendo os partos, vamos
continuar tratando e operando os cancerosos, mesmo
sendo cirurgias seletivas. No entanto, é preciso que os senhores e o Go_verno façam a sua parte.
.Vou encerrar, dizendo que já se demonstra que o movímento social tem compreensão de que éel,e que modifica o País. Mas precisamos voltar atrãs e dizer que outras
forças que tentaram modificar o País modificaram-no na
aparência, e no setor social para p~or. O povo entendeu
agora que através dos políticos e através dele próprio é
que se vai modificar este Pais. Já foram tidas experiências com outras categorias profissionais, e não deram
certo. Então, agora tem que ser com a sociedade civil
mesmo que a coisa vai dar certo.
Ec;tamos preocupados, porque o movimento social de
saúde é muito solidário. Hoje acabou-se aquela história
de que o médico era o chefe da equipe. Na cabeça de alguns ainda continua. Hoje sabemos da importância do
nutricionista, do psicólogo, do dentista, do farmacêuti·
co, do veterináriO~ do assistente social, do fonoaudiólo&o. São tudo a mesma coisa. Está acontecendo_agora que
todos têm o mesmo salário achatado, todos trabalham
nos mesmos porões, na mesma sujeíra, com a mesma falta de condições- é um trabalho técnico, não é questã.o
de limpeza, só, não, nem de ser bonito. t questão de se
ter equipamento sério. Os Srs. sabem, ou não funciona o
estetoscópio, não há auricular, furou o ouvido da gente,
está cheio _de cera. Os Srs. sabem que é isso, é assim que
está. Eles também estão paralisando. A farmácia começa,_ os dentistas começam, daqui a pouco vem a enferM
magem. Quando a enfermagem paralisa, aí fica realmente uma coisa mais difícil.
Diferentemente dos outros Estados, Srs. Senadores
nisto__ Brasília ê ímpar. Nós, da Fundação Hospitalar,
atendemoS a- mais de 80% da população. O Governador
Brizola tem conseguido levar, por mais de 30, quase 40
dias a greve_dos profissionais de saúde do Rio de Janeí~
ro, porque o Estado lá atende a menos, talvez, de 20% do
Estado. Lá há a melhor estrutura da Previdência Social,
quatro grandes hospitais da Previdência Social estão no
Rio de Janeiro, e várias outras instituições, modo que o
Estado atende a uma parcela mínima. Nós aqui, não.
Aqui entendemos à parcela máxima. Do alto risco à
emergência, só somos nós que atendemos. Os hospitais
privados, as pequenas clínicas privadas não investem no
setor de alto custo, os Srs. sabem disto. ta lei de mercado, é a lei mercantil. h da sociedade mercantil. O homem
do povo vai ser atendido nos hospitais da Fundação
Hospitalar. Atendemos· a mais de 80%. A enfermagêm
parando, os centros de saúde parando, como já acontece
preciso
hoje, é um horror. Temos consciência disto.
que o Governo também a tenha.

e.

-Ãiora finalizandÕ-;;~s~~. devo dize; q~e esta é uma
preocupação nossa e que a situação da população tem
que merecer dos S.r:s. urgência. Nossas expectativas, em
aqui vindo, são aS seguintes, do ponto de vista do Conselho.
Em primeiro lugar, o atendimento das nossas reivindicações ou uma contraproposta se desse já, se desse a curto Prazo, porque a negociação tambêm leva tempo -ternos que ouvir os nossos setores têcnicos, temos que ouvir os nossos companheiros. Há que se ter uma clareza
logo da posição do GOverno. Chega de conversa, vamos
passar-para os números agora. Gostamos de conversar,
mas ficamOs conVersando com o Governador na antesala e os técnicos começim a elaborar a proposta na ou-
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tra. Esta seria uma boa fórmula talvez, porque como eu,
ele tambêm gosta de um bom papa,

Segunda, seria a prazo médio. Gostariamos que V.
Ex•s se debruçassem so_bre o Plano de Saúde do Distrito
Federal.
Eu disse aqui muito pouco. O plano de saúde do Distrito Federal vem desde o povo da Ceilândia até ã inserção do Distrito Federal, como a Capital da República, que tem uma Universidade falida, gerida por um coronel que a colocou no último ponto no setor social. Não
se c_onhece um professor de Medicina do Distrito Federal que tenha galardão, que tenha serviços. Não __existem
serviços em Brasília mesmo. Não há em nenhum selar,
está todo mundo solto. É precis_o criar, ê preciso repensar essa UniversidadeL Ela não tem nenhuma estrutura.
Ela está Já no meio dos corredores do Hospital do
INAMPS, e convivendo mal com os médicos do
INAMPS.
Ora, uma cidade que não tem universidade, que não
tem uma Escola de Medicina que se insira na sociedade,
é um negócio difícil.
Então, temos que pensar, como AsSembléia Legislativa do Distrito Federal que V. Ex•s. são, por enquanto,
espero, e por pouco tempo, que os Srs. Senadores enfoquem isto.
Por último, esperamos que V. Ex•s, como políticos,
apóiem os Senadores Marcondes Gadelha e Márfo Maia
já têm esse compromisSo também é pelo menos de público, inclusive o Senador Marcondes Gadelha hoje
avançou nas prOpostas. No I Simpósio, de que V. Ex•,
participou e eu também, patronado pelo. "Correio Braziliense", a coisa já avançou um_ pouco ... único canal de
impedir que outros profissionais, como os médicos, tenham que paralisar, para ver atendidas a questão da saúde da população e a questão salarial dos médicos.
Era o que tinha a dizer, Srs. Senadores. (Palmas)

O SR. P.RESIDENTE (Rainiundo Parente)- Concedo a palavra ao Dr. Anísio Pires de Freitas, Presidente
da Associação Médica de Brasília.___ _
O SR~ ANISIO PIRES DE FREITAS -Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazemos parte de um movimento unitário.
Depois-de ouvirmo_s as brilhantes apresentações da
Dr' Maria José da Conceição e do Dr. Francisco Barbosa da Costa, não nos resta mais do que ratificar tudo que
aqui foi dito.
Apenas lembraria que tudo que foi dito ê muito antigo. Já os. "Boletins" da Associação Médica e do Sindicato, há 6 anos, estampavam, nas suas páginas, toda essa
problemática. Por conta desse posicionamento, o Sindicato foi levado às barras do Tribunal, ameaçado com a
lei de Segurança Nacional. (Palmas.)_
Peço portanto, Sr. Presidente, permissão para passar o
meu tempo, que já foi bastante esgotado com a palestra
dos dois colegas que me antecederam, para o auditório._
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sr. Anísio Pires, V. S• disporia de lO minutos, prorrogáveis por mais
lO minutos, para fazer sua exposição como Presidente da
Associação Médica do Distrito Federal. Como V. S• passa esse direito ao auditório, a Mesa recebe inscrições
para intervenções e propõe aoYlenârio, àqueles que desejam usar da palavra, que façam exposições rápidas, já
que a tese foi bem explanada pela Presidenta do Sindicato e pelo Presidente do Conselho Regional de Medicina,
façam a exposição de seus pensamentos dentro de 3 minutos, prorrogáveis por mais dois.
A Mesa recebe, então, inscrições.
O SR. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA NEGRI
(Ceilândia)- Sr. Presidente,_ tivemos oportunidade, no
ano passado, de conversar com o então Secretário de
Saúde e solicitar a S. Ex•, dentro da situação em Cjue se
encontravam os hospitais--de Ceilândia e Taguatinga, a
construção de um hospital que desse apoio a essas duas
satélites e às cidades, do entorno do Distrito Federal, relativas àquela região, Taguatinga e Ceilândia. O Secretário se comprometeu conosco de trabalhar neste sentido, com a construção de um hospital de no mínimo 600
leitos. Já conseguimos o terreno para essa construção, à
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guisa de conhecimento dos nossos colegas do Conselho
Regional de Medicina, e creio que a colega Maria Joséjâ
sabia disto. O terreno fica localizado atrás do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal. lá na Ceilândia.
Gostaríamos que esta ComisSão incluísse nos assuntos
do interesse d~ saúde dg Distrito Federal a construção
desse hospital, a fim de que as nossas. ambulâncias, -que
já têm dificuldade em conduzir os pacientes não tenham
necessida<!e de se deslocar em alta velocidade de Taguatinga e Ceilândia, levando em torno de 20 a 25 minutos
para chegar ao Hospit.al de Base, e que os nossos motoristas não venham a morrer na estrada, como já aconteceu várias vezes. Inclusive, uma vez-aconteceu um caso
muito engraçado. O motorista correu muito, bateu a ambulância. Morreram o motorista, a enfermeira e o acompanhante do elemento que estava doente, e este ficou vivo. 0- paciente terminou por atender o pessoal ferido.
São coisas que têm acontecido constantemente.
Para que se evite esse tipo de_ coisas, reformulamos
aqui o nosso pedido. A necessidade de construção desse
hospital, com determinada urgência, já foi mais do que
mostrada aqui, perante a Comissão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedq a palaVra aq Dr. Carlos Renato da FonseCã..
O SR. CARLOS RENATO DA FONSECA- Sr.
Presidente e Srs. Senadores, increvemo-nos para estepequeno pronunciamento no sentido de ratificar as palavras do Colega FrancisCo Barbosa da Costa e pedir, encarecidamente, que V. Ex~s, com a sua autoridade e com
a sua responsabilidade de representantes do povo do
Distrito Federal, chamem à responsabilidade este Governo, que está trafando de forma irresponSáVe-l ã nossa
greve. Além de estarmos em uma situação salarial insuportâvel, as condições de trabalho e de segurança ao profissional de saúde estão _cada dia mais precárias. Colegas
foram assassinados em hospitais, colegas sofreram atentados em centros e saúde e em hospitais, e tudo isso se_
deve, única e exclusivamente, à irresponsabilidade do
Governo no traramento do setor saúde. (PalmaS.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Continu_a facultada a palavra.
A SRA. A VERSONIR (Hospital de Base)- Estou no
Hospital Distrital deste 1960. No dia 27 de março passado completei 25 anos de trabalho lá, não como médiCa o
tempo todo.
Já foi dito muito sobre o Hospital de Base. O Hospital
de Base é que atende, os Srs. estão vendo, gente vinda
não sei de onde. Chega gente de Rondônia, como no dia
em que o Governador foi até o Hospital de Base e viu um
senhor recém-chegado de Rondônia para fazer uma cirurgia de câncer abdominal, e tantas outras coisas. Ambulâncias que vêm diariamente-de Uriaí, de Paracatu ou
de não sei onde, e descarregam os pacientes no Hospotal
de Base.
Então, os Srs. estão ouvindo a toda hora o Hospital de
Base, Hospital de Base, e nunca, a não ser hã um ano e
meio, talvez, se fez alguma coisa pelo Hospital de Base.
A única pessoa que fez ã.lguma coisa, e pouca coisa, não
sei se pelo pouco tempo em que esteve aqui ou por falta
de condições mesmo, foi o Governador Ornellas, recémsaído, que começou uma recuperação do HospitaL Infelizmente, não terminou nem o que havia começado. S.
Ex• fez alguma coisa sim, tanto que, quando o-Presidente
Tancredo Neves esteve internado lá, fez uma ala que pôde abrigar, inclusive, osjosnalistas e todo o pessoal porque, do contrário, o pessoal teria que ficar na rua, pois
não havia mesmo onde ficar.
Na última semana, Q Governador José Apã.recido esteve no HosPital.___ Peicorremos com S. Ex• as diversas
unidades e locais. Quando saiu alguém lhe pergunto1,1;"
Gosto.u, Governador?" E ele disgç, "Detestei".
De fato.,_ o que ele viu era coisa impossível de se acreditar. Só passando lâ para se ver o que acontece ali dentro:
pessoal trabalhando a 40 graus de temperatura, porque
não há exaustor, não hâ nada. Nunca ninguém viu nada
sobre o Hospital de Base. Só os elevadores, que trabalham, pobres coitados, há 25 anos, sem nenhum conserto, nenhuma modificação. Locais de trabalho sem condição nenhuma de trabalho.
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Peço que não se olhe só para os hospitais das cidadessatélites, não se façam ma1s hospitais para lã, e que consertem o nosso daqui, que é onde de fato se atende a todo
mundo e qUi: é o cartão-de-vísita do Dístríto- Federal.
Esse cartão-de-visita tem que ter pelo menos umas letrinhas mais bonitas se-r melhor visto e melhor administrãdo, no sentido de ciffiã, para se fazer alguma coisa pelo
nosso -hospital de Base. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Continua facultada a palavra.
O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA (Presidente .Q_o Conselho ~_egional de Medicina)- P_eço a palavra, Sr. Presidente.
O-SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao Dr. Francisco Barbosa da Costa.
O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA (Presidente do Conselho Regional de Medicina) -Naquela
hora eu havia invadido, já tinha combinado, o pouco
tempo do Dr. Anisio Pires de Freitas. Sempre invado,
·
realmente, os tempos.
Em relação ao que a companheira do Hospital de Base
coloCoU; é muito correta- ã-sua preocupação com o Hospiiã.l de Base, que é R: nossa. Dentro de um sistema que
comportasse um hospital de base, o Distrital devia ser
um hospital de base.
Temos dito, inclusive no nosso documento, que acabei
de entregar ao Presidente, que de base ele só tem a placa.
Também não é da Base Aérea, como alguns aeronautas
pensam.
Devia ser o_ hospital de base de um sistema, quer dizer,
a ponta da pirâmide de um sistema hierarquizado e sério,
o que não acontece. O Distrital está pior.
Há um pequeno equívoco na colocação da companheira, devido à pressa. A pressa nos faz cometer pequenos _equívocos. Como, talvez, esteja sendo gravado ou
anotado, pequena correção.
Há que se ter em mente que o Hospital de Base, em determinados setores, será aínda, durante muito tempo, o
único - em setores que exigem tecnologia de ponta, em
setores que exigem recursos humanos de alta especialização. Em certos setores de atendimento terciário e acima, o Hospital de Base será o exclusivo.
Muito do que vem para o Hospital de Base - de
Unaí, João Pinheiro, Formosa, das cidades-satélites etc.
- vem porque nesses lugares não há serviço. Então, a
Dr~ Aversonir, a fim de que a pletora para o Hospital de
Base diminua e para ele só venha o que deve vir para o
Hospital de Base, hâ necessidade sim, e cada vez maior,
de que a implementação se dê nas cidades-satélites no entorno, única maneira de não estarmos mandando para cá
casos de pernas quebradas e partos. (Palmas.)
~ preciso que as autoridades tenham em mente que
Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e a área de influência
têm c_onjuntamente mais da metade da população do
Distrito Federal, talvez dois terços, e só existe o Hospital
de Taguatinga e _o de Ceilândia, já precário para a sua
população, e aqui, no Plano Piloto, há uma pletora de
hospitais. No plano Piloto há umas 10 terapias intensivas, 2 tomógrafos com putadorizados, para uma população de 400 mil habitantes. Qualquer pessoa que mexa
com custo de saúde sabe que isto é um absurdo, e nenhum dos dois está n_os _b_Q_spitais públicos que dão atendimento. Um está numa propriedade privada do Sr.
Aloísio Campos da Paz, que é o Hospital das Pionerias
Sociais, assim chamado Sarah Kubitschek, administrado
como propriedade da família, que, inclusive, não oferece... (Palmas). Quando o Presidente Tancredo Neves
precisou, não pôde. Foi um desastre o Presidente sstava
internado numa ponta e tinha que fazer radiografias na
outra, a 500 metros, no Hospital de Base. Um mo_nte de
hospitais aqui e as cidades satélites abandonadas.
~ preciso, além de dar estrutura ao Hospital de Base,
para que seja um Hospital de base, é preciso haver hospital de base, não sei se é lá, mas é preciso haver. As cidades satélites precisam.
O nobre Presidente, Senador Raimundo Parente, tal-.
vez me pudesse informar, se me permite perguntar desta
fo_rm_a., creio que Manaus hoje deve ter uns 800 mil habitantes?
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Sim,
Manaus deve ter uns 800 mil habitantes, seguramente.
O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA (Presi·
dente do Conselho Regional de Medicina)- ~d-o tama~
nho de Ceilândia e Taguatinga a Capital do Estado do
Amazonas e tem muito mais estrutura médica, tem at~
uma Faculdade de Medicina, o Hospital Getúlio Vargas,
um Instituto de Medicina Tropical. Taguatinga e Ceilênw
cia não, têm nada. São maiores- do que Natal...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) pobreza ê menor ali.

E a

O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA (Presidente do Conselho Regional de Medicina)- E a pobreza é menor. Maior do que Aracaju, maioi do que muitas
Capitais do Nordeste, e Taguatinga e Cdlândia não têm

nada, Dr•
A SRA. A VERSONIR (Hospital de Base)- Não disse isto.

O SR. FRANCISCO BARIIOSA DA COSTA (Pn:Sidente do Conselho Regional de Medicina) - Sei que 3
Drt não disse. Por isso que estou fazendo a correç~-«
fim de que as notas taquigrâficas não contenham equívo~
co. O que a Drt pleiteia, que é o Hospital di Base.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Aviso
aos presentes que todos os depoimentos, todas as expo~
sições estão sendo gravadas.

O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA (Presidente do Conselho Regional de Medicina) - Estou ten~
do o cuidado de saber que estão sendo_ gravadas, de
modo que o nosso comedimento vái em função disso aí.
A Drt está colocando que o Hospital de Base precisa
ter a estrutura de hospital de base, que é o que defende-mos. No entanto, que as cidades-satêlites não sejam descuradas. ~ preciso realmente cU.íd:ir para que lâ haja estrutura.
Vou contar só uma estoriazinha em relação à sua.
Quando dirigíamos o Hospital do Gama, àcontecia o se· ·
guinte, e creio que ainda acontece, o marido da _parturiente, desculpem o machismo, mas realmente o pai é
s~pre o marido, pode até ser outro, mas é o homem que·
vat ao hospital e procura: - "C~dê a minha mulher, que
veio parir?n
Acontece o seguinte, companheiros: quando é a nossa,
somos avisados antes, fazem·se as camisinhas, avisa.se
ao padrinho, prepara-se o bom uísque para tomar. :E.
uma sociedade de classe, é assim que a coiSa se dã. A turma, então, prepara a pinga, estã no- trabalho. Quando o
trabalhador chega ao hospital, sabem o que acontece?
Eie di~. ·~cadê a minha muiher? Entrou aqui para Parii-".
A dificuldade para encontrar o papel.., Sabemos como é
a informãtica. Aí dizem para ele;. ''A sua esposa desceu,
porque aqui não- havia lugar". -:. "+ Para onde?" "Para o Hospital Regional da Asa Sul",o que tem maior
número de leitos paramaternidade, O homem pega um
ônibus chega tã é aquela dificuldade_para inform~ção.
"Cadê a minha mulher?" Dizii:m;, "Não hã"via viga aqui. Foi para o hospital tal". E de hospital tal em hospital tal,
ele acaba numa clínica priV8.da, muitas vezes~ Acabava
mais, hoje;: acaba menos. E ele vai buscar lã_na Clínica
Santa Helena, às vezes --e aqui não hã nenhuma pi·
chação, é urna grande clínica. Mora lá no Gama, vem de
ônibus, para 2 horas da manhã saber que a mulher pariu,
às vezes não dizem se é menino ou menina, porque não
podem dizer por telefone, é uma técnica correta. Conlo
ele tem um dia, no dia seguinte volta de ônibus. Quando
é feita a biosotomia, sabemos o que acontece. A cidadã
não pode nem sentar, e volta para o Hospital do Gama,
porque não há uma maternidade suficiente. Hoje é fãcil,
com qualquer trabalho estatístico, prever qual é a quan·
tidade de partos que podemos ocorrer, até por dia, em
determinado local, com grande margem de segurança, se
houver responsabilidade no planejamento de saúde. A
Capital da República, com tudo isso que nosso -qUerido
Governador está dizendo que vai recuperar- os jardins,
os monumentos, as praças-. é correto, -é correto" porque
temos que nqs orgulhar da nossa arquitetura, mas tam·
bêm temos que nos orgulhar da nossa saúde. Bandeira de

Melo tinha, para a saúde, o mesmo val~r que Niemeyer,
só que as obras dele, como eram de serviços, acabaram, e
as de Niemeyer algumas alteraram, outras enfeiaram,
mas ainda permanecem e são recuperáveis. Precisamos
de um Burle Marx e de um Niemeyer no setor de saúde, e
esta é a tarefa dos Srs. (Palmas.)
O-SR.- P~ESID-ENTE (Raimundo Parente)- Conce·
do a pal~vra à_ Dr' Samara~
A SRA. SAMARA (Hospital Regional do Gamá) Falar depois do Dr. Costa fica até um pouco dificil, de~
pois do diagnóstico da saúde, da sua experiência, da vivência, do tempo de Distrito Federal que ele tem, fica até
um pouco dificil.
Neste pouco tempo que temos trabalhado no Gama,
temos notado um item que aqui faltou reforçar e vai ficar
registrado e gravado- a questão da duplicidade de ser~
viços, a questão da falta de integração dos órgãos que
prestam atendimento mE:dico.
Vemos no Gama, -por exemplo, além da pletora de ser·
viços, da sobrecarga de pacientes do entorno, Pedregal e
Novo Gama; que somos obrigados a atender, por falta
de uma prestação de serviços de Goiás, ou falta de entro·
sarnento entre o Governo do Distrito Federal e o Governo do Estado de Goiás; vemos ainda que o paciente é
atendido no Regional do Gama através dos órgãos da
Fundação Hospitalar e através do INAMPS. Quer dizer,
o mesmo paciente procura o mesmo mêdico, às vezes encontra 'O mesmo médico no Hospital, no Centro de Saú·
de, e quando procura o INAMPS também estã lá o mesmo médico, que o reconhece;. "Ué, mas você esteve há
dois dias no Hospital? Eu lhe mediquei, passei a mesma
medicação".
Oc_orre a duplicidade de serviço, a falta de i!ttegração
entre os diversos órgãos - Fundação Hospitalar,
INAMPS e os serviços particulares que existem. Precisa
ficar registrado e precisa haver uma melhor atenção neste sentido, para que seja corrigido.
Outro item que vale ressaltar - e aqui é o momento,
não podemos perder nenhuma oportunidade, não temos
tido muitas oportunidades nestes tempos, este é o inicio,
nós que sentímoS âiariãmente o problema temos qU"e ter
mais opOrtunidades como esta, aqui, no Senado, onde
encontramos os políticos que representam a nossa vonta·
de, portanto, tem que ser cobrada, afinal, os elegemos
para isto -outro item é a questão da dotação orçamentária para o setor saúde. vemos que apenas 3% do orça·
mento da União é liberado para o setor saúde. Por quê?
Não é prioritária a saúde? Afinal, como é que podemos
construir um Brasil novo, um Brasil melhor com o traba·
lhador doente?
Então, é _necessário que se revejam esses índices, que
sejam realmente dotados para o setor saúde os índices
pedidos, solicitados pelos diversos órgãos, pelas diversas
entidades de saúde, os quais, se não me engano, são a
pãrtir de 8%. No dia 20 ou dia 22, haverâ, em Brasília, o
V Congresso de EntidadeS Médicas, em que este ponto
deverá ser reforçado - a questão do sistema único de
saúde e a questão da dotação orçamentária para o setor
saúde, que terá que ser nQ mínimo de 8%, para que realmente a Nova República tenha a sua função de algo novo, a partir do que jâ temos, a partir do povo, que foi capaz, através de suas m~nifestações pelas eleições-diretas,
na praça pública, foi capaZ de romper esse regime autori·
târio e caminhar para uni BraSil forte, novo, onde real·
mente o nosso povo seja o senhor da nossa história. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (RaimUndo Parenie) - Continua facultada a palavra. (Pausa.)
Não havendo mais quem queiram falar, concedo a pa·
lavra ao eminente Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES.GADELHA -Creio que os
Srs. não poderiam ter econtrado porta·vozes mais fluentes, mais competentes e mais adequados do que estes que
aqui se expressaram e, em dado momento, chegaram a
nos emocionar.
Minha solidariedade à categoria é aquela imanente a
toda atividade pública que tenho exercido. ~ que, antes
de ser senador, sou fundamentalmente, basicamente, um
médico, e como tal é que me comporto diante deste epi-
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sódio, diante desta greve, diante deste trauma que está
vivendo a classe e que está vivendo a população de
Brasília.
A bom da verdade, precíso fazer, um esclarecimento.
Não pertenço à Comissão do Distrito Federal, tampouco pertenço à Comissão de Saúde do Senado Federal,
porque sou Membro da Mesa Diretora do Senado, sou
39-SeCretário d"o Senado, e, como tal, estou regimentalmente_ impedido de pertencer à qualquer Comissão. Os
Srs. hão de se perguntar então, o que é que o Senhor está
fazendo aqui?
Além do interesse que tem a própria Mesa Diretora do
Senado na questão, recebi um telefonema do Governador José Aparecido -de Oliveira, pedindo que me envolvesse na questão, pedindo que ajudasse os Companheiros -Mário Maia e Lourival Baptista num trabalho de
mediação, num trabalho de entendimento, num trabalho
de negociação.
Então, dentre outras razões, além do fato de ser médico, além de pertencerá Mesa Diretora do Senado, estou
aqui atendendo, também a um pedido pessoal do Gover·
nador José Aparecido, que me solicitou esse empenho.
Sei que isto é pouco, a minha presença não seria suficiente para fazer as cOisas avançar. De qualquer forma,
me impedem de considerar que a atitude do Governador
seja exataril.ente de Indiferença. Pelo menos da minha ótica pessoal, tenho de compreender que o Governador
José Aparecido estã preocupado com esta questão, que
está também vivendo dias de desconforto, de intranqUili·
dade, e não apenas passeando bucolicamente pelos jar·
dins.
É depoimento que tenho de fazer, a bem da verdade,
aqui estou obrigado, embora reitere aqui, com todo empenho e toda insistência, a minha aH~Ude, atitude prévia,
atitude de predisposição atitude de boa·fé, a atitude bási·
ca do -companheiro mêdico que trabalhou aqui em
Brasília, que fez a sua residência médica no Hospital de
Base, no 4<? andar, em cirurgia, e se orgulha de procla·
mar: o pouco que aprendi em Medicina, o fnteresse com
que exerci a profissão, a experíéil.Cíã Quê adqúiri," tudO
isto foi haurido no 49 andar do Hospital de Base do Distrito Federal.
Tenham·me os Srs. nesta conta. Embora esteja che·,
gando ao problema agora; e já há não_sei quantos dias,
hã 8 dias de greve, quero consignar o meu comprometimento de, tanto quanto possível, tentar solucionar esta
questão favoravelmente e com toda a objetividade que
estiver ao meu alcance.
Foram colocadas pelo Dr. Francisco Barbosa da Costa, fundamentalmente, três reivindicações, e vou c_o~
meçar pela mais fácil --o problema da representação,
em todos os níveis, _Eara o Distrito FederaL
Não preciso Insistir muito nesta qUestão. iodos conhecem o nosso posicionamento. Hoje, quero crer, o
projeto a proposta que foi aprovada, de representação
do Distrito Federal- do três senadores oito deputados,
por enquanto- se não é de minha autoria, pelo menos
coincide inteiramente com a proposta que conduzi, pes·
soalmente, a todos os níveis discutindo na plataforma da
Estação Rodoviária, tomando caldo·de·cana e comendo
pão doce, que discuti -em- Ceilândia, em Taguatinga e
também eri1 Outros foros mais atapetados, como a Associação Come_~Cial e a _Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção do Distrito Federal.
O Senador Mário Maia, não tenho nenhuma dúvida,
partilha o mesmo ponto de vista, pois que ê também au·
tor de proposição-neste-sentídõ. Este é um terreno fértil
e, ·não precisamos discutir muito sobre isto.
O problema do Plano de Saúde é matéria de médio
prazo - para o Distrito Federal. Temos condição de
motivar este Congresso,o de envolver o Senado da Re-pública e de envolver, também o Poder Executivo, em to.
dos os níveis, para se tomar uma atitude séria e definitiva
com relação ao setor de saúde do Distrito Federal. (Pai·
mas.)
Concordo, em gênero,- número e grau, o que estã aí
não pode continuar. É uma vergonha que se coloca à
face não apenas de Brasília como mas de toda a República, de toda a Nação. Afinal de contas isto aqui é a Capi- tal. Como bem frisou o Dr. Francisco Barbosa da Costa,
queiramos ou não, todo o processo de decisão sabre a
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vida do País gravita em torno de algumas m1lhares de cabeças que tranJ>itam por aqui ou moram aqui no DistritO
Federal, que, até pela responsabilidade que têm para
alêm dos limites do Distrito Federal, merecem um tratamento adequado, merecem uma segurança, merecem um
apoio logístico que ê absolutamente fundamental, para a
tranqUilidade, para a serenidade com que essas decisões
precisam ser tomadas.
O Plano de Saúde, para o Distrito Federal vamos apanhar esse pião na unha, vamos tomar essa causa intensivamente, a ela nos_ dedicar e nos aplicar com todo o
espfrito, com todas as forças da alma. Agora, com a
transparência da Nova República, com a permeabilidade
que este regime apresenta a reivindicações de todas as
origens. não tenho nenhuma dúvida de que uma sugestão digna de exame, de implementação, terá a acústica
necessária~ e vamos vencer esta causa,
O problema mais difícil e mais agudo é este_ agora do
atendimento das reivindicações imediatas, no que dizem
respeito à sugestão, à proposta dos médicos da Fundação, ou o oferecimento de uma contraproposta já.
Neste ponto, confesso q"ue Já apanhei o bonde andando e não cheguei, assim, ao fulcro da questão. No entanto, v_ou examinar detalhadamente, minuciosamente, todas essas .questões, para, então, encontrarmos meios e
modos de negociar rapidamente essa solução.
Quando aqui cheguei, a Dr• Maria José da Conceição,
estava fazendo uma análise, um relatório, uma, discus~
são. um debate mais circunstanciado em torno do assunto. Nem a Ora. Maria José da Conceição neni o Dr.
Francisco Barbosa d~ cOsta, chegaram a colocar, pelo
menos que eu ouvisse, o ponto de vista que atê_ aqui foi
conduzido pelo Poder Executivo, ou seja, pelo GoVernador José Aparecido, pelo Secretário Mosconi ou mesmo
pelo Ministro João Sayad.
O nosso trabalho como mediadores ou, pelo menos,
trabalho auxiliar. na medida cm que os canais de comunicação se forem fechando, se forem dificultando, o nosso trabalho, fundamentalmente, é tentar encontrar uma
aproximação, é tentar enconfriir uma conta de .chegar e
ver até que ponto é possível -se fazer concessão, até que
ponto é possível se considerar, também, as vicissitudes
da outra parte. Desconheço, porque não me foi dito pelo
Governador Jo_sé Aparecido, também, o ponto de vista
do Governo. S. Ex• me pediu apenas que me envolvesse
nesta questão e, participasse inclusive, desta reunião,
mas não me detalhou. Não tenho nenhuma dúvida, não
coloco sequer em questão, I milhão e 200 mil cruzeiros, é
salário absolutamente sórdido, absolutamente indigno
para a profissã_o._(Palmas)
Gostaria de conhecer dos seus representantes, dos seus
líderes, até aqui o que foi dito, efctivamente, pelo Secretário Mosconi e pelo Governador José Aparecido. arazão, porque até agOra não se atCiideu, ou por que têm encontrado dificlifdades para examinar soluções que se nos
afiguram tão justas e, sobretudo, colocadas com tanta
clareza e com tanta precisão.
O SRA MARIA JOSI': DA CONCEIÇÃO (Presidente
do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal)- Esclareço ao Senador que, realmente, havíamos feito aqui um
preâmbulo, algumas explicações do que seriam as nossas
reivindicações salariais em um processo de negociação
que se estabeleceu com a Secretaria de Saúde. Infeliz.
mente,_ e o pr-óprio Senador reconheceu, V. Ex• não estava presente no momento cm que isso foi colocado.
Ressaltamos apenas alguns itens: primeiro, nossa pr-o·
posta de reivindicação é muito simples c está nessa folha
colocada sobre a mesa,
O SR. MARCONDES GAQELHA- Tenho aqui,
no papel, a proposta e vou examiná~la cuidadosamentJ!.
Queria conhecer o ponto de vista do Executivo, o que
lhes foi dito pelo Governador José Aparecído e pelo Se~
cretário Ca_rlos Mos-coni_,
A SRA. MARIA JOS~ DA CONCEIÇÃO (Pr!'Sidenta do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal) - O_
ponto de vista do Executivo é muíto fácil de ser__c_olocado. Na verdade, até o momento, após 8 dias de greve e 15
dias de negociação direla com a Fundaç_ão Hospitalar,
não houve a co]ocação d~_r:umhuma contraproposta pelo
FHDF. A proposta estabdecida pelo Sindicato foi consi·
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derada impossível de ser ~tendida, em cima do ponto em
que o Governo continua a se ater- a questão di-reposição salarial. Embora o Sindicato, todo o tempo, tenha
colocado, enfaticamente, que não estamos aqui negociando palavras, reposição salarial, estamos negociando
aumento de salário, e.que, do nosso ponto de vista, não
há nenhum empecilho da mudança da palavra, semântica não é o nosso forte, o nosso forte é receber o aumento
salarial. Não recebemos por parte da Fundação ne~hu
ma coTltraproPosta, Até o momento o Governo não formalizou nenhuma alternativa d_e negociação. Como se
vai discutir uma reposiÇão, ou _qualquer nome que isso
venha a ter, se não temos o caminho da discussão? Te~
moS o nosso, do sindicato. Entretanto, o-Üçverno não
nos apresent~u a sua a1ternativa. Daí hoje estarmos aqui
solicitando que o q_overnador José A.pareci!=lo traduza
no pãpel e assine embaixo a contraproposta que a Fundação queira negociar com a Diretoria do Sindicato.
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MARCONDES GADELHA -Indago: além
de não ter apresentado qualquer contraproposta, não
deu qualquer explicação para essa aparente ...
A SRA. MARIA JOSÊ DA CONCEICÃO (Presidenta do Sindicato -dO-s Médicos do Distrito Federal) - As
.e;o;plicações, na verdade, foram dadas de forma confusa.
Desde sexta-feira que havia sido estabelecido um princípio de negociação, de acordo com aquilo que o Govema.Ó_Qr deterrrúnara, se mudaria o eixo da discussão de reposição salarial para um eixo diferente, que seria a concessão de gratificaç_õ~_Q_I!_BQ%, _semelhante ao _guea Previdência Social concedeu eum remanejam_~nto de 12 referências dentro do quadro de carreira. Surpreendentemente. na segunda-feira, o eixo da discussão deixou de
existir e nos foi apresentado que haveria possibilidade de
negociação de uma proposta secreta.
-=-EnfatizO muito esta_questão da proposta secreta, porque mostra a realidade da nossa discussão. Quer dizer, o
sindicato negocia uma proposta que nem ele tem conhecimento. É dificiUle_se neg__ociar nestes termos. Aliâs, é
impossível,
Diante disto, tivemos um cantata com o Governador
ontem e ele! nos colocou princípios. Esses princípios seriam: isonomia salarial entre a Fundação e o Governo
do Distrito Federal_ e o remanejamento das 12_referências dentro do quadro de carreira. No entanto, S. Ex•
nos alertou para o fato de que precisaria do aval da SEPLAN, para que tivesse uma proposta formalizada e assinada por ele, Governador José Aparecido. A situação é
realmente esta, Uma situação auto-surrealista: negociase sem _saber o que se está negociando.
O SR. MARCONDES GADELHA -Indagaria se o
sindicato fez- um levantamento sobre a significa-ção,
sobre o peso específico dessas p~opostas, sobre as diversas rubricas do orçamento do Distrito FederaL O que
isso signi_ficà em terrilos_ reais?
-

O SRA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO (Presidenta
do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal)- Esclareço alguns pontos: primeiro, cOmpete à empregadora
nos fornecer os dados para que esses termos que o Senador colocou aqui sejam efetivados. Não temos acesso à
estrutura da Fundação ou conhecimento sequer dos dados de orçamento, pagamento, etc. para que pudêssemos
trazer aqui dados reais, Mesmo assim, preocupados, inclusiye. d_~_ que e~sa indagação surgiria a qualquer moITiintO, -Üvemos a boa VC)_ntade de um companheiro nosso~o Dr. Blasco Miranda, que teve tempo de fazer os cálculos objetivos de quanto isso iria suplementar a nossa
folha orçamentária. Não vai muito ionge, Senador. Isso
af, com esse pouco que se está pedindo, passaria a nossa
folha de pagamento para 7 bilhões de cruzeiros, que dentro do orçamento da Fundação Hospitalar, não é um número significativo.
O SR. MA.RCONDES GADELHA quanto é?

Ãtualmente,

A SRA. MARIA JOSÉ DA CONCEICÃO (Presidenta do Sindicato dos- Médico dO· Distrito _Federal) Atualme-nte são 18 bilhões de cruzeiros.
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O SR. MARCONDES _GADELHA -Aumenta em
sete.
A SRA. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO (PresidentA do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal) Exato. Aumenta sete. Vai para 25. Isso com os cãlculos
que estamos negociando atualmente, Em outras bases,
dificilmente teríamos· condições de trazer os dados, porque a eles não temos acesso. A Fundação, sim, deveria
transmitir a esta Casa esses dados reais.
O_SR. MARCONDES GADELHA- Não sei se posM
so inferir, _daq-ui, jâ que a solicitação global dos Srs. nãD
significa seqUer l,!m a_gmento de jO%.
A SRA. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO (Presidenta do Sindicato" dos Médicos do DísTrito Federal) 35.6% de aumento.

-o SR, MARCONDES GADELHA -Indagaria se é
por isso que o Goveriiacfor )o sé Aparecido acha que precisa ter o aval do Ministro Sayad, Se S._ Ex• considera
que isso é muito oneroso sobre o orçamento. Que percenn:ral representa no orçamento global do Distrito Federal?
A SRA. MARIA JOS~ DA CONCEIÇÃO (Presidenta do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal) --A
questão não passa por esta colocação - o que_ significa
dentro orçamento, A questão a díscutir é a própria representação política do Distrito Federal. A colocação -do
Governador faz~se sempre no mesmo sentido - a auto_nomia do Governo do Distrito FederaL Não há autono- mia. A m~.Ldao.ça_d_o orçam~nto do Governo do Distrito
Federal é determinada pelos escalões federais. Naturalmente há a colcoação de que está presa à SEPLAN.
Cria-se, então, um choque interessante. Nos outros Estados, o Governo tem a autonomia de negociar e de modificar os seus orçamentos. O Dr. Costa citou. Isto aqui, e
o citei no iniciO, N6 Governo do DistrítO Federal 3. negociaÇão é -di reta com a SEPLAN. Inclusive, se pergunta,
serà qUe pira o Governo do Di.strÜP Federal não Seria
importante, citei, um escritório da SEPLAN, em vez de
um Governo, porque aí, realmente, a negociação
efetuaria-se de forma mais rápida. (Palmas)
~ O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA (Presidente do Conselho Regional de Medicina) - Nobre Senador: Marcondes, permite-me uma colocação?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Poís não

O SR. FRANCISCO BARBOSA DA COSTA
(Presidente do Conselho Regional de Medicina) - Não
destaquei no infdo, mas realmente este é um momerito
importantíssimo. Estamos discutindo no Senado Federal. Coloquei este ponto ontem na Assembléia. Realmente é um espaço importante. Inclusive temos de reconhecer que estamos com outro Senado, ou seja, com outra
postura, me permitam os Srs. Senadores, que não haverão de concordar, evidentemente, mas é a nossa impressão_
As pe_rguntas do Senador Marcondes Gadelha nos deixam muito felizes, por que já demonstram o interesse
prático na solução do problema. Com a experiência que
o nõsso caro Seandor possui, provavelmente asvançaremos pouco--concretamente, mantendo o diálogo no ar.
Creio que, em off, uma Comissão que realmente vá discutir esses pontos, inclusive com os dados técnicos, talvez avance mais. Sei que o Senador está realmente buscando informar-se diferentemente. Não ê qualquer manobra diversionista, ou -para esvaziar a discussão, porque
conhecemos o passado do Senador. V. Ex• está efetivamente preocupado em se informar, a fim de poder intermediar O problema". Tenho medo, entretanto, que nos
número-s-s-oltos ao microfone assim, e não tendo a nossa
Presidenta todos os dados e os dados do Governo nas
mãos possam permitir inferências que não sejam reais,
como, por exemplo, acabamos de tirar agora do percentual. De fato, a proposta não é só de 32, pisos por cento •.
Ela tem uma questão maior e importantíssima, que é a
questão-dos companheiros que trabalham em cidadessatélites, que é a questão da_interiorizaçào, que é a questão de pagar a mais a quem trabalha nas cidades-
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satélites, a fim de que se fi"xe na ciáàOe-sütéHte. A ·pi6Púa
Previdêil.cia SociS:Cjá fez isto, dá 40%.
O curioso disto tudo, Senador, são-Os níveis de discus-

são. isto que-a Dr~Maria José da Conceição está tentando Colocar. Proponho possamos discutir os números em
Comissão, realmente assentarmo-nos ali, e levar para
frente, para se poder ter idéia. cm cima dos números da
Fundação.
O Deputado Carlos Mosconi mãnifestotHe,-ilté_agora, interessado, na busca de uma solução. A impressão
que temos tido é que os níVeis de decisão e OS níveis de
poder é que estão difíCultando as coisas. Conversa-se
com o Deputado c-a-rlos Mosconi e se sente a süa voritade de conceder. Inclusive ontem desceu à manifestação

de mil funcionáiios~-Talou no megafone, se solidarizou
também, como o Senador, com a nossa po::.ição_, E nem
poderia ser diferente, porque, antes de tomar posse como
Secretário, estava solidário, e confiiluou. _Q que ele tenta
articular não tem passagem a nível do Governq. Então,
vão_ conversar alguns interlocutores nossos junto ao Governo. A posição do Governador José Aparecido, depois
que visitou os hospitais, é esta, de horror, como_ o_Senador também coloca. No entanto, disse o Governado_r que_
não tem nível de decisão, que é da SEPLAN. Quando se
chega à SEPLAN; não se sabe mais se é com o Ministro
Sayad ou se é com o·-!Vfinístro DorridleS, ou com o FMI.
(Palmas.)
Continua a questão colocada de o FMI estar aparelhando a nossa negociação.
-- -Se formos procurar o fastilho, chegaremos à postur~
do Governo diante do gasto público. Esse dicurso, politicamente, não aceitamos como trabalhadores. Não é com
o arrocho salarial, com a desculpa de que não temos dinheiro que vamos solucionar esse problema. Talvez não
se tenha tanto dinheiro, porque o buraco_ estã-fundo, mas
o eixo da questão não pode ser ar, nãO pode ser effi cirri3.~
que _é_ o que a Ora. Maria José da Conceição está colocando. Conhecemos o _discurso do dovernãcior --JoséAparecido é um homem brilhante, não há dúvida. De
concreto, é o que falta, Senador.
A primeira proposta do Deputado Mosconi, aparentemente - e não começou com Mosconi, e sim com o Secretário que o antecedeu, começou com Tito Fígueiroa,
passou para Célío Menicucci, que foi interino, na época
do nosso Costa Couto, _e depois entrou com Mosconi, .e
agora -cottí o ·Governador - a primeira impres.são que
dava é de que estava tudo certo em relação à produtividade, de 6%, e eles estavam propondo 2, chegaram a propor 2. pedimos 6, o Governador falou em 2. Falou, mas
não escreveu. Em relação à que.<>tão das cidad~s-satélites,
proupuseram primeiro um escalonamento, de acordo
com a distência, tantos quilômetros serã tanto, e depois
não era maiS, efã:- 40% para todo mundo, Depois;· que
não era mais 30, que o Governo ia assinar com 20% de
reposição salarial. No entanto, tudo isso na co-nVersa, no
papo, De repente, nàa mais era nada disso. Descobriu-se
que o Governo do Distrito Federal tinha ganho aquelas
vantagens que o servidor público ganhou, enquanto Governo, e nós, enquanto Fundação, entidade pública de
Dir-eito Privado, n'ão tínhamos os mesmos benefícios do
servidor público, por sermos uma entidade de Direito
Privado, Fundação Hospitalar. Não queremos abrir
mão disso. Muito cuidado com as manobras em que tentam nos colocar como servidor público; e deslocar o eixo
da questão. Entendemos que não passa por aL Achamos
que é também semântica. O patrão é o mesmo, ê o Governo. é a SEP.LAN, é o nosso Presidente Sarney. () patrão é o mesmo. Se estamos no Direito Privado e outro,
no Direito Público, isto é nuança, que é, muito bonito
para os técnicos resolveram não para nós neste instante.
De repente não eram mais aqueles 40, nem os 2, nem os
20 eram 80%. Daqui a pouco não é mais 80%, porque há
uma dificUldade__ legal. O Governador acena com isso,
mas não sabe em que nível decide. Até agora, o Governo
não pôde. Estã demostrando algum interesse aparente~
mente, não é c_onversa, não mas pôde formular algo concreto.
Esta é a nossa reclamação. O seiOfé essencial, e não
há algo concreto. Antes a conversa era com o Secretârio,
agorajâ é com ·o Governador. agora é com a SEPLAN.
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·O mesrrio se passa também, Senador, com os professores. Os professores até acreditaram que realmente era
com a SEPLAN, e vieram fa_zer manifestação pública em
frente ü SEPLAN.
Entendemos que não é. Entedemos que quem tem que
conversar com a SEPLAN é o Governo do Estado_ Temos que conversar com o Governador. Se o Governo do
Estado tem dificuldades, ele tem que clarear. Diga o Governo Federal não me passa os recurSos.
Por que é com a SEPLAN? Porcjue O GovernaOor colocou, e inclusive está nos jornais de hoje, que parte do
nosso orçamento, orçamento do Governo do Distrito
Federal para o servidor público é do próprio Governo,
está bem colocado no orçamento, mas nós, as Fundações, nós do setor social, eduçuçào, segurança e saúde,
estamos no Ministério do Planejamento,
Sabemos, Senador, pelos dados que os Secretários.nos
deram ultimamente, no tal encontro de outubro do ano
passàdo. sabemos que a Secretaria de Saúde do Distrito
Federal. consegue produzir, por o seu custeio, na Fun~
dação, m_enos de 10%. No tempo em que o Senador trabalhou na Fundação, a Secretaria chegou a cobrir até
60% do_ custeio, vendemos serviço, porque a Fundação
vende serviço para a Previdência Social, para o próprio
GoverQo, para o Corpo de Bõmbeirõ·s; vende para a
UNlMED. vende para uma série de setores. Quer dizer,
ela rec_ebe dinheiro em contrapartida do nosso trabalho.
Hoje em dia, o descalabro ê tamanho que não fatura
mais. O orçamento do Distrito Federal, que é tão decantado, como sendo um orçamento magnifíco. realmente
não cobre 10. Menos de 1O ela recebe da Previdência Social, e_ os 80% restantes são repassados pela SEPLAN.
Este é que é o problema. É que o dinheiro da Fundação ... Isso acontece há anos. Não começou com José
Aparecido nem com João Sayad. Toda a vida, desde que
se criou o Ministério do Planejamento, 80% do orçamento da Fundação vem da Secretaria de Planejamento. A
esta altura se dizer que a questão está na Secretaria de
Planejamento ... · Afinal de contas, nos Governos anteriores sempre era o Delfim Netto. Não dá para a discussão
continuar no mesmo eixo. Mudou o Delfim, agora é o
Joãq, mas é a Seçretaria de Plan_ejamento. Achamos que
a Nova República tentou demonstrar uma outra coisa,
que não é dizer que todos os problemas deste País, nem
termos de salário do trabalhador, passam pelo MinistériO- do Planejamento. Isto, o Sr. Senador há de concordar, precisamos modificar. Tanto que atê o próprio Congresso Nacional está querendo novamente discUtir as
questões de orçamentO deste País, que não podia discutir
antes. Concretamente, era solicitur ao Governo, ouvido
os escalões competentes,_ejá tempo para ouvir, que formule algo concreto: não podemos mudar isto, mas podemos mudar isso. E aí vai~se poder discutir. Estamos aqui
para isto. (Palmas.)
O SR. MARCONDES GADELHA - Avançamos
bastante- creio- porque começamos a sair de um patamar, mais descritivo para cOisas mais concretas, maiS
objetivas. Não podemos ir tanto ao mar nem tanto a terrq. Não podemos concordar que a discussão sobre a autonomia do Distri.ta Federal pass.e a ser ponto nodal desta questão. quando há companheiros que estão sofrendo
com salários baixos, com dificuldades, e quando sabemos que esta correlação não é tão precisa, como tem sido
colocado aqui.
Quando trabalhei, aqui, no Distrito Federal, não se falava sequer-em autonomia do Distritci Federal. A pOpulação de Brasília, de alguma forma, estava mais ou menos acomodada com a idéia de que era um Distrito Federal, de que aqui era uma jurisdição federal, etc. No ental'!tO. naquele tempo, o salário de um médico na Fundação Hospitalar era equivalente ao preço de um Volkswagen. Hoje somos muito mais autônomos. O Distrito
Federal já fala muito mais alto, já fala com muito mais
força, com muito mais independência, com muito mais
soberania_, jã vai eleger 3 senadores e 8 depurados federais. No enlanto, o salário do médico caiu para uma situação irriSória, comparado outrã vez com o preço de
um Volkswagem. Naquele tempo era equivalente a um
Volkswagen o salário de um médico da Fundação Hospitalar. Hoje o salário de um médico é de I milhão e200

Setcmbn) Jt!_l985

mil. e um Volkswagen está custando 18 milhões de cruzeiros, apesar de sermos hoje muito mais autônomos.
De modo que essa correlação entre autonomia e salário de médico é algo muito discutível, e não pode ser levada como sendo a questão fundamental a ser colocada,
ou a atitude prévia, antes da solução do problema.
Temos que resolver o problema, aqui e agora, da reposição salarial. da revitalização da atividade profissional
no Distrito Federal, e das condições que tenhamos que
oferecer para os médicos.
Aceito a sugestão oferecida pelo Dr. Francisco Barbosa da Costa, que venhamos a discutir, de maneira mais
objetiva, num recinto mais próprio, mais privado. e possamos esclarecer detalhadamente a verdade dos números.
Há um problema que realmente não podemos conto r~
nar à luz da Constituição vigente - a competência da
Secretaria de Planejamento para o encaminhamento de
propmaas que versem ·sobre matéria económicofinanceira. O próprio Congresso Nacional, o próprio Senado estâ vedado, constitucionalmente, de deliberar
sobre esta matéria.. Não podemos ter nenhuma iniciativa
capaz de aumentar despesas, Ainda estamos vivendo sob
a égide de uma Constituição que regeu o período autoritário. EstariiOS VivCndo um regime democrático~ estamos
n-uma democracia de fato, mas ainda no autoritarismo
de direito, porque a Constituição que baliza a Vida desta
Nação ainda é a mesma que regeu o período autoritário.
Só com uma nova Constituição, só com uma Constituinte é que vamos chegar a uma relação perfeita entre os Po~
deres e entre o cidadão e os Poderes. No momento,
sobretudo na parte _econômico-financeira, existe ainda
um autoritarismo. uma centralização muito grande, mas
que não é ímpossfvel de ser removida, não é impossível
de ser contornada.
Infelizmente, queiramos ou não, vamos ter que confiar
no <,liálogo, vamos ter que confiar no entendimento: Não
há outro mecanismo para se chegar a uma boa solução
neste caso.
Do que pude entender até agora, a que.<> tão me parece
menos dificil do que quando aqui cheguei. À primeira
vista. imaginei, se o médico chega a fazer greve, um setor
essencial onde uma greve tem conseqüências sociais
terríveis, incalculáveis, se esse setor decide entrar em greve, é porque chegamos a uma situação realmente insuStentável. E a obstinação do Governo nào sería tão grande a ponto de ficar cego diante desta realidade. Então,
imaginei que o impasse fosse muito maior, fosse muito
mais complicado.
Confesso-me esPerançoso e otimísta que cheguemos,
rapidamente, a uma solução para e.c:tc impasse. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- A Comissão do Distrito Federal. que funciona, como bem disse o Dr. Francisco Barbosa da Costa, como Legislativo
do Governo do Distrito Federal, vai receber todas as sugestões, todas as reivindicações, todas as propostas, e irã
encaminhá-las ao Governador, de maneira a que prossigam as negociações e o Governador diga se concorda ou
não com a proposta feita visando a reposição salariaf,
ou, então, que apresente, como acentuou o Senador
Marcondes Gadelha, que hoje. para satisfação nossa, dá
um grande reforç-o a esta Comissão, e o Governador diga
se aceita ou não, e, após, apre.<>entando a contrapropos~
ta. haja aquela reunião a que se referiu o Dr. Costa, a fim
de que todos os dados sejam examinados com segurança
e precisão, em busca de uma solução que concilie os interesses das Partes interessadas, os médiCos, que reivindicam uma reposição salarial que julgam justa, em face de
vários fatores, e a do Governo do_ Distrito Federal, que.
me parece, está encontrando dificuldades, a nível financeiro. para atender ao pleito.
Nós, da Comissão, estamos aqui sempre ã disposição,
não só dos médicos como de toda a população de
Brasília, através de suas categorias profissionais, parare=--ceber. recolher _e tentar ajudar cm todos estes problemas
salariais, sejam quais forem.
9s nossos representantes nessas negociações são os Se~
nadares Mário Maia e Loudval Baptista. Agora vamos
contar com a colaboração, preciosíssima, no meu- modo.
de ver, do eminente Senador Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha, como nós, está há 20 anos em Bra"síliR.
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Foi Deputado Federal, como o ramos. hoje é Senador. S.
Ex• já está integr:1do, como nós também, na sociedade
brasiltense. Hoj" somos também brasilienses. Como brasilienses, também estou, como está o Senador Marcondes Gadelha, como está o Senador Mário Maia e outros
Senadores, outros parlamentares, estamos realmente interessados e, dentro do possível, vamos lutar para que
isto aconteça, estamos interessado~ que Brasília tenha de
fato, e realmente, representação em todos os ntveis. (Palmas.)

Não só no Senado da República, com três Senadores,
não só na Câmara Federal, com oito Deputados Federais. Queremos, e o povo de Brasília reclama, e reclama
com justa razão, é que telihll também a sua Assembléia
Legislativa, é que tenha a sua Câmara de Vereadores, e
que tenha, sobretudo, o seu governador eleito. (Palmas.)
Esta. a minha posição. Fui de Governo, hoje sou de
Oposição. Não é por ser hoje de Oposição que me estou
pronunciando desta maneira. ~ que, como represe~tante
do povo, sinto que este é, de fato, o anseio de toda a coletividade brasiliense.
O Senador Mário Maia, a quem a seguir vou dar a pa·
lavra, e que irá falar em nome da Comissão, vai, juntamente com o Senador Lourival Baptista e o Senador
Marcondes Gadelha, levar todas essas reivindicações, levaras propostas, tudo, enfim, o que foi dito aqui, ao conhecimento do Sr. GOvernador, que tem representantes,
no momento, aqui presentes, e que, certamente, irão dar
informações a S. Ex~ acerca de tudo o que foi tratado
aqui. porque aqui, apesar de estarmos gravando, não te·
mos segredos. Aqui estamos numa assembléia pública,
com a participação de pessoas da mais alta expressão
política e socíal de Brasília.
Renovo o que disse anteriormente. Essa Comissão está à disposição de todos os Srs. Se amanhã quiserem uma
nova reunião, e dessa vez, quem sabe, com a presença do
Governador de Brasília, Dr. José Aparecido de Oliveira,
para que possamos, nesta oportunidade, firmar e acertar
pontos de vista, enfim, encontrar uma solução para este
problema, que é um problema sério, problema que vem
afetando seriamente a população de Brasília, se quiserem
esta reunião, se sentirem que há necessidade, se sentirem
que virá resolver o problema dos Srs., se quiserem este
diálogo mais direto com o Governador, a Comissão está
à disposição. (Palmas.)
Com a palavra o Senador Mário Maia.
O SR. MÃRIO MAIA- Serei breve, porque- creio
- o assunto está bem explanado e, esgotados todos os
aspectos de esclarecimento à Comissão.
Com respeito às colocações que o Colega Francisco
Barbosa da Costa fez, da imediata contraproposta do
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Governo, o Plano de Saúde do Distrito Federal e o apoio
de representação política do Distrito Federal, deixo aqui
também o meu ponto de vista, que fá é conhecido, pelo
menos parcialmente, pela população do Distrito Federal.
Temos um projeto em tramitação no Congresso Nacional. Inclusive passou em todas as Comissões e já está
com a discussão encerrada, está em processo de aguardo
de votação. Esse nosso projeto foi beneficiado parcialmente, porque a nossa proposição reivindicava a liberação das áreas consideradas de segurança nacional, a li~
beração com a eleição dos prefeitos, a representação
para o Distrito Federal em todos os nlveis- para governador. p<lfa o Senado, Câm-ara Federal e Assembléia Legislativa. Só não propusemos a Câmara de Vereadores,
porque entendemos ser da competência da Assembléia
Legislativa, para ver como ficaria definida a parte municipal do DistritO Federal. Ficaria, então, na Constituinte
do Distrito Federal.
Esse nosso projeto, graças a Deus, já foi parcialmente
-aprovado por proposições outras, pela Emenda n'>' 25, foi
aprovada a representação da Unidade Federativa, isto é,
o Disüito Federal agora ê representado, como as demais
Unidades Federativas, exceto os Territórios, no Senado
da República - tem três senadores. Na Câmara Baixa
_do _e_aí_s.,_també.m em âmbito federal, será representado
por oito deputados. Entretanto- este é o ponto de vista
pessoal -,-mais importante do que essa representação
no âmbito federal seria a representação local, através da
eleição do prefeito, e a sua Assembléia Legislativa, para
que não haja ~ais essa representação .emprestada, de pedirmos ao Senado da República tenha uma Comissão
que venha _a representar os interesses do Distrito Fedetal. Ê_muito ralha, porque trazemos os problemas de
vários recantos do País. Jâ estamos muito envolvidos por
eles_,~. por mais que nos esforcemos, nos fica difícil representar também os problemas daqui, do Distrito Federal, mesmo porque a nossa passagem é constitucionalmente efémera. A Assembléia Legislativa seria mais permanente, tradutora dos interesses do povo do Distrito
Federal.
Portanto, nosso projeto já foi aProvado em parte. Resta apenas a parte do governador e d~ Assembléia Legislativa, que lá já está inserida.
Na oportunidade, poderemos fazer uma campanha
para a ·aprovação do que resta do Projeto Márío Maia, e
já a teremos bem encaminhada, porque já em fase devotação. Através dessa emenda, a representação completa
do Distrito Federal, p~a:filo Governo e Assembléia Legislativa. Em decorrência, virá, em prazo médio, o Plano de
Saúde para o DIStrito Federal," emVirtude das resoh.i-çÕes
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que tomarmos agora, colocando as reivindicações dos
médicos no devido patamar de discussão, com soluções
objetivas.
Para encerrar, sugíro, c-om a permissão da Presidência
da Comissão do Distrito Federal, solicitemos à Secretaria dos tr<lbalhos faça uma ata resumida do que aqui foi
discutido, com pontos fundamentais de fecho, que seria
-acredito- uma exortação à S. Ex• o Sr. Governador,
para que apresente a contraproposta em termos objetivos, a fim de que, de amanhã em diante, possamos discu~
tir uma solução final. Estes últimos dias foram contra os
nossos interesses, porque houve um feriado, um dia imprensado, sábado e domingo. Foram dias em que naturalmente o Gove_rnador não pôde informar-se melhor
com os órgãos superiores, Agora não podemos mais perder tempo. Daqui já poderíamos partir para, ta! vez ainda hoje, até o anoítecer, levar o que foi decidido aqui
para a Comissão e solicitar do Governador uma contraproposta concreta, em face das reivindicações colocadas
pelos médicos ontem, na assembléia. Verificamos que
originariamente, e _creio que ainda não se desistiu de nenb-um- desses pOntOS~ a· repoSição salarial é em termos de
35,6%, são os 40% de interiorização, isto é, seria esta a
gratificação para os ·médicos que trabalham nas cidadessatélites, nas vizinhanças --a interiorização para o Dis~
trilo Federal - entendemos seja isto -, a manutenção
do triénio para todos os médicos, a produtividade variando entre 2 a 6%, e a extensão das doze referências aos
médicos, aquilo que foi dado aos demais funcionários do
distrito Federal. Já existe isto concretamente, oferecido
pelos médicos. Então, o Governo tem nas mãos algo a
ser_estudado, e, em çontraposição, oferecer uma proposta.
A Comissão do Distrito Federal se propõe a enfatizar
estes pontos de reivindicação dos médicos e solicitar a
imediata contraproposta do Governo.
Es.ta, a nossa sugestão.
Agradecemos ao Presidente e adiantamos aos Srs. Mé~
dicas e à Comissão que continuamos aqui, em BrasOia.
Não vamos viajar por todo este mês. Estamos com viagem prevista só para o início de julho. Estes dias todos
estamos aqui, em Brasília. Teremos o maior prazer em
acompanhar todos os passos do movimento reivindica~
tório dos Srs. Médicos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Agradeço a presença de todos e dou por encerrados os nossos
trabalhos.

(Encerra-se a reunião às 12 horas e 50 minutos.)

